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Liikenneviraston ICT-ympäristö on monitoimittajaympäristö, jossa toimii kymmenien 

eri toimittajien asiantuntijoita. Järjestelmien tuotantoonsiirto edellyttää ennalta 

määriteltyä dokumentaatiota, jonka ajan tasalla ylläpitäminen on koettu hankalaksi. 

Tässä työssä on tutkittu Liikenneviraston ICT-elinkaarenhallinnan edellyttämän 

dokumentaation luonnin haasteita ja löytää keinoja parantaa sitä ottamalla toiminnassa 

käyttöön wiki-työkalu. Kyselytutkimus paljasti Liikenneviraston ICT-dokumentaation 

löydettävyydessä ja ajantasaisuudessa ongelmia, sekä epätietoisuutta edellytettävästä 

dokumentaatiosta. Wiki koettiin viraston omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden 

mielestä erittäin tervetulleeksi uudistukseksi, mutta sisällön ohjaukseen kaivattiin 

mallipohjia ja ohjeistusta. Työn tuloksena syntyi wiki-muotoon rakennetut mallipohjat 

tarvittavasta dokumentaatiosta, joiden sisältö on linkitetty toisiinsa niin, että samaa 

tietoa ei tarvitse kirjoittaa useampaan paikkaan erikseen.  
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The ICT-environment of the Finnish Traffic Agency (FTA) is a multi-vendor 

environment with numerous different vendors working in it. Moving systems to 

production prerequisites a pre-determined set of documentation, of which form makes it 

difficult to keep up-to-date. This thesis studies the challenges in creating the 

documentation required by the FTA’s ICT-lifecycle management processes and tries to 

find ways to make it more efficient by using a wiki as a tool. Questionnaire revealed 

problems regarding the findability and up-to-dateness, and uncertainty regarding the 

documentation’s required content. Wiki was considered an extremely welcome addition 

to FTA’s repertoire, but more templates and guidance was hoped for. A custom 

template was created in wiki form to replace the MS Word based old templates. The 

content of the templates is linked together so that specific information needs to be typed 

once and only in one place.  
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

 

Liikennevirasto on Suomen tie-, rata- ja meriväylien, sekä liikennejärjestelmän 

kehittämisestä vastaava valtion asiantuntijavirasto. Liikenneviraston vastuulla on tarjota 

nykyaikainen liikenneinfrastruktuuri ja siten edistää kasvua ja hyvinvointia Suomessa 

mahdollistamalla turvalliset matkat ja sujuvat kuljetukset valtion väyläverkolla. 

(Liikennevirasto 2017a.) 

 

Liikenneviraston ICT-ympäristö (Information and Communication Technology) on 

monitoimittajaympäristö, jossa toimii samanaikaisesti useiden eri yritysten toimijoita, 

kukin omassa roolissaan. Virastossa on jatkuvasti meneillään kymmeniä 

kehittämisprojekteja, jotka liittyvät toisiinsa ja joiden toteuttajien on toimittava 

yhteistyössä sekä keskenään, että ICT-ympäristön eri osa-alueiden ylläpitäjien kanssa. 

Virastossa on otettu käyttöön wiki-työkalu, mutta toistaiseksi se on ollut vielä 

kokeiluasteella. Alustavia kokeiluja dokumentaation tuottamiseksi työkalulla on tehty ja 

liikehdintää työkalun käytölle on ollut, mutta toistaiseksi sen käyttöä tai tietosisällön 

tuottamista ei vielä ohjata mitenkään.  

 

Yhä nopeammin muuttuvassa ICT-ympäristössä ja käytettävissä olevien resurssien 

rajallisuuden vuoksi on tärkeää helpottaa ja nopeuttaa dokumentoinnin synnyttämistä, 

sekä edesauttaa tiedon jakamista ja leviämistä organisaation sisällä ja myös 

ulkopuolella. 

 

1.2 Työn tavoitteet ja rajaukset   

 

Tutkimus keskittyy tutkimaan Liikenneviraston ICT-elinkaarenhallinnan eri vaiheisiin 

liittyvien dokumenttien tuottamista ja käyttämistä viraston projekteissa ja yrittää löytää 

keinoja tehostaa ja parantaa dokumentaation tuottamisen toimintatapoja. 

 

Tavoitteena on tunnistaa tämän hetkisten dokumentointitapojen heikkoudet ja löytää 
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keinoja parantaa ja tehostaa dokumentoinnin tapoja, sekä edesauttaa tiedon 

löydettävyyttä, tuottamista, sekä ylläpitämistä jatkossa, kun virastossa otetaan käyttöön 

wiki-työkalu. Edellä mainitun mukaisesti tutkimuksen päätutkimuskysymyksiksi 

muodostui seuraavat kysymykset: 

 

Päätutkimuskysymys: 

 

 Mitä haasteita on Liikenneviraston nykyisessä tavassa tuottaa ICT-

dokumentaatiota? 

 

 Kuinka Liikenneviraston ICT-dokumentaation tuottamista ja hyödyntämistä 

voisi tehostaa monitoimittajaympäristössä? 

 

Työssä ei oteta laajemmin kantaa viraston yleisiin dokumentointitapohin, vaan 

keskitytään ainoastaan ICT-elinkaarenhallinnan prosesseihin. Työ ei myöskään kata 

koko ICT-dokumentaatiota, vaan osajoukkoa siitä. Työn on tarkoitus olla osa 

laajempaa, vuonna 2018 Liikennevirastossa aloitettua ja vuonna 2019 Väylävirastossa 

jatkuvaa ajantasaisen dokumentaation uudistamistyötä liittyen Liikenneviraston ja 

uuden Väyläviraston ICT-elinkaarenhallintaan. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Tämä työ koostuu kahdeksasta luvusta ja ne esitellään tässä aliluvussa. Luvussa 1 on 

työn johdanto, jossa esitellään työn taustat ja tavoitteet, sekä rajaukset ja työn rakenne. 

Luvussa 2 käsitellään yleistä teoriaa tiedosta, tiedonhallinnasta ja organisaation 

oppimisesta, sekä tietämysjärjestelmistä ja wikeistä. Luvussa 3 esitellään tämän työn 

case-organisaatio Liikennevirasto yleisellä tasolla sekä tarkemmin ICT-yksikkö, jonka 

alaisuudessa tämä työ tehdään. Luvussa käsitellään myös tulevaa virastouudistusta. 

Luvussa 4 esitellään tutkimuksen lähtökohdat, sekä käydään läpi Liikenneviraston 

tuotantoonsiirtoprosessia ja dokumentaatiotoimintamalleja, sekä viraston nykyisiä ICT-

dokumentaatioon liittyviä järjestelmiä. Luvussa 5 käydään läpi tutkimusmenetelmien 

kuvaus, tutkimuksessa käytetty aineisto, sekä tutkimuksen toteutustavat. Luvussa 6 
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esitellään tutkimustulokset, analysoidaan niitä, sekä esitellään työssä toteutettu 

käytännön toteutus. Luvussa 7 käydään läpi työhön liittyvää pohdintaa. Luku 8 on 

tutkimuksen viimeinen ja siinä käydään läpi työn yhteenveto.  
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2 TIEDONHALLINTA JA DIGITALISAATIO 

 

Tässä luvussa käydään läpi lyhyesti tiedon määritelmää ja tapoja synnyttää uutta tietoa. 

Lisäksi käydään läpi organisaatioiden tiedonhallintaa ja digitalisaatiota yleisesti, sekä 

tarkastellaan tarkemmin tietämysjärjestelmiä, sekä wikiä tietämysjärjestelmänä. 

Lopuksi käydään vielä läpi organisaation oppimisen periaatteita läpi. 

 

2.1 Tiedon määritelmä ja tiedonhallinta 

 

Nonaka (1991) jakaa tiedon kahteen lajiin; hiljaiseen ja eksplisiittiseen tietoon. 

Hiljainen tieto nähdään henkilökohtaisena, ihmisten mielissä olevana ja vaikeasti 

muotoiltavana tietona, kun taas eksplisiittinen tieto on kirjattua ja formalisoitua, 

helposti kuvattavaa ja jaettavaa tietoa. Tiedon luominen, tai synnyttäminen voidaan 

jakaa neljään eri kategoriaan lähde- ja kohdetyypin mukaan: hiljaisesta tiedosta 

hiljaiseksi, hiljaisesta tiedosta eksplisiittiseksi, eksplisiittisestä tiedosta hiljaiseksi ja 

eksplisiittisestä tiedosta eksplisiittiseksi. Hiljaisen tiedon syntyminen hiljaisesta 

tarkoittaa sitä, että tieto syntyy kahden ihmisen kanssakäymisestä, jonka tuloksena tieto 

siirtyy ihmiseltä toiselle, esimerkiksi katsomalla mallia toisen työskentelystä. 

Eksplisiittisen tiedon syntyminen eksplisiittisestä ei varsinaisesti synnytä uutta tietoa, 

vaan se on olemassa olevan tiedon jäsentämistä ja yhdistelemistä uuteen muotoon. 

Hiljaisesta tiedosta syntyy eksplisiittistä tietoa, kun sen pystyy artikuloimaan ja 

muuttamaan johonkin formalisoituun muotoon. Eksplisiittisestä tiedosta syntyy hiljaista 

tietoa, kun yksilö omaksuu olemassa olevaa eksplisiittistä tietoa ja muodostaa siitä 

uutta, päivittynyttä hiljaista tietoa mieleensä. (Nonaka 1991.) 

 

Tiedonhallinnalla tarkoitetaan prosesseja, joilla suoritetaan organisaation tiedon 

luomista, varastointia ja hakua, siirtämistä, sekä soveltamista (Alavi et al. 2001.) Tieto 

syntyy yksilöiden toimesta ja tallentuu hiljaisena tietona yksilöiden muistiin. Tiedon 

jättäminen pelkästään ihmisten muistiin on organisaation näkökulmasta äärimmäisen 

tehotonta, minkä vuoksi tieto tulisi saada talteen eksplisiittisessä muodossa, jotta koko 

organisaatio voi siitä hyötyä ja kehittää toimintaansa edelleen. Asiantuntijoiden ei 
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myöskään kannata opetella kaikkea ulkoa, vaan tarvitaan erikoistumista, jolloin eri 

yksilöt keskittyvät erilaisen tiedon omaksumiseen. Organisaation sisällä tuon erilaisen 

tiedon yhdisteleminen on tiedonhallintaa ja se muodostaa yhden useasta eri 

organisaatiokyvykkyydestä. Tiedonhallinta mahdollistaa muiden 

organisaatiokyvykkyyksien hierarkian siten, että pohjalla sijaitsee hiljainen ja 

erikoistunut, eri yksilöiden omaama hiljainen asiantuntijatieto, jota yhdistelemällä 

saadaan aikaiseksi karkeita ja yksinkertaisia kyvykkyyksiä. Näitä puolestaan 

yhdistelemällä saadaan entistä erikoistuneempia ja jalostuneempia kyvykkyyksiä 

noustaessa ylöspäin hierarkiassa. Mitä ylemmäs noustaan, sitä enemmän kyvykkyydet 

liittyvät toisiinsa ja ylimmällä tasolla yleensä puhutaan jo organisaation poikki 

kulkevista kyvykkyyksistä, kuten kokonaisvaltaisista liiketoimintaprosesseista, jotka 

muodostuvat useista alemman tason tiedoista ja prosesseista. (Grant 1996.) 

 

Alavi (2001) määrittelee tiedolle eri luokkia riippuen tiedon tyypistä. Tiedon tyyppi voi 

vaikuttaa siihen, miten tiedonhallintaa suoritetaan ja minkälaiselle tiedolle täytyy 

rakentaa tuki suunniteltaessa tiedonhallintajärjestelmää. Tiedon eri luokat ja niiden 

kuvaus on kuvattu taulukossa 1. 

 

Tiedon tyyppi Määritelmä 

Hiljainen 

Hiljainen 

Kognitiivinen - ajatusmallit 

Tekninen - kyky osata tehdä jotain 

Eksplisiittinen Ilmaistu, määrämuotoinen tieto 

Yksilöllinen Yksilön luoma tieto 

Sosiaalinen Ryhmän kanssakäymisen, tai 

yhteistoiminnan tuloksena, syntynyt tieto 

Selittävä Tietää jostain jotakin 

Menetelmällinen Tietää miten 

Syyperäinen Tietää miksi 

Ehdollinen Tietää milloin  

Suhteellinen Tietää jotain suhteessa johonkin muuhun 

Käytännönläheinen Hyödyllistä tietoa organisaatiolle 

Taulukko 1. Tiedon eri lajit. Mukailtu. (Alavi et al. 2001.) 
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Choo kuvailee organisaation kolme eri tiedonhallinnan aluetta, jotka vaikuttavat 

organisaation kykyyn kasvaa ja mukautua; päätöksenteko, ympäristön tulkinta, sekä 

uuden tiedon synnyttäminen. Kun organisaatio kykenee yhdistämään ympäristönsä 

tulkinnan, uuden tiedon luonnin, sekä päätöksenteon, sitä kutsutaan tietäväksi 

organisaatioksi. Tietävä organisaatio on asiantunteva, havainnoiva, sekä valistunut. Sen 

toiminta perustuu laajasti ymmärrettyyn ja paikkansa pitävään kuvaan omasta 

ympäristöstä ja tarpeista, ja sen toiminta hyödyntää organisaation jäsenten tietämystä ja 

taitoja. (Choo 1996.) 

 

2.2 Tietojärjestelmät ja digitalisaatio 

 

Digitalisaatio on terminä varsin monimuotoinen ja siitä kuulee käytettävän monia eri 

kuvauksia. 2000-luvun alussa muutettiin prosesseja sähköisiksi, mikä saattoi 

käytännössä tarkoittaa paperisen lomakkeen muuttumista esimerkiksi PDF-muotoiseksi 

(Portable Document Format) sähköiseksi lomakkeeksi. Tällaisessa tapauksessa itse 

prosessi, eli toimintatapa säilyi ennallaan, vaikkakin sähköistettynä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että vaikka käsin ei paperista lomaketta enää tarvinnut täyttää, piti lomakkeen PDF-

versio täyttää tietokoneella ja pahimmassa tapauksessa tulostaa ja lähettää 

käsiteltäväksi. Parviainen et al. (2017) määrittelevät digitalisaation digitaalisten 

teknologioiden käyttöönoton aiheuttamana muutoksena työskentelytavoissa, rooleissa ja 

liiketoiminnassa. 

 

Tietojärjestelmät ovat usein, muttei välttämättä aina, tietotekniikkapohjaisia 

järjestelmiä, joilla pyritään tukemaan organisaation tiedon luomista, tallentamista, 

muokkaamista ja soveltamista. Yleisimmät käyttötarkoitukset kyseisille järjestelmille 

on organisaation parhaiden käytänteiden kirjaaminen ja jakaminen, organisaatiotasoisen 

tietämyshakemiston luominen, sekä tietämysverkostojen luonti. (Alavi et al. 2001.) 

Yleisellä tasolla tietämyksenhallintajärjestelmien perimmäisenä tarkoituksena on siis 

tukea organisaation oppimista ja tehokkuutta (Maier 2011.) 

 

Tietdonhallintajärjestelmän yksi tärkeimmistä ominaisuuksista on tiedon 

yhdisteleminen. Dokumenttipohjainen järjestelmä on melko perinteinen tapa hallita 
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tietoa, mutta yksittäiset dokumentit itsessään eivät vielä ole merkittäviä, vaan 

dokumenttien sisällön linkittäminen toisiinsa on tärkeämpää. Taulukossa 2 on kuvattu 

O’Learyn näkemys siitä, miten tietoa ja ihmisiä tulisi yhdistää. (O’Leary 1998).  

 

Yhdistettynä Ihmiset Tieto 

Ihmiset Korosta verkostoja ja vältä 

suppeita kaverikerhoja. 

Käytettävä PULL-teknologiaa tiedon 

noutoon. Hakukoneita ja tekoälyä. 

Tieto Käytettävä PUSH-tyyppistä 

teknologiaa tiedon välittämiseksi 

ihmisille 

Keskityttävä sisältöön dokumenttien 

sijaan ja linkitettävä tietoon useasta 

eri paikasta. 

Taulukko 2. Tiedonhallinnan yhteystyyppejä. Mukailtu. (O’Leary 1998). 

 

 

Internetin toisen sukupolven, web 2.0:n, myötä perinteiset tiedonhallintajärjestelmät 

keskitettyine tietovarastoineen ovat korvautuneet enemmän keskustelevampaan ja 

interaktiivisempaan suuntaan siirtyneillä järjestelmillä. Käytännössä se mahdollisti 

tavallisten käyttäjien muuttumisen uudenlaisten palveluiden sisällöntuottajiksi. 

Tällaisten järjestelmien verkottunut ja yhteistyöpohjainen tapa tuottaa sisältöä ja tietoa 

mahdollistaa eri organisaatioiden tiedon yhdistämisen ja auttaa kasvattamaan 

organisaation tietopohjaa ihmisten tiedon pohjalta. Kuvassa 1 on kuvattu 

yhteistoiminnallisen tiedon edellytykset.  

 

Yhteistoiminnallisuudella tarkoitetaan useamman tiedon tuottajan keskinäistä 

yhteistyötä uuden tiedon luomiseksi ja sen ylläpitämiseksi. Tieto ja sen omaavat ihmiset 

täytyy saada koottua yhteen paikkaan, esimerkiksi yhteiskäyttöiselle alustalle, jossa 

tiedon jakaminen ja omaksuminen tapahtuu. Alusta edellyttää tietynlaista teknologiaa, 

jotta yhteistyö on mahdollista ja kun nämä kaksi edellytystä on täytetty, täytyy vielä 

käyttäjien toimia yhteen ja yhteistyössä tiedon jakamisen ja luomisen osalta. (Lee et al. 

2007). 
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Kuva 1. Yhteistoiminnallisen tiedon periaatteet. Mukailtu. (Lee et al 2007.) 

 

Tiedonhallintajärjestelmiä ovat myös niin sanotut kerätyn tiedon järjestelmät, jossa 

tietoa kerätään suoraan käyttäjiltä ja käyttäjien tuottamaan tietoon yhdistetään 

koneellisesti tuotettua tietoa. Esimerkiksi käyttäjäarviot tai suositukset verkkokauppojen 

sivuilla ovat hyvä esimerkki tällaisista järjestelmistä. Käyttäjät arvioivat tai suosittelevat 

tuotteita ja näitä arvioita näytetään niiden suosittuuden ja samankaltaisuuden perusteella 

ostopäätöstä tekeville asiakkaille. Merkittävintä näissä järjestelmissä on kuitenkin 

tällaisen käyttäjä-tuotetun strukturoimattoman tiedon kerääminen ja yhdistäminen 

strukturoituun kone-tuotettuun tietoon (asiakaskäyttäytyminen, 

verkkokauppastatistiikka) esimerkiksi data-analytiikan avulla, mikä mahdollistaa 

siirtymisen kerätyn tiedon järjestelmistä kollektiivisen tiedon järjestelmiin. 

Tietokoneavusteinen tietojen yhdisteleminen mahdollistaa sellaisen uudenlaisen, 

muotoutuvan tai emergentin tiedon ja löydösten synnyttämisen, mihin ei pelkästään 

ihmisvoimin ole mahdollista päästä. Tällaiset järjestelmät ovat jo osittain internetin 

kolmannen sukupolven, eli web 3.0:n, web-sovelluksia (Gruber 2008.) 

 

Mahdollisia esteitä tietojärjestelmän onnistuneelle käytölle organisaatiossa, jos teknisiä 

seikkoja ei huomioida, voi olla ainakin käyttäjien pelko itse lisätyn aineiston 

merkittävyydestä tai oleellisuudesta, sekä epätietoisuus siitä, minkälaista tietoa tulisi 

lisätä. Vääränlaisen tiedon tuottamisen saatetaan pelätä myös johtavan kasvojen 

menetykseen organisaatiossa. Toisaalta myös liian tiukat katselmointisäännöt ja kriteerit 

tiedon julkaisulle voivat olla käytön esteenä.  Lisäksi tietoturva- ja luottamuksellisuus 
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saattavat johtaa itse-sensuuriin, mikäli käyttäjät eivät tiedä riittävän hyvin, mitä tietoa 

saa julkaista.  (Ardichvili et al 2003.). Tiedon jakaminen itsessäänkään ei myös aina 

tuota positiivisia tuloksia, vaan voi aiheuttaa myös haittaa. Näin voi tapahtua 

esimerkiksi silloin, kun tietoa välitetään puutteellisesti, jolloin tiedon omaksuminen 

vastaanottajan päässä vääristyy. (Hendriks 1999). 

 

2.3 Organisaation oppiminen 

 

Organisaation oppiminen käsittää oppimisen kohteen (jotain, mitä opitaan), oppimisen 

prosessin (uuden tiedon hankinta, käsittely ja tallentaminen), sekä oppimisen 

suorittajan, eli tahon joka prosessin suorittaa. Oppiva taho voi olla yksittäinen yksilö, 

organisaation osa, tai kokonainen organisaatio. Oppiminen voi myös olla käänteistä, 

jolloin jo omaksuttua tietoa korvataan, eli opitaan pois. (Argyris ja Schön 1996.) 

 

Organisaation oppimiseen liittyvät prosessit voidaan jaotella neljään osioon; tiedon 

hankintaan, tiedon jakeluun, tiedon tulkitsemiseen, sekä viimeisenä tiedon 

tallentamiseen organisaation muistiin (Huber 1991.) Oppiminen kytkeytyy vahvasti 

siihen, minkälaisessa ympäristössä oppiminen tapahtuu. Oppimiseen vaikuttavat tekijät 

eivät synny tyhjästä, vaan ne vaikuttavat oppijaan tämän omasta vallitsevasta 

ympäristöstään. (Brown et al. 1991). 

 

Tiedon hankinta prosessina on mikä tahansa sellainen toimenpide tai tapahtuma, jolla 

tietoa omaksutaan ja opitaan. Näitä voivat olla kyselyt, tutkimukset, arvioinnit tai jopa 

työntekijöiden keskinäinen kanssakäyminen työn lomassa. Hankinta jakautuu viiteen eri 

aliprosessiin; synnynnäiseen oppimiseen (congenital learning), kokeilevaan oppimiseen 

(experimental learning), oppimiseen mallia katsomalla (vicarious learning), oppimiseen 

siirtämällä (grafting), sekä etsimiseen (searching) (Huber 1991). 

 

Tiedon jakelussa eri lähteistä saatua tietoa jaetaan organisaatiossa, mikä puolestaan 

johtaa uuden tiedon tai ymmärryksen syntyyn. Tämä tapahtuu mahdollistamalla tiedon 

saamisen useasta eri lähteestä ja siten helpottamalla tiedon löytämistä.  Tiedon 

jakaminen on määräävä tekijä siinä, kuinka paljon ja kuinka laajasti oppimista 
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organisaatiossa esiintyy. Tiedonkulun esteenä voi esimerkiksi olla, että tietoa ei tule 

jaetuksi, mikäli ei tiedetä, missä sitä voitaisiin tarvita, tai tiedon tarvitsija ei tiedä 

tarvitsemansa tiedon olemassaolosta, tai sen sijaintia. (Huber 1991). Tiedon jakelun 

merkitys nousee erityisen paljon silloin, kun työn tekeminen on hajautettu eri tekijöille, 

eri paikkakunnille, tai kun on kyse organisaatioiden välisistä suhteista. (Argote et al. 

2011.). Myös valtionhallinnossa on tunnistettu, että paikkariippumaton ja hajautettu 

työskentely edellyttää ICT-järjestelmiltä uudenlaisia vaatimuksia (Ikonen et al. 2019.) 

 

Organisaation synnynnäinen oppiminen kattaa käytännössä organisaation syntymässä 

perityn tiedon, sekä syntymää edeltäneen tiedon. Kokeileva oppiminen organisaatiossa 

voi olla systemaattisen kokeilun tulosta, tai sitten oppimista voi esiintyä vahinkona, kun 

kokeilu tuottaa ennakoimattomia seurauksia. Oppiminen mallia katsomalla voi 

organisaatioissa tarkoittaa esimerkiksi kilpailevan yrityksen tuotteen, tai sisar-

organisaation hallintomallin tutkimista parhaiden käytänteiden omaksumiseksi. 

Siirtämällä oppiminen voi tarkoittaa esimerkiksi uutta osaamista omaavan työntekijän 

palkkaamista, tai kokonaisen yrityksen ostamista, jolloin organisaatio saa käyttöönsä, 

samalla oppien, uutta tietoa. (Huber 1991.) 

 

Etsiminen jakautuu pyyhkäisyetsintään (scanning), kohdennettuun etsintään (focused 

search), sekä suorituskyvyn arviointiin (performance monitoring). Pyyhkäisyetsinnällä 

tarkoitetaan organisaation toimintaympäristön seuraamista mahdollisten toimintaa 

uhkaavien muutosten varalta, jotta muutoksiin voidaan reagoida ennakoivasti. 

Kohdennettu etsintä puolestaan on varta vasten kohdennettu operaatio jonkin tietyn 

ongelman tai asian ratkaisemiseksi ja se tehdään yleensä vasta kun tietty kynnys, 

esimerkiksi organisaation ongelmansietokyvyn osalta, on ylitetty. Kohdennettua etsintää 

edeltää usein ongelman tunnistaminen ja määrittely, sekä hyötyanalyysi saavutettavien 

hyötyjen ja etsintään kulutettavien resurssien välillä, millä etsinnän aloittaminen 

voidaan perustella. (Huber 1991.) 

 

Tiedon tulkintaprosessin tuloksena jaetulle tiedolle syntyy erinäisiä tulkintoja, joiden 

määrään ja laatuun vaikuttaa esimerkiksi kuinka yhtenäisesti jaettu tieto on rajattu 

organisaatiossa, kuinka paljon muuta tietoa jaetaan samanaikaisesti, sekä kuinka paljon 
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ennestään omaksuttua tietoa täytyy hylätä, ennen kuin uutta tulkintaa voidaan omaksua. 

Oppimista voidaan sanoa tapahtuneen sitä enemmän, mitä enemmän ja 

monimuotoisempia tulkintoja tiedosta on muodostettu. Tulkintojen taustojen 

ymmärtäminen puolestaan vaikuttaa siihen, minkälaisia kanssakäymisen 

mahdollisuuksia organisaatiossa tapahtuu ja siten se vaikuttaa suoraan oppimisen 

määrään organisaatiossa. (Huber 1991.) 

 

Organisaation muistilla tarkoitetaan organisaation tiedon tallentamista tulevaa käyttöä 

varten. Muistin tehokkuuteen voidaan nähdä vaikuttavan työntekijöiden poistuma, 

tiedon jakelu organisaatiossa ja jaetun tiedon ymmärrys, tiedon tallentamisen 

reunaehdot ja menetelmät, sekä keinot etsiä ja hyödyntää tallennettua tietoa. (Huber 

1991.) 

 

 

2.4 Wiki tietojärjestelmänä 

 

Wiki tulee havaijin kielen sanasta wiki-wiki, mikä tarkoittaa “nopeasti”. Wiki on 

käytännössä järjestelmän tarjoama kokoelma toisiinsa linkitettyjä web-sivuja 

yhdistettynä sivukohtaiseen versiohallintaan. (Parker et al. 2007.) Wiki-teknologian 

kehittäjä on Ward Cunningham, joka julkaisi maailman ensimmäisen wikin, 

WikiWikiWebin, vuonna 1995. WikiWikiWeb on tänäkin päivänä toiminnassa 

osoitteessa http://wiki.c2.com (WikiWikiWeb 2019.) 

 

Teknisesti wikit ovat kokoelma verkkosivuja, jota linkittyvät toisiinsa. Käyttäjät 

muokkaavat sisältöä internetselaimilla ja siten muokkaaminen voi tapahtua mistä 

tahansa. Sivujen muokkaaminen tapahtuu editorilla, joka hyödyntää hyvin 

yksinkertaista merkintäkieltä, jotta muokkaaminen olisi mahdollisimman helppoa. 

Sivujen muokkaamisen helpottamiseksi se on suunniteltu avoimeksi kaikille, eli kuka 

vain voi muokata sisältöä. (Schaffert 2006) Wikien ajatus on tarjota tietoa sekä toimia 

alustana virtuaaliselle yhteistyölle ja hajautetulle tiedon tuottamiselle esimerkiksi 

projektin jäsenten kesken. Oleellista wikin ominaisuuksissa on tiedon muokkaamisen 

helppous, muutosten seuranta ja versiohallinta, sekä mahdollisuus kommentointiin ja 

http://wiki.c2.com/
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keskusteluun käyttäjäyhteisön kesken. (Boulos et al 2006.) 

 

Wikit voidaan luokitella kolmeen eri sukupolveen. Ensimmäisen sukupolven wikit 

edustavat lähes poikkeuksetta avoimen lähdekoodin ratkaisuja. Ne ovat yksinkertaisia 

skriptipohjaisia toteutuksia, joiden sivut linkittyivät toisiinsa hyperlinkein. (Gonzales-

Reinhart 2006.) 

 

Wagner (2004.) määrittelee Wikin keskustelevan tai vuoropuhelullisen tiedonhallinnan 

teknologiaksi. Tällaisessa järjestelmässä käyttäjät luovat ja jakavat tietoa vuoropuhelun 

avulla kysymysten ja vastausten muodossa. Wiki muodostaa kollektiivisen ja hajautetun 

tietojärjestelmän, jossa yhdellä ihmisellä ei ole kaikkea tietoa, vaan tieto muodostuu 

yhdessä usean käyttäjän tuottaman tiedon voimin. Wikillä on siten mahdollista estää 

tiedon siiloutuminen yksittäisten asiantuntijoiden taakse ja helpottaa tiedon levittämistä. 

Wikit mahdollistavat usealta usealle -tyyppisen tiedon luonnin ja jakamisen mallin, kun 

taas esimerkiksi blogit ja sähköposti nähdään yhdeltä monelle -tyyppisinä. Wikien 

sisällön jäsentely on aihepiiripohjaista ja sisältö jäsennellään yleensä ensisijaisesti 

otsikoittain. Perinteisen wikin käyttäjäkunta pääsee yleensä muokkaamaan sisältöä millä 

tavalla tahansa, mutta edistyneempiin wiki-sovellutuksiin voi liittyä myös tietynlainen 

sisällöntuottamisen etiketti ja toimintamalli, joilla mahdollistetaan tehokas sisällön 

muokkaaminen. Etiketti voi esimerkiksi ohjeistaa kuinka sisältöä tulisi kirjoittaa, tai 

miten esimerkiksi toisten kirjoittamia tekstejä saa muokata. (Wagner 2004.)  

 

Koska lähtökohtaisesti kaikki wikin käyttäjät pääsevät muokkaamaan mitä tahansa 

wikin sisältöä, on sisällön kirjaus- ja jäljitysketju tärkeässä roolissa. Wikien tapauksessa 

tämä on ratkaistu versionhallinnalla, jossa kaikki sivun vanhat versiot pidetään tallessa, 

mikä mahdollistaa muutosten jäljittämisen, vertailun, ja tarvittaessa palauttamisen. 

Tietyissä tapauksissa wiki voi myös olla rajattu niin, että kaikilla ei ole 

muokkausoikeuksia. Kaikista muutoksista tallentuu myös muokkauksen tekijä, 

ajankohta, sekä mahdollinen muokkauksen kommentti. (Wagner 2006.) 

 

Toisen sukupolven wikit olivat yleensä kaupallisia ja suljetun koodin toteutuksia 

suunnattuna yrityskäyttöön. Järjestelmissä pyrittiin yhdistämään avoimen lähdekoodin 



 

 

 

16 

järjestelmien edut kaupallisten järjestelmien tukeen ja luotettavuuteen. Tämä tarkoitti, 

että järjestelmät itsessään, tai vähintään niille tarjottava sovellus- ja loppukäyttäjätuki 

olivat maksullisia. Tuen tarjoaminen laski kynnystä siirtyä yrityksissä wikien käyttöön, 

sillä ensimmäisen sukupolven avoimen lähdekoodin toteutusten integroiminen yrityksen 

järjestelmien osaksi nähtiin riskinä toiminnalle ja ylläpitokustannusten ennakointi oli 

hankalaa. (Gonzales-Reinhart 2006) 

 

Kolmannen sukupolven wikit integroituivat aiempia sukupolvia laajemmin 

ulkopuolisiin järjestelmiin ja web-palveluihin, kuten sähköpostiin, hakukoneisiin, tai 

uutisvirtoihin. Ne toivat mukanaan WYSIWYG-editoinnin (What You See, Is What 

You Get), joka mahdollisti tekstin lopullisen ulkoasun näkemisen jo 

muokkausvaiheessa. Tämän lisäksi mahdollistui tiedostojen liittäminen sivuille. 

(Gonzales-Reinhart 2006.) 

 

Sittemmin wikien ominaisuudet ovat vain kasvaneet, minkä myötä niitä on voitu käyttää 

useampaan käyttötarkoitukseen. Tavallisimpia ovat projektityöskentely, 

dokumentaation tuottaminen, sekä keskusteluympäristöt. Tämän esimerkiksi 

sisällönhallintatyökaluna, keskustelupalstana, tai muunlaisena ryhmätyöskentelyn 

työkaluna. (Fuchs-Kittowski et al 2005.) 
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3 CASE-ORGANISAATION ESITTELY 

 

Tässä kappaleessa esitellään case-organisaatio, jolle työ on tehty. Koko organisaatio 

käsitellään aluksi yleisellä tasolla ja tämän lisäksi käydään läpi osasto ja yksikkö, jonka 

alaisuudessa työ tehdään. Työn edetessä case-organisaatio on ehtinyt uudistua ja vaihtaa 

nimeä Väylävirastoksi, mutta tästä huolimatta työssä käsitellään alkuperäistä 

organisaatiota, Liikennevirastoa. Organisaatiomuutosta käsitellään tässä luvussa myös 

lyhyesti. 

 

3.1 Liikennevirasto 

 

Liikennevirasto on vuonna 2010 perustettu, liikenne- ja viestintäministeriön 

hallinnonalalla toimiva asiantuntijavirasto, joka vastaa Suomen valtion teistä, rautateistä 

ja vesiväylistä, sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä.  

Liikennevirasto syntyi, kun Merenkulkulaitoksen väylätoiminnot, Tiehallinnon 

keskushallinto, sekä Ratahallintokeskus yhdistettiin uudeksi kokonaisuudeksi. 

Tiehallinnon tiepiirit yhdistettiin ELY-keskuksiin. (Liikennevirasto 2013).  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimii Liikenneviraston lisäksi muita 

virastoja; Ilmatieteenlaitos, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, sekä Viestintävirasto. 

Valtionyhtiöitä hallinnonalalla ovat Finrail Oy, ANS Finland Oy, Yleisradio Oy, sekä 

Cinia Oy. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018). 

 

Liikennevirasto työllistää noin 660 henkilöä suoraan, sekä välillisesti arviolta 12000. 

Liikennevirasto ei itse tuota kaikkia palveluitaan, vaan hankkii ne palveluntuottajilta, 

jotka toimittavat palvelut loppukäyttäjille. (Liikennevirasto 2013). Viraston budjetti 

vuonna 2017 oli noin 2,4 miljardia euroa (Liikennevirasto 2017). Tästä esimerkiksi 

hankintojen yhteenlaskettu arvo oli noin 1,6 miljardia euroa, josta suurin osa kohdistui 

perusväylänpitoon. (Liikennevirasto 2018a). Muita viraston avainlukuja on esitetty 

kuvassa 3, mistä näkyy, että virasto on merkittävä työllistäjä ja hankintaviranomainen 

Suomessa. 
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Kuva 2. Liikenneviraston avainluvut vuodelta 2018. (Liikennevirasto 2018d.) 

 

 

Liikenneviraston viimeinen organisaatiorakenne on kuvattu kuvassa 4, jossa uuteen 

liikenteenohjausyhtiöön eriytettävä liikenteenohjaustoimiala on merkitty oranssilla 

omaksi kokonaisuudekseen.  

 

 

 

Kuva 4. Liikenneviraston organisaatio lokakuussa 2018. (Liikennevirasto 2018e.) 
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3.2 Tieto-osasto 

 

Tieto-osasto sijaitsee toiminnanohjaus-toimialalla yhdessä talous- ja 

henkilöstöhallinnon kanssa. Osaston sijoittuminen Liikenneviraston organisaatiossa on 

kuvattuna kuvassa 3. Tieto-osasto koostuu seitsemästä yksiköstä: 

 

 ICT-palvelut -yksikkö 

 Tietopalvelut-yksikkö 

 Väylä- ja liikennetietojen hallintayksikkö 

 Merenmittaustietojen hallintayksikkö 

 Merikartoituspalvelut-yksikkö 

 Tietojärjestelmien kehittämisyksikkö 

 Asiakirjahallintoyksikkö 

 

Osasto vastaa eri väylämuotojen ja merenmittaustietojen hallinnasta, sekä näihin 

liittyvien tietovarantojen ja -palveluiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Osaston vastuulla 

on myös koko viraston tasolla yhteinen tietohallinto, tietojärjestelmien ohjelmatason 

koordinointi, kokonaisarkkitehtuuri, tietoturva, asiakirjahallinto, tietopolitiikka, sekä 

avoimen datan julkaisun koordinointi. Näiden lisäksi osasto vastaa merikarttojen 

valmistuksesta, sekä merikartoitustoimintaan liittyvistä palveluista. (Liikennevirasto 

2018c.) 

 

3.3 ICT-Palvelut -yksikkö 

 

Liikenneviraston ICT-palvelut -yksikkö on yksi seitsemästä Tieto-osaston yksiköstä. 

Yksikön vastuulla on huolehtia viraston yhteisistä ICT-palveluista, sekä niiden 

hankinnasta ja kehittämisestä. Tämän lisäksi yksikko hallinnoi viraston lisenssejä ja 

ICT-sopimuksia, sekä huolehtii viraston kaikkien ICT-järjestelmien teknisen elinkaaren 

hallinnasta. (Liikennevirasto 2018c). 

  

ICT-Palvelut -yksikkö kehittää myös jatkuvasti elinkaaren hallintaan liittyviä 

toimintamalleja, joista viimeisinpänä käyttöönotettuna lopputuloksena on spesifit 
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kohdealueosaamiskeskukset. Yksikössä perustettin viraston ensimmäinen 

osaamiskeskus ja siihen liittyvä organisointi- ja hallintomalli vuonna 2014, kun 

integraatiopalvelut kilpailutettiin. Tuloksena perustettiin Liikenneviraston ja toimittajan 

yhteinen SOA-toimisto (Service-Oriented Architecture), jonka alaisuudessa toimii 

toimittjana asiantuntijoista koostuva SOA-osaamiskeskus.. Mallia pyrittiin levittämään 

virastossa laajemmalle ja lopputuloksena on tähän mennessä syntynyt kaksi muuta 

osaamiskeskusta; data-analytiikkaan ja raportointiin keskittyvä Analytiikkapalvelu, sekä 

käyttövaltuushallintaan keskittyvä IAM-toimisto (Identity and Access Management). 

Yksikkö keskittyy kehittämään viraston yhteiskäyttöisiä ja mahdollistavia palveluita, 

sekä toimintamalleja, jotta viraston strategiset päämäärät voitaisiin helpommin toteuttaa 

kehittämishankkeen projekteissa. Tämän työn käytännön osuus on tehty ICT-Palvelut -

yksikön alaisuudessa muiden lukuisten työtehtävien ohella. 

 

3.4 Hallinnon ala ja siihen liittyvät muutokset 

 

Tasavallan presidentti vahvisti heinäkuussa 2018 lain, jolla Liikenneviraston 

liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut muutetaan osakeyhtiömuotoon 1.1.2019 alkaen. 

Traffic Management Finland Oy nimisestä yhtiöstä tulee erityistehtäväyhtiö, jonka 

toimialana on tarjota meri-, rata- ja tieliikenteen hallintaan ja ohjaukseen liittyviä 

palveluita viranomaisille ja muille toimijoille. Lisäksi yhtiö keskittyy em. tehtäviin 

liittyvän tiedon keruuseen, hallintaan ja hyödyntämiseen. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2018b.) Liikennevirastosta siirtyy hieman alle 200 työntekijää 

liikenteenohjausyhtiöön. 

 

Kuvassa 5. on esitetty Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1.1.2019 alkaen. 

TMFG Oyn tytäryhtiöiksi tulevat jo olemassa olevat lentoliikenteen ANS Finland Oy, 

sekä rataliikenteen Finrail Oy, mutta myös kokonaan uudet meriliikenteen Vessel 

Traffic Services Finland Oy ja tieliikenteen Intelligent Traffic Management Finland Oy. 

Yleisradio Oy ja Cinia Oy säilyttävät uudistuksessa asemansa ennallaan. 
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 Kuva 3. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1.1.2019 alkaen. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2018d.) 

 

Liikenteenohjauksen eriyttämisen lisäksi Liikennevirastosta eriytetään väylänpitoon 

liittymättömät toiminnot, jotka yhdistetään Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja 

Viestintäviraston kanssa uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi. Väylävirasto keskittyy 

jatkossa vahvemmin eri väylämuotojen suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon. 

(Liikenne- ja viestintäministeriö 2018f.) Väylävirastossa on jatkossa noin 400 

työntekijää, kun taas Liikenne- ja viestintävirastossa noin 900. Väylävirasto tehtäviin 

kuuluu lisäksi liikennejärjestelmäsuunnitteluun ja liikenneverkkojen toimenpiteiden 

valmisteluun, sekä maankäytön yhteistyöhön osallistuminen. (Liikenne- ja 

viestintäministeriö 2018e.) 
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4 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

 

Liikennevirasto on asiantuntijaorganisaatio, joka hankkii paljon työtä ulkopuolisilta 

palvelutoimittajilta (Liikennevirasto 2013a). Liikenneviraston ICT-ympäristö on nk. 

monitoimittajaympäristö, jossa eri palvelukokonaisuuksista vastaa eri toimittajat. 

Lisäksi moni palvelukokonaisuus on rakennettu yhteiskäyttöiseksi, eli ne palvelevat 

useita eri järjestelmiä ja siten toimittajat ovat paljon tekemisissä toistensa kanssa. 

Liikenneviraston ICT-arkkitehtuurin kehittämisen tavoitteena on saada teknologia 

mahdollisimman tehokkaasti viraston substanssitoiminnan tueksi. Tämä päämäärä on 

edellyttänyt siirtymistä järjestelmäkohtaisesta ajattelusta ja päätöksenteosta kohti 

kokonaisarkkitehtuuriajattelua (Enterprise Architecture). Liikenneviraston ICT-

toiminnan pyrkimyksenä on, että järjestelmäkehittäminen virtaviivaistuu keskittymään 

varsinaiseen substanssitoimintaan, eikä kehittämisprojektien tarvitse tuhlata resursseja 

käyttäjä- tai pääsynhallinnan, asianhallinnan, tai infrastruktuuripalveluiden 

kehittämiseen. Tämä on toteutettu yhtenäistämällä ICT-infrastruktuuria ja sen sisältämiä 

ratkaisuja. Yhtenäistäminen on mahdollistanut järjestelmien keskitetyt hallinta- ja 

varmistusmenettelyt, sekä yhtenäiset tuotannon ja ylläpidon toimintamallit, joihin eri 

osapuolet osallistuvat. (Liikennevirasto 2018h.) 

 

Liikennevirastossa on viime vuosina tehty paljon töitä liiketoimintaprosessien 

digitalisoinnin saralla. Vuonna 2016 Liikennevirasto perusti kolmivuotisen 

digitalisaatiohankkeen, jonka tavoitteena on ollut erinäisten liiketoimintatietojen, kuten 

väylä- ja liikkumistietojen, tuottamisen, ylläpitämisen ja jakelun uudistaminen. Hanke 

on jaettu kuuteen osahankkeeseen, jotka muodostuvat yhteensä 70 projektista. 

(Liikennevirasto 2018b.) 

 

Samaan aikaan myös tuotantoonsiirron ja elinkaarenhallinnan prosesseja on uudistettu 

mm. synnyttämällä eri osa-alueiden osaamiskeskuksia tukemaan kehittämistä. Nykyiset 

osaamiskeskukset liittyvät palvelukeskeisen arkkitehtuurin mukaiseen kehittämisen, eli 

SOA-kehittämiseen, analytiikan kehittämiseen, sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan, eli 

IAM-kehittämiseen (Liikennevirasto 2016a.) Digitalisaatiohankkeen projektienkin 

hyödyntämien mahdollistavien tekniikoiden osalta vuonna 2014 aloittanut 
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SOA-osaamiskeskuksen sisällään pitävä SOA-toimisto on mahdollistanut 

liiketoimintaprosessien sähköistämisen, sekä yhdistämisen pitkäkestoisiin 

manuaaliprosesseihin. (Liikennevirasto 2017b). 

 

Näiden toimenpiteiden, sekä digitalisaatiotyön voidaan nähdä liittyvän Liikenne- ja 

viestintäministeriön hallinnonalalleen vuonna 2018 asettamille vaikuttavuustavoitteille. 

Yhdeksi Liikenneviraston painopisteeksi on nostettu tiedon hyödyntäminen ja uusien 

liiketoimintamahdollisuuksien synnyttäminen, minkä toteuttamiseksi virastossa on 

panostettu muun muassa suurten data-aineistojen käsittelyyn ja analytiikkaan, viraston 

omistamien tietovarantojen kehittämiseen tukemaan liikenteen automatisaatiota, sekä 

palvelujen tuottajilta ja käyttäjiltä saatavan tiedon käyttämiseen viraston oman 

toiminnan kehittämiseksi. (Väylävirasto 2019c.) 

 

Kehittämisprojektien määrä ja erityisesti uusien järjestelmäkokonaisuuksien 

monimutkaisuus lisääntyvät muun muassa palvelukeskeisen arkkitehtuurin vuoksi, kun 

järjestelmät tarjoavat palveluita toisille järjestelmille, mikä synnyttää järjestelmien 

välille uusia riippuvuussuhteita (Liikennevirasto 2016c.). Monimutkaisuutta ja 

riippuvuuksia lisää se, että tietoa täytyy välittää jatkossa entistä enemmän hallinnonalan 

eri toimijoiden välillä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2018.)  Tämän vuoksi tarvitaan 

entistä suurempia muutoksia toimintamalleihin, kun viraston omien henkilöresurssien 

määrä vähenee, mutta työmäärä ei. Resurssien väheneminen on jo pitkään ollut suunta 

virastossa, mikä on johtanut siihen, että tärkeitä osaamisalueita on pahimmillaan vain 

yhden henkilön varassa (Liikennevirasto 2013b.)  

 

Edellä mainittujen seikkojen pohjalta voidaan todeta, että nykyisen ICT-

toimintaympäristön monimutkaistuessa tähänastiset toimintatavat kehittämisprojektien 

ja niiden tarpeiden tukemisessa ovat olleet oikeaan suuntaan, mutta niitä on tehostettava 

ja uudistettava entisestään, jotta resurssit riittävät jatkossakin. Liikenneviraston tietyt 

toiminnot perinyt Väylävirasto on enää noin 400 asiantuntijan virasto, mutta viraston 

tulossopimuksessa on yhtenä painopisteenä sama tarve edistää tiedon hyödyntämistä ja 

mahdollistaa uudet liiketoimintamahdollisuudet, kuin Liikennevirastonkin aikana. 

(Väylävirasto 2019c.) 
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4.1 Tuotantoonsiirtoprosessi TEPA 

 

TEPA-termi syntyi alunperin Tiehallinnossa. Varsinaisen korkean käytettävyyden 

tuotantoympäristön (KOKA) lisäksi perustettiin ns. testipalvelualusta (TEPA), johon 

tuotantoon vietävät järjestelmät ensin asennettiin. TEPA-prosessi siis käytännössä 

kuvasi Tiehallinnon palvelupohjaisen ICT-ympäristön tuotantoonsiirron ja 

muutoshallinnan prosessit. (Tiehallinto 2007.)  

 

Liikennevirastoa perustettaessa se peri eri väylämuotojen virastojen ICT-ympäristöt, 

joita viraston alkuvuosina karsittiin, yhdistettiin ja yhdenmukaistettiin. Useasta 

sovelluksesta ja järjestelmästä oli kolmet eri versiot ja myös toimintamallit vaihtelivat 

talon sisällä suuresti. Tiehallinnon tuotantoonsiirron prosessi jäi virastossa käyttöön ja 

myös sen nimi, TEPA, on säilynyt näihin päiviin asti, vaikka sitä ei pidetä enää 

akronyyminä. 

 

TEPA-prosessi tähtää Liikenneviraston ICT-kehittämisprojektien lopputulosten, eli 

tietojärjestelmien ja palveluiden tuotantoonsiirron ja teknisen käyttöönoton 

onnistumiseen.  Prosessilla varmistetaan, että toteutettavat järjestelmät tai muutokset 

ympäristöön toteutetaan Liikenneviraston teknologia-arkkitehtuuriperiaatteiden 

mukaisesti ja että tuotantoon siirrettävät järjestelmät ovat yhteensopivia viraston muun 

teknologiainfrastruktuurin kanssa. TEPA-prosessissa kehitettävänä oleva järjestelmä tai 

palvelu käy läpi tietyt tarkistuspisteet, joilla varmistetaan lopputuloksen sopivuus 

Liikenneviraston ympäristöön. (Liikennevirasto 2016a.) 

 

Prosessi avustaa projekteja myös kehityksen aikana piilottamalla 

monitoimittajaympäristön tuotantokoneiston ja tarjoamalla keskitetyn yhteyspisteen, 

jonka kautta projekti saa Liikennevirastolta tarvitsemansa teknisen tuen ja 

edelleenohjauksen eri palvelutoimittajien palveluiden piiriin. Tämä järjestely on kuvattu 

kuvassa 6; projektille osoitetaan käyttöpalvelutoimittajan suunnasta 

järjestelmäpäällikkö ja Liikenneviraston puolelta tuotantovastaava, jotka toimivat ikään 

kuin mediaattoreina eri osapuolten välillä. Järjestelmäpäällikkö huolehtii projektin 

tarpeista käyttöpalvelutoimittajan ja muiden palveluoperaattoreiden suuntaan, kun taas 
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tuotantovastaava toimii yhteyspisteenä projektin asiantuntijoille, liiketoiminnan 

edustajille, sekä teknisille arkkitehdeille. (Liikennevirasto 2016a.) 

 

Koska projektien laajuus vaihtelee, on myös TEPA-prosessia mahdollista keventää näin 

sovittaessa. Projektit voivat myös tietyissä tilanteissa poiketa Liikenneviraston 

ohjeistuksista ja arkkitehtuuriperiaatteista, kunhan poikkeuksista on sovittu ja ne on 

dokumentoitu. Tämän lisäksi mahdolliset poikkeukset voivat vaikuttaa esimerkiksi 

viraston tarjoaman ICT-tuen tasoon, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että projektin on 

itse huolehdittava toteuttamistaan poikkeavista ratkaisuista myös tuotannossa. 

(Liikennevirasto 2016a.) 

 

 

 

Kuva 4. TEPA-prosessin keskeisimmät toimijat. (Liikennevirasto 2016a.) 

 

TEPA ei ota kantaa projektien organisoitumiseen tai toteutustapaan, vaan prosessin 

vaatimukset on täytettävä riippumatta siitä, onko kyseessä vesiputousmallin tai ketterän 
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kehittämisen projekti. TEPAssa kuitenkin kuvataan tietyt roolit, joita se edellyttää 

projektista löytyvän. (Liikennevirasto 2016a.) 

 

Teknisessä mielessä järjestelmä tai palvelu kehitetään yleensä sovellustoimittajan 

ympäristössä, minkä jälkeen ensimmäinen asennettava versio asennetaan ensimmäisen 

kerran Liikenneviraston testiympäristöön. Testiympäristössä testataan sovellusta ja sen 

eri kehitysversioita, kunnes saavutetaan riittävä valmiusaste tuotantoasennusta varten. 

Ennen tuotantoasennusta sovellus kuitenkin asennetaan ensin täysin kalustettuun 

integraatiotestiympäristöön, jossa testataan sovellusta tuotannonkaltaisesssa 

ympäristössä. Lopulta riittävien hyväksymistestien jälkeen sovellus voidaan asentaa 

tuotantoon ja sen käyttö voidaan aloittaa. Tuotantokäyttöön hyväksyminen edellyttää 

muun muassa, että TEPA-dokumentaatio on tehty ja hyväksytty. (Liikennevirasto 

2016a.) 

 

Aiempina vuosina Liikennevirastossa oli käytössä TEPA-prosessissa vain kolme 

ympäristöä; sovellustesti-, integraatiotesti- ja tuotantoympäristöt. Sovellustoimittaja tai 

muu kolmannen osapuolen ylläpitäjä päästettiin usein vain sovellustestiympäristöön, 

mutta käyttöpalvelutoimittaja huolehti muista ympäristöistä. Ketterän kehittämisen ja 

virtualisoinnin yleistyttyä ICT-kapasiteetin hinta laski ja siten myös Liikenneviraston 

projekteille tarjoamat kehitysympäristöt alkoivat lisääntyä. Samasta syystä myös 

käyttöpalvelutoimittajan rooli muuttui alemmalla tasolla puhtaasti kapasiteetin 

tarjoajaksi, mutta ylemmällä tasolla kapasiteetin päälle tarjottavien palveluiden 

koordinoijaksi.  

 

Tämän muutoskehityksen myötä perinteisen tuotantoonsiirtomallin rinnalle alkoi 

yleistyä myös nk. jatkuvan integraation (continuous integration, CI) ja jatkuvan 

tuotantoonsiirron (continuous delivery, CD), kun sovellustoimittajien toimintamallit 

kehittyivät ja esimerkiksi devops-malli alkoi yleistymään. Tätä edelsi järjestelmien 

ylläpitovastuun siirtyminen enenevissä määrin käyttöpalvelutoimittajan vastuulta 

kolmansille osapuolille. Deboisin (2011) mukaan Devops tarkoittaa ketterän 

sovelluskehityksen ja jatkuvan integraation yhdistämistä automatisoituun 

tuotantoympäristön operointiin. 
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Pilvipalveluiden yleistyttyä myös Liikennevirastossa on suunnitteilla pilvipalveluiden 

lisääminen viraston teknologia-arkkitehtuuriin. Toiminnan on kaavailtu siirtyvän 

yksittäisen käyttöpalvelutoimittajan käyttämisestä monen eri palvelutarjoajan 

käyttämiseen. Tästä on virastossa käytetty nimitystä hybridiarkkitehtuuri. 

Pilvipalveluita on luonnollisesti tähänkin asti käytetty eri projekteissa, mutta niitä ei ole 

sisällytetty Liikenneviraston teknologiaviitearkkitehtuurin, kuten nyt on tapahtumassa, 

vaan ne on nähty ulkoisina palveluina. 

 

Elinkaaren hallinnan osalta TEPA-prosessi alkaa aloituspalaverilla, jossa yhdessä 

sovellustoimittajan, järjestelmäpäällikön, tuotantovastaavan ja liiketoiminnan edustajien 

kanssa käydään teknistä vuoropuhelua tehden kaikille osapuolille selväksi projektin 

toteuttama kokonaisuus, sekä Liikenneviraston kehittämiselle ja tuotantoon siirtämiselle 

asettamat reunaehdot. Kokouksessa muodostetaan yleiskuva toteutettavaksi aiotusta 

kokonaisuudesta, joka on tarkoitus viedä projektin aikana tai päätteeksi, riippuen 

toteutustavasta, tuotantoon Liikenneviraston ICT-ympäristöön. Samalla projektin 

suunnitelmat tulevat teknisessä mielessä katselmoitua ja sovitettua Liikenneviraston 

ICT-viitearkkitehtuuriin. Myös tekninen ympäristö määritellään ja mahdolliset 

alustatilaukset laitetaan liikkeelle. (Liikennevirasto 2016a.) 

 

TEPA-prosessin yhtenä lopputuloksena edellytetään projektilta tiettyä dokumentaatiota, 

TEPA-dokumentaatiota, jolla varmistetaan järjestelmän tai palvelun elinkaaren hallinta. 

Tämä kattaa asiakastuen ohjeen, operointi- ja tukiohjeen, teknisen toipumisohjeen, 

teknisen arkkitehtuurikuvauksen, sekä tarvittaessa asennusohjeen. Dokumentit tuotetaan 

iteroiden yhdessä sovellustoimittajan ja käyttöpalvelutoimittajan kesken ja ne 

katselmoidaan lopuksi käyttöpalvelutoimittajan toimesta ennen tuotantoon 

hyväksymistä. TEPA-prosessiin kuuluu word-muotoiset mallipohjat TEPA-

dokumenteista, jotka ohjaavat sovellustoimittajia täyttämään järjestelmistä tarvittavat 

tiedot ylläpitoa ja elinkaarenhallintaa varten. (Liikennevirasto 2016a). 
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4.2 ICT-projektidokumentaatio 

 

Liikenneviraston toimintaa ja kehittämistä ohjaavat lukuisat eri ohjeet ja dokumentit, 

joita viraston henkilöstö ylläpitää. Strategia ja toimintasuunnitelmat ohjaavat 

tiedonhallinnan kehittämisohjelmaa, jonka hankkeet ja projektit ohjeistetaan yleisillä 

projekti- ja järjestelmäkehitysohjeilla (Liikennevirasto 2014). ICT-dokumentaatiota 

tarvitaan kehittämisohjelman osalta esimerkiksi hankintojen määrittelyyn, 

tarjouspyyntöjen liitteiksi, sekä projektien tueksi ohjaamaan käytännön kehitystyötä. 

Lisäksi kehittämisprojektien edellytetään tuottavan tiettyä dokumentaatiota projektien 

aikana ja niiden valmistumisen myötä.  Näitä tarvitaan muun muassa varmistamaan 

valmiin järjestelmän tai palvelun tuotantoon siirron ja ylläpidon ongelmattomuus eri 

elinkaarivaiheissa. Edellä mainittu vuorovaikutussuhde on kuvattu kuvassa 7. 

(Liikennevirasto 2016b.) 

 

 

 

Kuva 5. Liikenneviraston tiedonhallinnan kehittäminen ja siihen liittyvä ohjeisto. 

(Liikennevirasto 2016b.) 

 

 

Käytännössä ICT-kehittämisprojektin projektiorganisaatio syntyy, kun projekti 

päätetään perustaa ja se miehitetään ensin viraston henkilöstöllä, minkä jälkeen 
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mahdollisen kilpailutuksen ja sitä seuranneen hankinnan myötä se täydentyy 

toimittajien henkilöstöllä. Syntymävaiheessa projektilla on siis tietyt ennakkotiedot 

projektin päämääristä ja toimintatavoista ja ne täydentyvät valitun toimittajan mukanaan 

tuomalla osaamisella. Ohjeistuksen tarkoituksena on jakaa viraston noudattamia ICT-

toimintamalleja ja -ohjeita projektille, jotta se oppisi noudattamaan niitä ja projektin 

lopputulos olisi viraston kannalta paras mahdollinen. 

 

Liikenneviraston dokumentaatio on tähän asti ollut Word-, tai PDF-muotoisia 

dokumentteja tallennettuna vuosien saatossa erinäisiin dokumentinhallintajärjestelmiin, 

joista aineistoa on yhdistetty. Aineistoa on tuotu Liikenneviraston edeltäjien 

dokumentinhallintajärjestelmistä ja nykyään tallennettuna on useita satoja tuhansia 

asiakirjoja, sekä satoja työtiloja. (Liikennevirasto 2016.) Liikenneviraston omien 

järjestelmien lisäksi dokumentteja saatetaan tallentaa tietyissä tapauksissa myös 

toimittajien omiin järjestelmiin. Hyvin usein tämänkaltaisen toimintatavan ongelmana 

on ollut se, että samasta dokumentista syntyy helposti rinnakkaisia kopioita, jolloin 

tiedon ajantasaisuus, eheys ja erityisesti ylläpidettävyys kärsii. Dokumenttien liitokset 

toisiin dokumentteihin on tehty viittauksilla ja linkityksillä, jotka eivät aina ole 

ajantasalla. Tämä näkyy myös tiedon löytämisen vaikeutena, kun eri ohjeet sijaitsevat 

eri sijainneissa (Liikennevirasto 2016b.) Kuvassa 8 on esitetty kehittämisprojektin 

elinkaaren aikana syntyvä dokumentaatio yleisellä tasolla. 
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Kuva 6. Kehittämisprojektin aikana syntyvä dokumentaatio. (Liikennevirasto 2016b). 

    

 

4.3 Liikenneviraston ICT-järjestelmät 

 

Tieto-osastolla on käytössä useampia tiedonhallinnan tietojärjestelmiä, jotka sisältävät 

toisiinsa liittyviä, mutta hieman eri näkökulmasta olevia tietoja. Järjestelmiä ei 

kuitenkaan kaikilta osin ole linkitetty toisiinsa, vaan tieto täytyy hakea kustakin 

järjestelmästä erikseen. Osa järjestelmistä on viraston omia, mutta myös 

palvelusopimusten kautta on käytössä toimittajien omistamia järjestelmiä, joissa 

tietosisältö on kuitenkin Liikenneviraston omistamaa. Tällaiset järjestelmät eivät 

välttämättä sijaitse Liikenneviraston ICT-ympäristössä, ja ole siten suoraan 

Liikenneviraston hallussa, vaan ne voivat sijaita myös toimittajien ympäristöissä, joista 

tietoa toimitetaan sovittujen toimintamallien mukaisesti. 

 

Liikenneviraston Tietokatalogi on selainkäyttöinen tietojärjestelmä, johon on kerätty 

muun muassa viraston järjestelmien ja työasemasovellusten perustiedot. Niiden lisäksi 

Tietokatalogista löytyy viraston palvelukatalogi, johon on kerätty virastossa 

käytettävien asiantuntijapalveluiden perustiedot. Tietokatalogissa on kuvattu myös 

Liikenneviraston tieto-arkkitehtuuri. Tietoarkkitehtuuri-osion on tarkoitus kuvata 
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Liikenneviraston tieto-omaisuus, sen sijainti ja tiedon vastuuhenkilöt. Tietolajitasolla 

kuvatut tiedot on tarkoitus linkittää toisiinsa, jolloin on mahdollista saada kuvattua 

tietojen riippuvuudet. Tietokatalogista on käyttäjän mahdollista hakea listaus viraston 

rekistereistä ja niiden sisältämästä tiedosta. (Liikennevirasto 2018g.)  

 

 

 

Kuva 7. Järjestelmäsalkku Liikenneviraston Tietokatalogissa. (Liikennevirasto 2018g.) 

 

 

Osa tietokatalogin toiminnallisuuksista on vielä kehitteillä, mutta yhdistettynä viraston 

analytiikkavälineisiin ja varsinaisiin rekistereihin, Tietokatalogista olisi mahdollista 

saada tuotettua web 3.0 sukupolven palvelu, jolla voisi saada tuotettua nykyisestä 

olemassa olevasta tiedosta uutta ja emergenttiä tietoa. Tietokatalogin on viraston 

sisäisissä keskusteluissa kaavailtu toimivan jatkossa järjestelmien perustietojen 

masterina, josta eri järjestelmiin, esimerkiksi wikiin, tietoja on tarkoitus noutaa. 

 

Liiketoimintaprosessien ja viraston toimintajärjestelmän kuvaamiseen käytetään QPR-

järjestelmää, jossa on kuvattuna Liikenneviraston ydinprosessit, sekä osa 

tukiprosesseista. ICT-puolella sitä ei juurikaan käytetä muuhun kuin tukiprosessien 

kuvaamiseen, mutta alemman tason arkkitehtuurikuvaukset on suunniteltu siten, että ne 

pystytään kytkemään tarvittaessa myös QPR-kuvauksiin. Tämä tapahtuu esimerkiksi 
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viraston SOA-toimiston käyttämällä Sparx EA -välineellä, joka sisältää muun muassa 

palvelukeskeisen arkkitehtuurin kuvauksia, sekä SOA (Liikennevirasto 2017b). 

 

Tuorein lisä tietojärjestelmien joukossa on viraston wiki-työkalu Confluence, sekä 

saman valmistajan tehtävienhallintatyökalu Jira. Jira ja Confluence otettiin 

Liikennevirastossa kokeilukäyttöön vuonna 2015. Kokeilu aloitettiin aluksi hyvin 

pienimuotoisesti, mutta muutaman vuoden aikana työkalun käyttöaste on kasvanut 

merkittävästi, kun tieto työkalusta on kulkeutunut suullisesti ihmisiltä toisille. Alunperin 

työkalua ei pitänyt laajentaa kokeilukäyttöä suuremmaksi ennen varsinaista 

käyttöönottoa, mutta palvelulle on ollut kysyntää ja se on toiminut niin hyvin, ettei 

käytön laajentamiselle ole ollut esteitä.  

 

 

 

Kuva 8. Kuvakaappaus Liikenneviraston Jiran etusivusta. 

 

 

Jiran käyttö on ollut kehittämisprojekteille pääosin perinteistä tehtävienhallintaa, 

jollaista se olisi ollut myös toimittajan omia Jira-instansseja käytettäessä. Käytännön 

erot toimittajien Jiran ja Liikenneviraston Jiran välillä voivat olla sovellusversion lisäksi 

käytössä olevat lisäosat. Keskitetyn palvelun ja lisenssikustannusten vuoksi aivan 

kaikkia projektien haluamia lisäosia ei välttämättä voida hankkia.  
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Kuva 9. Kuvakaappaus Liikenneviraston Wikin etusivusta. 

 

ICT-Palvelut -yksikössä Jiran käyttöä on kokeiltu tähän mennessä esimerkiksi 

tilannekuvan muodostamiseen seuraamalla projektien teknisiä muutoksia ICT-

ympäristössä, sekä huoltokatkoja ja niiden vaikutuksia. Näiden lisäksi Jiran avulla 

tehdään tällä hetkellä ennakoivaa puuteanalyysiä viraston kehittämisprojektien 

edellytyksistä, lopputuloksista, sekä vaikutuksesta muuhun ICT-ympäristöön. 

(Väylävirasto 2019a.) 

 

Edellämainittuja tietoja tallennetaan Jiraan, mutta niitä esitetään ja seurataan Wikin 

kautta. Liikenneviraston wikistä on viraston sisäisissä keskusteluissa kaavailtu 

esityskerrosta muissa järjestelmissä olevalle tiedolle. Kuvassa 10 on esitetty 

periaatetasolla eri järjestelmien ja tietosisältöjen linkittyminen wikiin nähden ja kuinka 

wiki mahdollistaisi näin päätöksenteon tukemisen. Kuvan kuvakaappaukset on otettu 

suoraan Liikenneviraston järjestelmistä. 
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Kuva 10. Hahmotelma eri ICT-järjestelmistä päätöksenteon tukena. (Liikennevirasto 

2018f.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMIEN KUVAUS 

 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät sekä toteutus. 

Tutkimus toteutettiin tekemällä kirjallisuuskatsaus aihepiirin kirjallisuuteen, 

toteuttamalla kyselytutkimus, sekä tekemällä käytännön toteutus kyselytutkimuksen ja 

teorian pohjalta.  

 

5.1 Tutkimuksen toteutus 

 

Tutkimuksessa toteutettiin kirjallisuuskatsaus tutkimuksen aihepiiriin liittyvän teorian 

läpikäymiseksi. Teoriaosuuden vastapainoksi toteutettiin kyselytutkimus viraston 

asiantuntijoille. Kysely toteutettiin Webropol-verkkokyselynä ja se lähetettiin 

Liikenneviraston henkilöstön lisäksi useille viraston ulkopuolisille tahoille, kuten 

sovellustoimittajille, konsulteille, sekä muille Liikenneviraston ICT-kehittämisen ja -

dokumenttien kanssa tekemisissä oleville tahoille. Käytännössä Webropol-kyselyyn 

päädyttiin sen vaivattomuuden vuoksi, sekä siksi, että haluttiin antaa vastaajille 

mahdollisuus osallistua kyselyyn nimettömästi. Vastauksia kerättiin noin kolmen viikon 

ajan. Kyselyn alussa kartoitettiin taustatietoa selvittämällä yleisellä tasolla vastaajan 

organisaatio, asema, ikäryhmä, sekä se, kuinka pitkältä ajalta vastaaja tuntee 

Liikenneviraston toimintamallit. 

 

Kyselyn tavoitteena oli saada kartoitettua Liikenneviraston ICT-dokumentaation 

käyttäjien ja toteuttajien kokemuksia nykyisistä dokumentaatioon liittyvistä 

toimintamalleista. Kyselyssä kartoitettiin lisäksi käyttäjien mielipiteitä wiki-

järjestelmästä ja pyrittiin siten saamaan näkemystä siihen, kuinka halukkaita käyttäjät 

järjestelmän käyttämiseen ovat ja onko käytölle mahdollisesti jotain esteitä tai haittaavia 

tekijöitä. Tulosten pohjalta pyritään tekemään korjauksia toimintamalleihin ja 

järjestelmän tekniseen toteutukseen ennen lopullista järjestelmän käyttöönottoa. 

Kyselyllä toivottiin lisäksi saatavan palautetta projekteilta vaadittavan TEPA-

dokumentaation ja sen tuottamisen toimintamallien nykytilasta, sekä mahdollisia 

kehitysideoita tavoitetilan osalta. 
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Kyselyssä oli kokonaisuudessaan viisitoista kysymystä. Neljä ensimmäistä olivat 

taustakysymyksiä ja loput yksitoista varsinaisia sisältökysymyksiä. Sisältökysymyksistä 

kuusi olivat matriisikysymyksiä, joissa pyydettiin vastaajien mielipiteitä annettuihin 

väittämiin. Loput viisi kysymystä olivat avoimia kysymyksiä, joissa pyydettiin 

edeltäviin kysymyksiin liittyviä tarkennuksia. Kyselyn sisältö on esitetty liitteessä 2. 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 49 henkilöä, joista 36 oli viraston henkilöstöä ja 13 viraston 

ulkopuolisia. Vastaajat jakautuivat lähes täysin kahtia projektijohtoon ja 

asiantuntijoihin, eli vastaukset saatiin oikealta kohderyhmältä. Liikenneviraston ICT-

toimintamalleista neljäsosalla oli kokemusta vasta hyvin lyhyeltä ajalta, neljäsosalla jo 

useammalta vuodelta ja noin puolella oli kokemusta yli kuudelta vuodelta, eli lähes 

koko viraston olemassaolon ajalta. 

 

Käytännön toteutuksella pyrittiin luomaan edellytyksiä ICT-elinkaarenhallinnan 

dokumentointitoiminnan siirtämiseksi nykyisestä tiedostopohjaisen dokumentoinnista 

wiki-pohjaiseen dokumentointiin. Käytännön toteutuksen on toteuttanut kirjoittaja itse 

päivätyön ohessa.  

 

5.2 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Tutkimusta varten kerättiin kirjallista aineistoa alan tieteellisistä julkaisuista, 

verkkojulkaisuista, sekä lisäksi Liikenneviraston omasta ohjeisto- ja 

dokumenttikokoelmasta. Lisäksi tietoa kerättiin suoraan virastossa käytössä olevista 

järjestelmistä. Teoriaosuus koostuu pääosin tietojohtamiseen ja tietojärjestelmiin, sekä 

organisaation oppimiseen liittyvistä tutkimusjulkaisuista. Tämän lisäksi työssä 

hyödynnetään Liikenneviraston omia julkaisuja, sekä sisäisiä dokumentteja. 

Liikenneviraston aineisto koostuu virallisista julkaisuista, toimintaa kuvaavista ohje-

dokumenteista, sekä teknisistä prosessikuvauksista.  

 

Työssä on hyödynnetty myös vielä luonnosvaiheessa olevia tulevaisuuden suunnitelmia, 

sekä kirjoittajan omaa käytännön työkokemusta Liikennevirastossa muun muassa 

tuotantoonsiirtojen ja elinkaaren hallinnan tehtävistä, sekä toiminnasta projektien 
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tuotantovastaavana, SOA-asiantuntijana, sekä projektipäällikkönä. Kyselytutkimuksen 

tulosten analysointi perustuu teoriapohjan lisäksi tuloksiin itseensä, sekä tutkimuksen 

kirjoittajan käytännön kokemukseen Liikenneviraston ICT-järjestelmien ja -

ympäristöjen elinkaarenhallinnasta. 
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6 TULOSTEN ANALYSOINTI JA KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa kuvataan työn kyselytutkimuksen tulokset, sekä niihin liittyvä analyysi. 

Lisäksi käydään läpi käytännön toteutuksen sisältö menetelmällisesti, sekä toteutuksen 

lopputulokset. 

 

6.1 Kyselytulokset ja niiden analysointi 

 

Ensimmäinen varsinainen sisältökysymys (kysymys 5) liittyi Tieto-osaston tarjoamiin 

palveluihin ja niiden tunnettuuteen. Tutkimuksen pääpaino on wikissä, mutta tilaisuus 

kyselyn toteuttamisessa käytettiin hyödyksi kysymällä käyttäjiltä kokemuksia myös 

muista Tieto-osaston palveluista. Wikiä ei ole mitenkään virastossa vielä mainostettu ja 

haluttiin kartoittaa, kuinka laajasti se jo tunnetaan. Taulukossa 3 on esitetty kysymyksen 

5 vastaukset taulukkomuodossa. 

 

 

5. Tiedätkö, tai oletko käyttänyt seuraavia Tieto-osaston 

palveluita? 

En ole 

kuullut 

Olen kuullut,  

mutten ole 

käyttänyt 

Olen 

käyttänyt 

Liikenneviraston wiki 4 4 41 

Liikenneviraston Jira 5 8 36 

Iiris-valvontapalvelu (ent. Pulssi) 26 13 10 

Tietokatalogi 10 17 22 

KOJE (Kehitämisen Ohjaus Ja Elinkaaren hallinta) 18 21 10 

SOA-toimisto 6 18 25 

Analytiikkapalvelu 4 26 19 

Taulukko 3. Tieto-osaston palveluiden tunnettuus asiantuntijoiden keskuudessa. 

 

Hieman yllättävästi Liikenneviraston wiki oli kaikista palveluista eniten vastaajien 

käyttämä. Tästä on helppo päätellä, että vaikka palvelua ei ole virallisesti virastossa 
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lanseerattu, tai ohjeistettu käyttämään, sen käyttö on jo melko laajaa ainakin 

Liikenneviraston tietojärjestelmien kehittämiseen osallistuvalla henkilöstöllä. 

Huonoiten tunnettiin Iris-valvontapalvelu, joka on melko uusi palvelu ja kokenut lisäksi 

nimenmuutoksen lähiaikoina. Aiemmin palvelu tunnettiin nimellä Pulssi. Melko suuri 

osa oli vähintään kuullut, muttei hyödyntänyt kysymyksessä kysyttyjä palveluita. 

Osittain tämä voi johtua siitä, että palvelut ovat melko uusia, eikä tieto kyseisistä 

palveluista ole vielä laajasti tiedossa. Toisaalta ongelmana voi olla myös se, etteivät 

projektit tiedä mistä tai keneltä palveluista voisi kysyä lisätietoa.  

 

Näihin johtopäätöksiin voi päästä yhdistämällä kysymyksen viisi vastauksia 

kysymyksen seitsemän vapaamuotoisiin vastauksiin, joissa nousi esille muun muassa se, 

että dokumentaation ja palvelujen löydettävyyttä haluttaisiin parannettavan. Selkeä 

parannuskohde on kasvattaa viestintää ja markkinoida Tieto-osaston tarjoamia 

palveluita näkyvämmin kehittämiseen osallistuville asiantuntijoille, mutta erityisesti 

viraston substanssiosaamisen asiantuntijoille. 

 

Toinen sisältökysymys (kysymys 6) koski dokumentaation nykytilaa ja kartoitti 

vastaajien mielipiteitä nykyisen dokumentaation ajantasaisuudesta ja löydettävyydestä. 

Kysymyksellä oli lisäksi jatkokysymys (kysymys 7), johon vastaajat saivat halutessaan 

antaa vastauksen vapaassa muodossa. Hieman alle puolet vastaajista oli jossain määrin 

sitä mieltä, että dokumentaatio on helppo löytää. Lähes tasan puolet oli jokseenkin 

samaa mieltä siitä, että dokumentaatio on sisällöltään ajantasaista ja että sitä on helppo 

tuottaa projektin aikana. Kysymyksen 6 vastaukset on esitetty taulukossa 4. 

 

6. Liikenneviraston ICT-dokumentaatio ja muu 

tietotekninen aineisto tällä hetkellä... 

Eri 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

En samaa, 

enkä eri mieltä 

Osittain 

samaa mieltä 

Samaa 

mieltä 

on helposti löydettävissä 6 19 4 17 3 

on ajantasaista 1 14 9 21 4 

on helppo tuottaa projektin aikana 1 10 11 19 8 

on helppo päivittää projektin päätyttyä 2 9 16 13 9 

vastaa kehittämisprojektien tarpeita 2 11 16 15 5 

Taulukko 4. Kysymyksen 6 vastaukset liittyen dokumentaation nykytilaan. 
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Kysymykseen 7 vapaasti kirjoitetuista vastauksista käy ilmi, että dokumentaation 

löydettävyys ja ajantasaisuus ovat suurimmat kompastuskivet. Useampi vastaaja toivoi 

keskitettyä paikkaa dokumentaatiolle ja löydettävyyden parantamista. Dokumenteissa 

saatetaan viitata linkein toisiin ohjeisiin, mutta linkit eivät välttämättä ole ajan tasalla. 

Moni koki erillisten dokumenttien etsimisen intranetin tai extranetin kautta 

vaivalloiseksi ja usein lopputulos oli, ettei tietoa yrityksistä huolimatta löytänyt itse, 

vaan täytyi kysyä apua. Tämän lisäksi ongelmaksi nostettiin tiedon ajantasaisuus niin, 

että vaikka haettu dokumentti löytyikin, sen ajantasaisuus, esimerkiksi vanhan 

päivämäärän vuoksi, herätti epäilyksiä tiedon luotettavuudesta. Vastauksissa tuli esiin 

se, että tiedon koettiin olevan hajallaan eri paikoissa ja että samasta dokumentista 

saattaa löytyä eri paikoista eri versioita. Osasta vastauksista kävi ilmi, että vastaajat 

tunsivat jo tähänastiset wiki-toimintatavat ja kokivat niistä olevan hyötyä, mutta että 

kyseiset toimintatavat tulisi saada levitettyä laajemmin viraston sisällä käyttöön. 

Toisaalta osa wikiä käyttäneistä koki, että tietoon ei aina välttämättä ole pääsyä, vaikka 

sen sijainnin tietäisi. Wikin sisäisiä, keskenään samankaltaisia työtiloja koettiin myös 

syntyvän paljon, jolloin tieto helposti siiloutuu ja sen löydettävyys tai saatavuus 

heikkenee.  

 

Kysymysten 6 ja 7 vastausten perusteella voidaan päätellä, että dokumentaation 

löydettävyys ja ajantasaisuus on monelle dokumentaation tarvitsijalle ongelma. 

Toisaalta puolet oli sitä mieltä, että aineisto on ajantasaista, mikä viittaisi siihen, että 

tieto ei kulje riittävän laajalle riittävän tehokkaasti, tai käytössä kiertää vanhentuneita 

versioita dokumenteista, koska osa kokee tilanteen hyväksi ja osa ei. Vanhemmissa 

dokumenteissa on Liikennevirastossa ollut dokumenttiin upotettu manuaalinen 

versionhallinnan taulukko, johon on täytynyt erikseen kirjata versiointitiedot. Wiki-

muodossa versiohistoria näkyy automaattisesti ja wikistä julkaistuihin erillisiin 

dokumentteihin versiohistoria saadaan myös näkymään automaattisesti, joten 

dokumentin muokkaajan tai julkaisijan ei tarvitse asiasta huolehtia, mikä osaltaan auttaa 

madaltamaan työkalun käyttökynnystä, sekä auttaa vähentämään epätietoisuutta tiedon 

ajantasaisuudesta. Dokumenttien löydettävyyteen ja pääsyoikeuksiin on jo nyt olemassa 

ratkaisuna kaikille wikin käyttäjille yhteiset sivut, jotka on esitetty kuvassa 11.  
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Kuva 11. Kuvakaappaus Liikenneviraston wikin etusivun yhteiskäyttöisistä työtiloista. 

 

Kyseisille sivuille on tarkoitus kerätä kaikille yhteinen dokumentaatio ja esimerkiksi 

tuotantoon siirrettyjen järjestelmien TEPA-dokumentaatio. Projektin aikana valmistunut 

dokumentaatio on tarkoitus siirtää valmistuessaan yhteisille sivuilla osaksi viraston 

muuta dokumentaatiota. Näin projektien aikainen dokumentaatio ja tuotannon aikainen 

dokumentaatio pysyvät erillään toisistaan. Yhteisiä sivuja voisi ajatella organisaation 

muistin osana, jonne tallennetaan elinkaarenhallinnan kannalta olennaiset projektien 

lopputulokset sen jälkeen, kun ne on todettu valmiiksi. Tieto on näin helpommin 

löydettävissä ja saatettavissa kaikkien saataville. 

 

Kolmas sisältökysymys (kysymys 8) kartoitti vastaajien mielipiteitä siitä, kuinka 

hyvänä vastaajat pitivät nykyisenkaltaista tapaa tuottaa dokumentaatiota 

Liikennevirastossa. Tälläkin kysymyksellä oli jatkokysymyksenä (kysymys 9) 

mahdollisuus avoimeen tarkentavaan vastaukseen. Puolet vastaajista oli osittain tai 

täysin samaa mieltä kysymyksen väittämän kanssa ja noin kolmasosa osittain tai täysin 

eri mieltä. Kysymyksen 8 vastaukset on kuvattu taulukossa 5. 

 

8. Tapa tuottaa dokumentaatiota on 

tällä hetkellä hyvä. 

Eri 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

En samaa, enkä 

eri mieltä 

Osittain samaa 

mieltä 

Samaa 

mieltä 

 2 14 5 24 4 

Taulukko 5. Kysymyksen 8 vastaukset. 
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Kysymyksen 9 avoimissa vastauksissa nousi esiin se, että vastaajat eivät välttämättä 

tienneet, mitä dokumentaatiota projektilta edellytetään. Toisaalta koettiin, että 

edellytetty tuotantodokumentaatio palvelee tieto-osaston tarpeita, eikä niinkään 

liiketoiminnan, eli substanssitoiminnan tarpeita.  Tämä pitää osittain paikkansa, sillä 

esimerkiksi TEPA-dokumentaatio keskittyy järjestelmän ylläpitoon ja teknisen 

elinkaaren hallintaan. Tästä huolimatta vastauksen rivien välistä voi tulkita tarpeen 

tarjota tukea liiketoiminnalle sen oman dokumentaation tuottamisessa, sekä mikä 

tärkeämpää, kytkeä tuo dokumentaatio teknisempään dokumentaatioon 

kokonaisarkkitehtuurin mukaisesti.  

 

Useammassa vastauksessa peräänkuulutettiin myös tarvetta tarkastella dokumentaation 

sisältöä ja testata sitä dokumenttien loppukäyttäjillä. Tämä paljastaa, että liian usein 

projekteille on epäselvää, miksi dokumentaatiota edellytetään. Myös käytännön 

haasteita nähtiin, eli matkakäytössä tai muuten huonojen yhteyksien päässä voi olla 

haasteita käyttää selainkäyttöistä wikiä.  Useampi vastaaja otti kantaa siihen, että wikin 

käyttöönotto on ollut edistysaskel ja positiivinen asia virastossa. Yhdessä vastauksessa 

toivottiin dokumenttien yhdistämistä yhdeksi kokonaisuudeksi, tai kokonaisuuteen 

kuuluvien dokumenttien selkeämpää listaamista. Esimerkkinä käytettiin 

tietoturvasopimusta, jolla on useita liitteitä. Toinen vastaaja kertoi vastavuoroisesti 

tunnistavansa tuotantodokumentaation listan, mutta koki epäselväksi tavan jolla 

dokumentaatio pitäisi tuottaa ja kuinka sitä katselmoidaan. 

 

Neljäs sisältökysymys (kysymys 10) selvitti vastaajien kokemuksia siitä, kuinka hyvin 

vastaajat kokivat saavansa tietoa omista järjestelmistään ja niiden tilasta. Noin puolet 

kokivat saavansa osittain riittävästi tilannetietoa omien järjestelmiensä tilasta. 

Vastaavasti hieman yli kolmannes koki, ettei järjestelmistä saa riittävästi tilannetietoa. 

Häiriöiden ja huoltokatkojen osalta selkeä enemmistö koki saavansa riittävästi tietoa. 

Järjestelmien välisten riippuvuuksien osalta puolet oli sitä mieltä, että tietoa ei saa 

riittävästi. Noin kolmasosa koki saavansa osittain riittävästi tietoa järjestelmien välisistä 

riippuvuuksista. Kysymyksen 10 vastaukset on kuvattu taulukossa 6. 
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10. Liikenneviraston ICT-ympäristöstä tai 

järjestelmistä... 

Eri 

mieltä 

Osittain eri 

mieltä 

En samaa, enkä 

eri mieltä 

Osittain 

samaa mieltä 

Samaa 

mieltä 

Saan riittävästi tilannetietoa järjestelmien 

tilasta (esim. palvelun status) 

7 11 5 21 5 

Saan riittävästi tietoa häiriöistä, tai tulossa 

olevista huoltokatkoista 

2 5 3 27 12 

Saan riittävästi tietoa järjestelmien 

välisistä riippuvuuksista 

9 15 6 18 1 

Taulukko 6. Kysymyksen 10 vastaukset. 

 

Vastaukset antavat ymmärtää, että tilannetiedon, häiriötiedottamisen ja riippuvuuksien 

osalta tarvitaan parannuksia. Tarkempien vastausten puuttuessa tämän kysymyksen 

tuloksia on  pyritty analysoimaan peilaten käytännön kokemukseen tuotantovastaavana. 

 

Yksi ratkaisu tilannetiedon saannin parantamiseen on kasvattaa Iiris-valvonnan osuutta 

järjestelmien valvonnassa, sillä se tarjoaa järjestelmävastaaville suoran näkyvyyden 

omien järjestelmien tilaan, sekä lisäksi analyysia tilanteen kehittymisestä 

tulevaisuudessa nykytilan trendeihin perustuen. Vaikka erillisvalvontaa ei otettaisi itse 

järjestelmissä käyttöön, esimerkiksi kustannussyistä, sillä valvotaan kuitenkin 

esimerkiksi kaikkia integraatioita ja rajapintapalveluita keskitetysti, joten järjestelmien 

tarjoamien palveluiden tila on jo nyt seurattavissa. Tästä tosin voidaan heti tehdä 

johtopäätös, että kyseinen yleinen statusvalvonta tulisi saattaa saataville laajemmalle 

joukolle, jotta järjestelmävastaavat ja sovellustoimittajat saisivat paremman näkyvyyden 

ylläpidossa olevien järjestelmien julkaistuihin palveluihin.  

 

Häiriöiden ja huoltokatkojen tiedottamisen osalta tilanne vaikuttaa hyvältä, mutta 

parannettavaaa silti on. Häiriötiedottaminen hoidetaan Liikennevirastosssa keskitetysti 

sähköpostilla ja tietyissä tapauksissa myös tekstiviestein sekä soittamalla. Korjaavia 

toimenpiteitä häiriötiedottamiseen on nykyisten häiriötiedotuslistojen säännöllinen 

läpikäynti ja päivittäminen olennaisten henkilöiden osalta, sekä mahdollisten muiden 

tiedotuskanavien tuominen nykyisten rinnalle. Tämänkin voisi tehdä passiivisesti niin, 
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että käyttäjän ei tarvitse erikseen etsiä tietoa, vaan se näkyisi esimerkiksi valvonnassa 

tai wikissä sivun laidassa liikennevalojen omaisesti statusta viestien. Tämä voisi olla 

mahdollista toteuttaa esimerkiksi järjestelmäkohtaisesti, jolloin ilmoitus näkyisi vain 

halutulle kohderyhmälle. 

 

Järjestelmien välisten riippuvuuksien kuvaamista ei pelkällä dokumentaatiolla ratkaista, 

sillä relaatiot tulisi saada automaattisesti kuvattua. Liikennevirastossa on ollut ja on 

edelleenkin useampia mallinnustyökaluja käytössä, mutta lähes kaikissa on ollut 

ongelmana joko korkea käyttöönottokynnys, kalliit lisenssit, tai muuten suurimmalle 

osalla käyttäjistä epäkäytännöllinen käyttöliittymä.  

 

Viides sisältökysymys (kysymys 11) kysyi vastaajien mielipidettä siitä, kuinka 

hyödyllisinä vastaajat kokivat sen, että virasto tarjoaa keskitetyn wiki- ja 

tiketöintityökalun. Tälläkin kysymyksellä oli jatkokysymyksenä (kysymys 12) 

mahdollisuus avoimeen tarkentavaan vastaukseen. Kysymyksen 11 vastaukset on 

kuvattu taulukossa 7. 

 

 

11. Monissa Liikenneviraston 

ICT- projekteissa 

hyödynnetään toimittajien omia 

wiki- ja tiketöintityökaluja. 

Kuinka hyödyllisenä pidät sitä, 

että Liikennevirasto tarjoaa 

oman keskitetyn ja 

yhteiskäyttöisen wiki- ja 

tiketöinti- ratkaisun?  

en lainkaan 

hyödyllisenä 

vain vähän 

hyödyllisenä 

en hyödyllisenä, 

mutten 

hyödyttömänäkään 

jonkin 

verran 

hyödyllisenä 

erittäin 

hyödyllisenä 

 0 1 3 10 35 

Taulukko 7. Kysymyksen 11 vastaukset. 

 

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että viraston keskitetystä wiki- ja 

tiketöintiratkaisusta olisi hyötyä erittäin paljon.  Avoimissa vastauksissa nousi esille 

tarve mahdollistaa esimerkiksi rajapinnan kautta tietojen tuominen Liikenneviraston 

järjestelmiin, mikäli käytetään toimittajan ulkoista tiketöinti- tai wiki-ratkaisua. 
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Yhdessä vastauksessa esitettiin epäilys, että onko yksi keskitetty ratkaisu riittävän 

monipuolinen ja joustava kaikkien projektien tarpeisiin. Toisaalta monessa vastauksessa 

toivottiin keskitettyä ratkaisua, jotta saavutettaisiin toimittajariippumattomuus ja 

mahdollistettaisiin paremmin usean toimittajan kanssa toimiminen.  

 

Kun tiketit ja dokumentaatio sijaitsevat Liikenneviraston käsissä, on toimittajan 

vaihtuminen esimerkiksi kilpailutuksen myötä yksinkertaisempaa, kun tietosisältöä ei 

tarvitse lähteä siirtämään toimittajan järjestelmistä pois. Yhtenä hyötynä vastaajat 

näkivät mahdollisuuden päästä lukemaan rinnakkaisprojektien dokumentaatiota. Yhden 

vastaajan mukaan wikin käytössä ongelmana voi olla eri projektien käyttämät erilaiset 

toimintamallit, jolloin dokumentaatio voi olla hyvinkin toisistaan poikkeavasti 

jäsennelty, mikä vaikeuttaa tiedon löytämistä.  

 

Liikenneviraston wikin käyttöä ei ole ajateltu alkuvaiheessa määriteltävän pakolliseksi 

käyttää, mutta siihen on tarkoitus kannustaa. Ajatuksena on, että järjestelmän hyödyt 

rohkaisisivat projekteja käyttämään niitä ja siten auttaisivat saavuttamaan kriittisen 

massan niiden pysyvän omaksumisen osalta. Tämän jälkeen, mikäli viraston tahtotila ja 

kypsyyaste on riittävä ottaa työkalu käyttöön laajemmin, voisi sitä harkita 

ehdotettavaksi virastotasolla viralliseksi välineeksi. Koska projekteilla on mahdollisuus 

käyttää myös muita ratkaisuja, olisikin hyvä tarjota mahdollisuus ottaa vastaan muiden 

tahojen järjestelmistä tietoa mahdollisimman helposti. Tähän asti muutamia suurempia 

projekteja on jo siirretty ulkopuolisista tiketöinti- ja wiki-järjestelmistä Liikenneviraston 

omiin järjestelmiin, joten tästäkin on käytännön kokemusta ehtinyt kertyä. Eri 

projektien vaihtelevien käytäntöjen vuoksi tulisi laatia ohjeistus wikin käytön 

periaatteista, sekä kuvata malliesimerkki projektisivujen rakenteesta wikissä. Tämä 

auttaisi projektien tietosisällön yhdenmukaistamiseen. 

 

Kuudes sisältökysymys (kysymys 13) kysyi vastaajien mielipidettä dokumentoinnin 

toimintamallien kehittämiseen käyttäjän näkökulmasta. Kyseessä oli avoimen 

vastauksen kysymys. Useammassa vastauksessa eriteltiin erikseen tarve selkeille 

dokumenttipohjille, jotta dokumentaatiosta saataisiin yhdenmukainen. Lisäksi 

dokumentaation katselmoinnista mainittiin useammassa vastauksessa. Yksi vastaaja 
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koki, että dokumentaation katselmoinnit eivät näy liiketoiminnan suuntaan. Moni 

vastaaja koki myös, ettei ole aivan selkeää, että mitä dokumentteja projektien tulisi 

täyttää ja mikä niiden tarvittava sisältö on. Tietosisältöön liittyviä kommentteja tuli 

muun muassa siitä, että tietoa on paljon wikissä jo nyt, mutta sen ulkoasuun ja 

jäsentelyyn pitäisi panostaa. Eräs vastaaja toivoi tieto-osaston roolia järjestelmien 

ylläpidossa ja omistajuudessa substanssijärjestelmien osalta kasvatettavan, muun 

muassa liiketoiminnalle osoitettavien yhteyshenkilöiden osalta. Lisäksi yhteyspisteiden 

ja vastuuhenkilöiden selkeämpää osoittamista kaivattiin. Muutamassa vastauksessa 

toivottiin erityisesti dokumentaation ja mallipohjien helppoa täytettävyyttä. Myös 

järjestelmien kriittisyyden huomioimista kaivattiin tuotantodokumentaation osalta, sillä 

osa koki, että kaikista järjestelmistä ei kovin kattavaa dokumentaatiota ole välttämättä 

tarpeellista esimerkiksi varautumisen osalta täyttää. Yksi mielenkiintoinen kommentti 

liittyi wikin sisällön ja julkaistujen dokumenttien väliseen versiointiongelmaan. Kun 

sisältöä päivitetään wikissä, vanhat julkaistut dokumentit ovat heti vanhentuneita. 

Ratkaisuksi tähän esitettiin kysymys, olisiko dokumenteille mahdollista saada 

ekspiroitumisaika. 

 

Edellä mainittujen vastausten perusteella ainakin nykyisten toimintamallien näkyville 

tuomista täytyy parantaa. Liian monta vastausta liittyi toimintamallien epäselvyyteen. 

Tämä korjataan parhaiten järjestämällä eri sidosryhmille, kuten projektipäälliköille 

tilaisuuksia, joissa esitellään tieto-osaston palveluita ja yhteyshenkilöitä. Käytännössä 

siis markkinoidaan tuotantoonsiirtoprosessia. Samat tiedot täytyy myös julkaista 

helposti löydettävässä sijainnissa ja riittävän yksinkertaisesti esitettynä. Samaan 

paikkaan voisi yhdistää myös lyhyet kuvaukset tieto-osaston muista palveluista. 

Toimintamallien tunnettuuden parantaminen asiantuntijoiden keskuudessa edesauttaisi 

toimintaa monella tavalla. Ihmiset osaisivat toimia itsenäisemmin projekteissa ja 

osaisivat myös kysyä apua niissä tilanteissa, kun on epävarmuutta oikeasta tavasta 

toimia. 

 

Julkaistujen dokumenttien suunniteltu vanheneminen (planned obsolescence) on yksi 

vaihtoehto huolehtia siitä, että vanhentuneita dokumentteja ei käytettäisi. Suunnitellulla 

vanhenemisella tarkoitetaan esimerkiksi liiketaloudessa valmistajien tuotteiden 
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valmistamista tarkoituksellisen lyhyellä elinkaarella, jolla pakotetaan asiakas ostamaan 

uusi tuote (Bulow 1986). Tämän voisi saavuttaa melko helposti allekirjoittamalla 

dokumentit digitaalisella varmenteella, jonka voimassaoloaika olisi rajattu, minkä 

jälkeen varmenne vanhenisi. Vanhenemisen jälkeen dokumentista voisi tulla 

lukukelvoton, tai vähintään siihen voisi ilmestyä merkintä indikoimaan dokumentin 

vanhentuneisuus. Yksinkertaisempi vaihtoehto voisi olla määrittää julkaistulle 

dokumentille määritelty voimassaoloaika, esimerkiksi vuosi, minkä jälkeen lukijaa 

ohjeistettaisiin hankkimaan uudempi versio dokumentista. Tämä pakottaisi myös 

dokumenttien tuottajan määrävälein käymään dokumentit läpi ja julkaisemaan uudet 

versiot, vaikka sisältö itsessään ei olisi muuttunutkaan. 

 

Viimeinen sisältökysymys (kysymys 14) kysyi vastaajien mielipiteitä parhaimmaksi 

tavaksi saada yhteys tieto-osaston asiantuntijoihin. Tällä kysymyksellä oli mahdollisuus 

lisätä itse vaihtoehto, sekä lisäksi jatkokysymyksenä (kysymys 15) mahdollisuus 

avoimeen tarkentavaan vastaukseen. Sähköposti oli selkeästi suosituin tapa ottaa 

yhteyttä tieto-osaston asiantuntijoihin, suoraan kasvotusten toisella sijalla. 

Liikennevirastossa on käytössä Skype for Business -pikaviestin ja myös tätä vaihtoehtoa 

esiintyi useampaan kertaan. Vain pari vastaajaa yhteydenpitoa tiketin avulla 

parhaimmaksi. Kysymyksen 14. vastaukset on kuvattu taulukossa 8.  

 

 

14. Minkä yhteydenpito- kanavan koet 

parhaimmaksi, kun on tarve saada apua Tieto-

osaston asiantuntijoilta?  

kasvotusten puhelin sähköposti tiketti muu, mikä? 

 13 7 19 2 “Slack” 

“Skype” 

“Nettilomake & 

tiketti & sähköposti” 

“Kahvihuone” 

Taulukko 8. Kysymyksen 14 vastaukset. 

 

Vaikka sähköposti on suosituin yhteydenottotapa, vaikka sekään ei ole ongelmaton 

ratkaisu. Tieto jää usein vastaanottajan sähköpostilaatikkoon muiden käyttäjien 

ulottumattomiin ja myös vastaanottajan kannalta viestejä voi hukkua viestipaljouteen, 
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tai vastaaminen voi kestää, jos päivän aikana tulee satoja viestejä.  Osa pitää 

puhelimesta, mutta lähes yhtä moni piti pikaviestimistä, kenties niiden nopeuden 

vuoksi. 

 

Yhteydenottotavan selvittämisen tausta oli siinä, että haluttiin miettiä tapoja tuoda 

perinteisten yhteydenottokanavien rinnalle wiki-tyyppinen kanava niin, että 

yhteydenotosta muodostuneesta tiedosta jäisi jälki ja käytyyn kanssakäymiseen 

voitaisiin mahdollisesti palata jälkikäteen. Tämä mahdollistaisi myös sen, että asiaa 

voisi käsitellä useampi henkilö, kun tarvitsisi vain päivittää tiedot tapauksesta 

perehtymällä jo käytyyn keskusteluun. Normaalisti tällainen tapahtuisi esimerkiksi 

lukemalla pitkä sähköpostiketju, mutta sähköposti on melko yksinkertainen työkalu, kun 

taas wikin toiminnallisuudet ovat moninaisemmat. 

 

6.2 Käytännön toteutus 

 

Tässä työssä muutettiin käytännön toteutuksena osa Liikenneviraston ICT-ohjeiston 

word-muotoisista mallipohjista wiki-muotoon. Toteutuksen tavoitteena oli testata 

työkalun käytettävyyttä ja pyrkiä varmistumaan siitä, että työkalulla on mahdollista 

digitalisoida nykyisiä tapoja tuottaa dokumentaatiota monitoimittajaympäristössä, ja 

että siitä on laajemmin hyötyä dokumentaation tuottamisessa Liikenneviraston ICT-

elinkaaren hallinnan tarpeisiin. Toteutus oli ensimmäinen iteraatio Liikenneviraston 

tuotantoonsiirtodokumentaation muuttamisesta tiedostopohjaisesta dokumenttimuodosta 

online-pohjaiseen dokumenttimuotoon.  

 

Yksi etukäteen omassa käytännön työssä eteen tullut ongelma vanhoissa 

dokumenttipohjissa on ollut se, että dokumentit pitävät sisällään samankaltaista tietoa, 

esimerkiksi yhteystiedot, järjestelmän yleistiedot, sekä palvelinten tekniset tiedot, joita 

joutuu eri dokumentteihin kirjaamaan monta kertaa. Sama työ tulee eteen myös siinä 

tilanteessa, että jotain tietoa täytyy muuttaa; muutos on tehtävä kaikkiin dokumentteihin 

erikseen. Tämä johtuu siitä, että dokumentit tehdään eri kohderyhmiä varten; 

asiakastuen ohje asiakastuelle, operointi- ja tukiohje käyttöpalvelutoimittajan 

operointitiimille ja niin edelleen. Moninkertainen työ ja dokumenttien suuri lukumäärä 
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(noin viisi per järjestelmä) suorastaan takaavat sen, että dokumentaatio ei pysy ajan 

tasalla ilman merkittävää ajankäyttöä dokumenttien päivittämiseen. 

 

Uudessa lähestymistavassa haluttiin mahdollistaa wikin toiminnallisuuksia hyödyntäen 

tiedon kirjaaminen vain yhteen paikkaan, josta se sitten linkittyy eri dokumentteihin. 

Wikin käytännön kokemuksen pohjalta syntyi ajatus, että dokumenttipohjat voitaisiin 

rakentaa niin, että ne muodostuisivat tietyistä osista wiki-muotoista dokumentaatiota, 

joka tuotetaan joka tapauksessa. Tällöin tietoa ei tarvitsisi kirjata useampaan kertaan. 

 

Toimintamallin uudistamisessa piti ottaa huomioon se, että esimerkiksi 

käyttöpalvelutoimittajan operatiiviset ryhmät eivät käy lukemassa tietoja suoraan 

wikistä, vaan tiedot täytyy toistaiseksi toimittaa dokumenttimuodossa. Toisaalta 

myöskään varautumisen vuoksi tietoja ei voi säilyttää vain yhdessä tietojärjestelmässä, 

vaan tietoja on säilytettävä myös erillisinä kopioina. Lisäksi dokumentaatiota voi olla 

tarpeen ottaa järjestelmästä ulos ja julkaista PDF-muodossa esimerkiksi kilpailutusten 

liitteenä. Tästä huolimatta on merkittävä edistysaskel, että sisältö on tuotettavissa 

selaimella keskitetysti helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta ja että tieto on linkitetty 

niin, että se tarvitsee kirjata vain yhteen paikkaan.  Muutos on iso, kun vertaa 

perinteisiin työasemaan asennettaviin tekstinkäsittelyohjelmistoihin ja dokumenttien 

tallentamiseen dokumentinhallintajärjestelmään, tai sähköpostitse lähettämiseen 

muokkaamista varten. Wikiä voi Liikenneviraston tapauksessa ajatella dokumenttien 

sisällöntuottoalustana, josta aineistoa voi lukea tai muokata suoraan, tai sitten 

tarvittaessa dokumenttien varsinainen julkaisu voidaan tehdä muualla sellaisia käyttäjiä 

varten, joilla ei ole pääsyä itse wikiin. 

 

Projektit käyttävät yhä enenevissä määrin hyväkseen wikiä niiden työtilana ja 

dokumentaation työstöpaikkana. Word-muotoisista tuotannon dokumenttipohjista 

tehtiin wiki-muotoiset sapluunat, jotka ohjaavat käyttäjiä täyttämään tarvittavat tiedot. 

Dokumentit ovat luonteeltaan sellaisia, että niiden tietosisällön tuottamiseksi tarvitaan 

asiantuntijoita eri organisaatioista. Sovellustoimittajan edustajat tuntevat kehittämän 

sovelluksen ja osaavat ohjeistaa siihen liittyvät asiat ylläpitäjille, kun taas 

käyttöpalvelutoimittajan edustajat tuntevat ICT-infran, ja osaavat ohjeistaa siihen 
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liittyvät asiat. Vuorovaikutteisen wikin avulla saadaan tuotannon dokumentaatio 

muutettua yhteistoiminnallisesti tuotettavaksi, kun wiki tarjoaa alustan, jonne eri 

osapuolet osoitetaan tuottamaan tarvittava tieto ja tieto jää myös talteen yhteen 

paikkaan. Samalla dokumenttien tietosisällön laatu paranee jatkossa, kun kuka tahansa 

aihepiirin tunteva asiantuntija pystyy korjaamaan tai muokkaamaan tietosisältöä 

tarvittaessa. Tietosisältöä ei myöskään tarvitse saada kerralla valmiiksi, vaan sitä voi 

vaihe kerrallaan täydentää sitä mukaa, kun uutta tietoa syntyy. 

 

Sapluunat on rakennettu niin, että ne saavat sisältönsä useammasta eri sisällöstä. 

Kuvassa 12 on kuvattu Liikenneviraston TEPA-dokumenteista ne, joista on tehty 

sapluunat wiki-muotoon. Jokainen dokumentti sisältää omat spesifit tietosisällöt, mutta 

yhteiset tiedot ovat kaikilla samat, joten ne voidaan täyttää omina kokonaisuuksinaan. 

Ensimmäisessä iteraatiossa on toteutettu vasta yleistiedot ja yhteystiedot, mutta 

jatkokehityksen myötä on tarkoitus tehdä dokumenteista entistä rakenteellisempia, 

esimerkiksi teknisten tietojen osalta. 

 

 

Kuva 12. Tuotantodokumentaation rakenne ja sisällön muodostuminen wiki-muodossa. 

 

Työ aloitettiin kartoittamalla ja luokittelemalla mallipohjien tiedot sen ohje-spesifeihin 
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tietoihin ja jaettuihin tietoihin. Jaetut tiedot olivat sellaisia, jotka samansisältöisinä 

esiintyivät eri dokumenteissa. Ohje-spesifit tiedot taas rajoittuivat kyseiseen ohjeeseen, 

eikä niitä tarvittu muissa dokumenteissa. Jaetuiksi tiedoiksi tunnistettiin järjestelmien 

yleistiedot, yhteystiedot, sekä tekniset tiedot. Yleisiä tietoja ovat järjestelmän virallinen 

nimi, sekä mahdolliset muut nimet, joita järjestelmästä saatetaan käyttää, lyhyt 

yleiskuvaus järjestelmästä, sekä tieto siitä, onko järjestelmä luokiteltu kriittiseksi. 

Ohjeiden kannalta merkittävät yhteystiedot ovat järjestelmävastaavan, järjestelmän 

omistajan, sekä sovellustoimittajan henkilöstön tiedot. Nämä kolme tahoa ovat ne, 

joihin ollaan yhteydessä, mikäli järjestelmässä on häiriö. Teknisiä tietoja ovat muun 

muassa tiedot järjestelmän sovellus- ja tietokantapalvelimista, sekä ohjelmistoversioista, 

sekä tarvittavista oheisjärjestelmistä. 

 

Yleis- ja yhteystiedoista luotiin wikiin omat pohjasivut, joihin luotiin rakenne halutun 

tietosisällön syöttämistä varten. Kuvassa 13 on esitetty esimerkkikuva, jossa on 

rinnakkain julkaistu sivu ja sama sivu muokkaustilassa. 

 

 

Kuva 13. Mallisivu julkaistuna ja muokkaustilassa (Väylävirasto 2019a.) 
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Kuva 14. Yleistiedot sivun lisääminen Asiakastuen ohje -dokumenttiin. (Väylävirasto 

2019a.) 

 

Myös dokumenttien nimeämiseen kiinnitettiin huomiota niin, että se on ohjeistettu 

tekemään määrämuotoisesti. Tämä ehkäisee sitä, että wikiin syntyisi samannimisiä 

sivuja aiheuttaen ristiriidan. Järjestelmäkohtaisten TEPA wiki-sivujen nimeäminen 

noudattelee kaavaa [Järjestelmän nimi] - TEPA - [Dokumentin nimi]. Tämä helpottaa 

dokumentaation löytämistä wikistä hakua käyttäen. Kuvassa 15 näkyy kaikki valmiit 

dokumenttipohjat, joiden tietosisältö on linkitetty toisiinsa. 

 

 

Kuva 15. Lista valmiista dokumenttipohjista wikissä. (Väylävirasto 2019a.) 



 

 

 

53 

 

Sapluunoiden virallinen julkistaminen on liitetty wikin käyttöönottoon, eli ne on 

tarkoitus lanseerata kaikkien projektien käyttöön 2019 vuoden aikana. Tämä sopii 

toisaalta uuden viraston perustamisen henkeen, sillä uuden viraston aloitettua on myös 

toimintamalleja uudistettu. Käytännössä wikin käyttämisestä projekteissa tehdään ohje, 

ja tuotantoonsiirtoprosessin kuvausta täydennetään kattamaan mahdollisuus tuottaa 

dokumentaatio wikiä hyödyntäen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Edellä kuvattuun perustuen digitalisaatio tietojärjestelmissä riippuu digitalisaation 

tasosta tai asteesta. Esimerkiksi Wikin käyttöönotto organisaatiossa pakottaa 

uudistamaan toimintamalleja niin, että tiedon tuottamisesta tehdään yhteistyöperusteista, 

mutta sen lisäksi se tapahtuu ajasta ja paikasta riippumattomasti. Sisältö myös syntyy 

iteroiden ja sitä voi kuka tahansa muokata ja täydentää, riippuen siitä, kuinka laajat 

käyttöoikeudet organisaatio haluaa wikille antaa. Tiedon jakaminen tapahtuu samojen 

periaatteiden mukaisesti, mutta sen kuvaamisessa täytyy olla tarkkana, sillä tiedon 

välitykselle on haitallista myös se, että se kuvataan puutteellisesti, jolloin tiedon 

omaksuja myös omaksuu tiedon puutteellisesti.  

 

Liikennevirastossa wikin käyttö mahdollistaa sen, että se kerää yhteen eri toimittajien 

asiantuntijat ja heidän tietotaitonsa, tarjoaa keskitetyn ajasta ja paikasta riippumattoman 

virtuaalisen alustan, jossa jaetaan ja tuotetaan tietoa merkittävän kokoisen, mutta 

hajautetun asiantuntijajoukon toimesta. Käytännössä wikiä on mahdollista hyödyntää 

organisaation oppimisen prosessien tukena. Esimerkiksi epätietoisuus 

elinkaarenhallinnan dokumentoinnin prosesseista asiantuntijoiden joukossa on asia, joka 

voidaan wikillä ratkaista. 

 

Haasteeksi jää tuon asiantuntijajoukon ohjaaminen niin, että tuotettu tieto on 

merkityksellistä ja relevanttia, ja että syötettyä tietoa pystytään omaksumaan ja luomaan 

sen pohjalta jälleen uutta jalostuneempaa tietoa. Mallipohjat ja strukturoitu rakenne 

wikin sisällä edesauttavat pitämään tietosisällön relevanttina ja helposti löydettävissä. 

Keskitetty wiki tarjoaa myös mahdollisuuden valjastaa viraston palveluksessa olevan 

sisäisen ja ulkopuolisen henkilöstön osaamisen ja siten laajentaa viraston 

mahdollisuuksia ja potentiaalia oppia. Toisena haasteena on tiedon löydettävyyden 

ylläpitäminen. Tiedon saantia helposti rajoitetaan käyttöoikeuksilla. 

 

Digitalisaation näkökulmasta wikin käyttö poistaa ainakin osittain vanhat, vain 

sähköistetyt asiakirjat ja aidosti uudistaa toimintamalleja. Paljon on 
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luonnollisesti vielä tehtävänä, eikä wikinkään nykymuoto tule säilymään ennallaan, 

vaan kehitystä on vietävä automatisaation ja tietokoneavusteisen analytiikan avulla 

eteenpäin uudenlaisen tiedon synnyttämiseksi. Tuorein muutos wikissä on 

reaaliaikainen yhteismuokkaus, jossa käyttäjät näkevät suoraan muiden käyttäjien 

tekemät muutokset. (Atlassian 2018.) Automatisaatio voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

käyttäjän tarvitsema tieto tuodaan wikiin kokonaan toisesta järjestelmästä. 

 

Tämä työ on tehty vuoden 2018 ja 2019 aikana alun perin Liikennevirastolle, joka 

lakkasi olemasta vuoden 2018 lopussa, muuttuen 1.1.2019 alkaen Väylävirastoksi 

hieman uuden näköisenä. Työn tulokset jäävät käyttöön Väylävirastoon ja 

Liikennevirastossa aloitettua työtä jatketaan myös uudessa virastossa. Uuden viraston 

organisaatiorakenne ei ole vielä työtä kirjoitettaessa yleisessä tiedossa, mutta sen myötä 

on joka tapauksessa tunnistettu mahdollisuus muuttaa ja uudistaa nykyisiä Tieto-osaston 

toimintatapoja vastaamaan paremmin tämän päivän ja tulevaisuuden 

kehittämishaasteisiin.  

 

Väyläviraston alkuvuosi on kulunut pääosin uuden viraston perustamisessa ja virastosta 

eriytettävien toimintojen ja järjestelmien siirtämisessä, mutta tarkoitus on aloittaa 

nopeasti tämän työn tulosten arviointi virastossa ja päättää mahdollisista jatkotoimista. 

Jo nyt on mahdollista todeta, että dokumentaation siirtämistä wikiin jatketaan 

esimerkiksi muuttamalla kaikki olemassa olevat järjestelmien word-muotoiset TEPA-

ohjeet wiki-muotoon. Sen lisäksi on tarkoitus laajentaa ja kehittää TEPA-

dokumentaation sisältöä vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeisiin. Wiki-muotoon 

muuttaminen edellyttää wikin julkaisemista viraston laajuisesti, jotta viraston henkilöstö 

pääsee jatkossa dokumentaatioon käsiksi, sekä wiki-ohjeistuksen laatimista käyttäjille, 

sillä työkalu ei välttämättä ole kaikille viraston erityyppisille asiantuntijoille tuttu. 

Käyttöönotto on tarkoitus tehdä niin, että se ei vaadi käyttäjiltä käyttäjiltä toimenpiteitä, 

jolloin käyttäjän tarvitsee vain avata wiki internet-selaimellaan.  

 

Käyttökokemuksia ja yleistä palautetta on tarkoitus kerätä jatkossa aktiivisesti, jotta 

wiki saadaan palvelemaan käyttäjiä mahdollisimman hyvin ja mahdolliset esteet tiedon 

tuottamiselle tai käyttämiselle saadaan poistettua. Erityisesti tulisi kiinnittää huomiota 
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tiedon löydettävyyteen ja hyödynnettävyyteen, sekä yhdisteltävyyteen muun tiedon 

kanssa. 

 

Wikin käyttöönoton yhteydessä tulisi arvioida myös työkalun kriittisyyttä ja 

varautumisen tarvetta, sekä pohtia palvelun palvelutason mahdollista kohottamista, sillä 

käytön yleistyessä wikin rooli ja merkitys päivittäiselle toiminnalle kasvaa. Lisäksi 

tulisi edistää viraston eri tietämysjärjestelmien yhdistämistä ja tietojen linkittämistä 

toisiinsa julkaisemalla wikin rajapinnat viraston keskitetyssä rajapintapalvelussa, mikäli 

wikistä on tarkoitus tehdä keskitetyn ICT-tiedon jakamisen alusta. Tästä voisi olla 

hyötyä ICT-toimintaympäristömuutokselle, joka ajoittuu vuosille 2019 - 2020, kun 

sopimus nykyisen käyttöpalvelutoimittajan kanssa päättyy, ja virasto siirtyy valtion 

tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakkaaksi.  

 

Digitalisaatiotyö jatkuu Liikennevirastossa ja todennäköisesti Väylävirastossa 

entisellään ja yhä enemmän siirrytään sisäistä tietoa hyödyntävään kehittämiseen. 

Virasto siirtyy vuoden 2019 aikana teknologia-arkkitehtuurin osalta 

hybridiarkkitehtuuriin, mikä osaltaan edesauttaa digitalisaatiotyön edellytyksiä, kun 

pilvi- ja analytiikkateknologioita otetaan laajemmin käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että 

viraston ICT-ympäristö hajautuu nykyistä laajemmin. Hybridiarkkitehtuurin myötä 

perinteisestä yhden palvelutarjoajan käyttöpalveluympäristöstä siirrytään usean 

palvelutarjoajan hajautettuun malliin. Tämä tulee korostamaan entisestään useampien 

toimijoiden välisen yhteistyön merkitystä, mutta sitäkin enemmän se tulee korostamaan 

yhteistyön toimintatapojen ja toimijoiden välisen tiedonvälityksen laadun merkitystä. 

Wikillä on tässä merkittävä rooli, sillä ICT-elinkaarenhallinnassa on jatkossa tuotava 

tietoa paremmin hallittavaan ja jaeltavaan muotoon, sekä yhdistettävä nykyisiä tietoja 

entisestään toisiinsa, sekä otettava käyttöön automatiikkaa tiedon käsittelyssä. Tämä 

tarkoittaa sitä, että käyttäjän ei tarvitse kaikkea tietoa enää etsiä itse, vaan se kerätään 

automaattisesti eri järjestelmistä ja jaellaan push-tyyppisesti ja keskitettyyn paikkaan, 

josta tieto on helppo omaksua. Esimerkkinä tästä on virastossa tehtävät huoltokatkot, 

joita seurataan wikin kautta. Tietosisältö tuotetaan toisesta järjestelmästä ja vain 

esitetään wikissä. Wikistä on voisi siten olla mahdollista tehdä automatisaation ja 

integraatioiden avulla alusta organisaation tiedon tilannekuvan muodostamiselle.  
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Wiki mahdollistaa tiedon jakamisen myötä myös osaamisen siirtämisen työntekijöiden 

kesken, mikä auttaa asiantuntijoita jakamaan tietouttaan muille. Tällä on vaikutusta 

esimerkiksi vastuunjakoon niin, että vastuuhenkilöille on mahdollista löytää esimerkiksi 

loman tai sairauspoissaolon ajaksi tuuraaja, mikäli asiakokonaisuus on kuvattu 

riittävällä tasolla wikiin. Tällä on erittäin suuri merkitys henkilöresursseihin, joiden 

määrä on viime vuosina ollut laskussa. 

 

Uuden hallituksen 6.6.2019 julkaisemassa hallitusohjelmassa (Valtioneuvosto 2019) 

otetaan kantaa myös julkisen hallinnon rooliin jatkossa.  

 

  "Suurten muutosten läpivienti edellyttää parlamentaarisen työn tueksi 

   julkisen hallinnon osaamisen ja kyvykkyyden kasvattamista sekä 

    virkavastuulla tehtävään valmistelutyöhön nojaamista".  

 

Wiki on erinomainen työkalu tiedon jakamiseen ja siten organisaation osaamisen 

kasvattamiseen. Wikin käyttöönotto on yksi keino organisaation sisäisten 

oppimiskyvykkyyksien kasvattamiseen. Työkalu vaatii opettelua uudenlaisen, 

keskustelevan työstämisen omaksumiseksi, mutta mahdollisuudet työkalun käytön 

suhteen ovat moninaiset. 
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8 YHTEENVETO 

 

Liikenneviraston ja jatkossa Väyläviraston ICT-ympäristö on monitoimittajaympäristö, 

jossa toimii satoja käyttäjiä kymmeniltä eri toimittajilta yhteisten toimintaperiaatteiden 

mukaisesti. Tiedonhallinta ja tiedon jakaminen viraston palveluksessa olevien eri 

toimijoiden välillä on elintärkeää viraston ICT-toimintakyvylle.  

 

Tämän työn tarkoituksena oli kartoittaa Liikenneviraston ICT-

dokumentaatiotoimintamallien haasteita, sekä selvittää kuinka toimintamalleja voisi 

tehostaa monitoimittajaympäristössä, kun virastossa otetaan käyttöön wiki-työkalu.  

 

Tutkimus paljasti Liikenneviraston ICT-dokumentaation löydettävyydessä ja 

ajantasaisuudessa ongelmia. Tämän lisäksi vastaajat kokivat epätietoisuutta siitä, 

minkälaista tuotantodokumentaatiota projekteilta edellytetään ja miten sitä tulisi täyttää. 

Kysely paljasti myös, että Liikenneviraston tuotantoonsiirtoprosessi ei kaikilta osin ole 

kaikille tuttu. Näitä ongelmia on tarkoitus lievittää käyttämällä jatkossa wiki-työkalua 

laajemmin dokumentaation tuottamiseen ja ylläpitämiseen. Samalla saadaan parannettua 

Liikenneviraston monitoimittajaympäristössä eri toimittajien välistä yhteistyötä ja 

tiedonvaihtoa, kun asiantuntijat tuottavat ja käyttävät Liikennevirastolle olennaista 

tietoa yhdessä keskitetyssä alustassa ajasta ja paikasta riippumatta.  

 

Wiki koettiin viraston omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden mielestä erittäin 

tervetulleeksi uudistukseksi, mutta sisällön ohjaukseen kaivattiin mallipohjia ja 

ohjeistusta. Työssä muutettiin käytännön toteutuksena vanhat dokumenttipohjat wiki-

muotoon pyrkimyksenä yksinkertaistaa dokumentointia ja vähentää siihen käytettävää 

työmäärää. 
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LIITTEET 

Liite 1.  Kyselyn saatekirje 

 

Hei, 

 

suoritan Lappeenrannan yliopistossa tuotantotalouden DI-opintojani ja teen 

diplomityötä Liikennevirastolle liittyen ICT-kehittämiseen ja dokumentointiin. 

 

Pyrkimyksenäni on selvittää ICT-kehittämisprojektien kanssa tekemisissä olevien 

asiantuntijoiden kokemuksia viraston nykyisistä toimintamalleista liittyen eri 

elinkaarivaiheiden (suunnittelu / määrittely, kilpailutus, toteutus ja ylläpito) 

dokumentaation synnyttämiseen ja ylläpitämiseen, sekä tutkia kuinka em. 

toimintamalleja voisi kehittää monitoimittajaympäristön näkökulmasta. 

 

Toivoisin, että vastaisitte kyselyyn ja välittäisitte linkkiä myös eteenpäin projektienne 

jäsenille. Vastaaminen on nimetöntä ja kysely on auki sunnuntaihin 11.11.2018 asti. 

Vastaaminen vie aikaa noin 5-10 minuuttia. 

 

Linkki kyselyyn:  



 

 

 

 

Liite 2. Kyselykaavake 
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