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SYMBOLI- JA LYHENNELUETTELO 

 

ADM Architecture Development Method 

 TOGAFin määrittelemä arkkitehtuurin hallinnointi- ja kehitysmalli 

Asukas Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja hyödyntävä Suomen tai suomessa 

asuva muun maan kansalainen 

BSP  Business Systems Planning 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmää edeltänyt, IBM:n kehittämä 

mallinnusmenetelmä 

CE-merkintä Conformité Européenne -merkintä 

EU:n määrittelemä merkintä tuotetta koskevien direktiivien vaatimusten 

täyttymisestä [9] 

EA  Enterprise Acrhitecture 

  Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä 

ICT  Information and Communication Technology 

Tieto- ja viestintäteknologia 

IT  Informaatioteknologia 

JHS  Julkishallinnon suositus 

  Kokoelma menetelmiä ja suosituksia julkishallinnon käyttöön 

JUHTA Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta 

KA  Kokonaisarkkitehtuuri(menetelmä) 

  Laajojen kokonaisuuksien mallinnustapa 

ODA  Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut 

  Valtion kärkihanke 

Sote  Sosiaali- ja terveydenhuolto 

STM  Sosiaali- ja Terveysministeriö 

TOGAF  The Open Group Architecture Foundation 

The Open Groupin hallinnoima viitekehys kokonaisarkkitehtuurin 

kehittämiseen 
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1 JOHDANTO 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on avata työn kontekstia ja taustoja sekä johdattaa lukija itse 

aiheeseen. 

 

1.1 Tausta 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on tutkia ja selvittää valitun 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltuvuutta julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon 

itsehoitopalvelun dokumentointiin ja kehittämiseen. Käytetty menetelmä valikoitui 

automaattisesti julkishallinnon ylätason linjauksista JHS 179:ksi (Julkishallinnon suositus) 

[1], mutta työssä esitellään myös muita yleisesti käytettyjä 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä. 

 

Työn kohteena oleva itsehoitopalvelu on SoteDigi Oy:n hallinnoima Omaolo.fi-palvelu [2], 

joka on kehitetty alun perin ODA-projektin (Omahoito- ja digitaaliset arvopalvelut) 

tuloksena. ODA-projekti oli STM:n (Sosiaali- ja Terveysministeriö) rahoittaman 

Asiakaslähtöiset palvelut -kärkihankkeen aliprojekteja, kuuluen Sipilän hallituksen ja 

Valtiovarainministeriön Digitalisoidaan julkiset palvelut -hankkeeseen. ODA-projektin 

päättyessä vuoden 2018 syksyllä, vastuu palvelun jatkokehittämisestä ja kansallisesta 

levittämisestä annettiin juuri perustetulle kansalliselle kehitysyhtiölle SoteDigi Oy:lle. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   
 

Tämän työn tavoitteena on antaa yleiskuva laajimmin käytössä olevista ja yleisimmistä 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmistä, pureutuen tarkemmin valittuun menetelmään sekä 

kertoa esimerkein miten valittua menetelmää on hyödynnetty Omaolo-palvelun 

dokumentointiin ja kehittämiseen. 

 

Työn tarkoituksena on myös avata miten kokonaisarkkitehtuurikuvaus ja sen kehittäminen 

saadaan liitettyä ohjelmistokehitysprosesseihin sekä miten varmistetaan, ettei 

kokonaisarkkitehtuurikuvaus jää yksittäiseksi tilannekuvaksi palvelun tietyllä ajanhetkellä. 

 



 

10 

 

Työssä ei kuvata JHS 179 suosituksen jokaista kokonaisarkkitehtuurimenetelmän kuvausta, 

vaan keskitytään oleellisimpiin kuvauksiin. JHS 179 antaa tähän mahdollisuuden, sillä sen 

esittelemät kuvaukset on nimensä mukaisesti suosituksia. 

 

1.3 Työn rakenne 
 

Tämän kandidaatintyön kappale 1 alustaa työtä ja antaa taustatietoja dokumentaatiosta. 

Kappale 2 esittelee kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä ja kuvaa tarkemmin valittua 

menetelmää. Kappaleessa 3 esitellään työn edistyminen ja arkkitehtuuridokumentaation 

lopputuloksen. Kappale 4 avaa työn toteutuksen synnyttämiä johtopäätöksiä ja ottaa kantaa 

tulevaisuuden kehityskohteisiin. Kappale 5 tutkii, miten menetelmä sopii kyseisen kohteen 

kuvaukseen ja jatkokehitykseen. Kappaleessa 6 vedetään tämä kandidaatintyö yhteen. 
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2 KOKONAISARKKITEHTUURIMENETELMÄ 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on avata lukijalle mitä tarkoittaa kokonaisarkkitehtuuri, 

minkälainen on kokonaisarkkitehtuurimenetelmien historia sekä mitä 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä on yleisesti käytössä.  

 

2.1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri 
 

”Kokonaisarkkitehtuuri on tapa kehittää organisaation toimintaa kokonaisuutena, joka ottaa 

huomioon niin prosessit, tietojärjestelmät kuin niitä tukevat teknologiat, esimerkiksi IT-

infrastruktuurin (informaatioteknologia)” [12]. Se siis hyödyntää eri näkökulmia kuvausten 

luomiseen, välttääkseen sen, ettei yksittäinen tekniikka tai toimintaprosessin muutos vie 

hallintaa organisaation kehitystyössä. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä voi myös määritellä 

arkkitehtuurin hallintamallin, jonka ansiosta arkkitehtuurin kehitys on määrämittaista ja 

standardinmukaista. 

 

2.2 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmien synty 
 

Varmaa tietoa siitä mistä kokonaisarkkitehtuurimenetelmät ovat syntyneet ei ole, mutta 

niiden synnylle on kaksi todennäköistä lähtökohtaa. Toiset lähteet pitävät John Zachmanin 

vuonna 1987 IBM Systems Journalissa esittelemää ”A Framework for Information Systems 

Architecture” pohjana menetelmän syntymiselle [3], ja toiset 1986 PRISM-tutkimusyhteisön 

(Partnership for Research in Information Systems Management) julkaisemaa PRISM 

Architecture Framework -viitekehystä. 

 

2.2.1 Zachman Enterprise Architecture Framework 

 

Zachmanin kokonaisarkkitehtuuriviitekehys perustuu IBM:n kehittämään Business Systems 

Planning (BSP) menetelmään, jonka alkuhetket voidaan jäljittää 1960-luvulle asti [4]. Jo 

BSP:n ensimmäisessä dokumentoidussa versiossa vuodelta 1975 määriteltiin samoja 

elementtejä kuin mitä voidaan löytää nykyisistä KA-menetelmistä, kuten: 

- Asiantuntijatiimin johtama kehitystyö, joka perustuu haastatteluihin ja ylhäältä alas 

-tyyliseen kehitykseen 

- BSP tietojärjestelmädokumentaatio, joka kuvaa organisaation, 

liiketoimintaprosessien, datan ja tietojärjestelmien suhteita 
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- BSP hyödyntää suhdematriiseja, tietojärjestelmäverkkojen kuvauksia, vuokaavioita 

ja muita vastaavia kuvaustapoja mallintamaan prosesseja, järjestelmiä ja dataa 

- BSP toteutetaan iteratiivisesti tarkentaen liiketoimintatavoitteiden tunnistamisesta, 

liiketoimintaprosessien ja niiden tietojen määrittelystä ja nykytilan analysoinnista 

tulevaisuuden tietojärjestelmien suunnitteluun ja toimintamallin suunnitteluun sekä 

toteutukseen [4] 

BPS-menetelmän myöhemmissä versioissa myös terminologiaa kehitettiin ja vuoden 1984 

julkaisussa menetelmästä alettiin käyttää arkkitehtuuri-termiä kuvaamaan 

liiketoimintaprosessien ja tietomallien välisiä suhteita. 

 

Zachmanin viitekehyksen rakenne on kuvattu alla, kuvassa Kuva 1 Zachmanin viitekehys, 

ja se avaa mitä erilaisia kuvauksia ja dokumentaatioita kehyksen mukaisen 

arkkitehtuurikuvaus voi sisältää. 

 

Kuva 1 Zachmanin viitekehys 

 

Vaikka Zachmanin viitekehystä pidetäänkin kokonaisarkkitehtuurimenetelmänä, se ei 

kuitenkaan määrittele keinoja tai välineitä itse arkkitehtuurin kehittämiseen, vaan keskittyy 

määrittelemään käsiteltävän kokonaisuuden käsitteitä ja niiden välisiä suhteita.  
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2.2.2 PRISM Architecture Framework 

 

Toinen ehdokas kokonaisarkkitehtuurin lähteille on 1986 PRISM-tutkimusyhteisön 

(Partnership for Research in Information Systems Management) julkaisema, yhteisön 

projektissa kehitelty arkkitehtuuriviitekehys. Tämä viitekehys sai nimekseen PRISM 

Architecture Framework ja Zachmanin menetelmästä poiketen, siihen sisältyi myös 

arkkitehtuurikehitykseen liittyviä elementtejä [4]. PRISM arkkitehtuuriviitekehyksen 

mukaisesti arkkitehtuuri jakautuu 16 osa-alueeseen alla olevan taulukon mukaisesti ja niin, 

että vaakariveille muodostuu alakuvauksien arkkitehtuurialueet ja pystysarakkeissa 

arkkitehtuurin tyypit [5]. 

 Nykytilakuvaus Periaatteet Mallit Standardit 

Infrastruktuuri     

Data     

Sovellus     

Organisaatio     

Taulukko 1 PRISM-arkkitehtuuriviitekehyksen jaottelu 

PRISM arkkitehtuuriviitekehyksen arkkitehtuurialueet ovat kuvattu seuraavasti: 

- Infrastruktuuri: teknologia-alusta, joka tukee dataa ja sovelluksia, mukaan lukien 

fyysiset komponentit, järjestelmäohjelmistot sekä tietoverkot 

- Data: tarkastelun kohteena olevan organisaation tiedot 

- Sovellus: ohjelmistot, joilla organisaation tietoja käsitellään; sisältää sekä ulkoa 

hankitut, että sisäisesti kehitetyt ohjelmistot 

- Organisaatio: tarkastelun kohteena olevan kokonaisuuden henkilöt ja 

henkilöstörakenteet 

Vastaavasti, arkkitehtuurien tyypit on kuvattu seuraavasti: 

- Nykytilakuvaus: ajankohtainen kuvaus siitä mitä arkkitehtuureita tarkasteluhetkellä 

on olemassa 

- Periaatteet: organisaation tietojärjestelmäfilosofia niin, että kuvaus esittää kunkin 

tarkastelualueen tavoitteet ja päämäärät 

- Mallit: tavoitetilan kuvaukset niin, että kuvataan asioiden suhteet ja sijainnit 

kokonaisuudessa 
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- Standardit: noudatettavat säännöt ja linjaukset mallien toteutukselle 

 

PRISM-arkkitehtuuriviitekehyksessä arkkitehtuurin kehittäminen määriteltiin alla olevan 

kuvan Kuva 2 PRISM Kehitysprosessi mukaisesti, jolloin yllä listatuista tyypeistä nykytilan 

kuvauksesta saadaan johdettua arkkitehtuuriperiaatteet. Arkkitehtuuriperiaatteet toimivat 

vuorostaan syötteenä arkkitehtuurikuvauksen määrityksille, joiden pohjalta taas 

muodostetaan tavoitetilan arkkitehtuuri sekä lopulta säännöt ja ohjeet, joilla arkkitehtuuri 

toteutetaan. 

 

Kuva 2 PRISM Kehitysprosessi 

 

Niin kuin Zachmanin arkkitehtuurimenetelmän myös PRISM-arkkitehtuuriviitekehyksen 

voidaan sanoa perustuvan IBM:n BSP-menetelmään. Zachmanin menetelmä on suoraa 

jatkokehitystä BSP:n määrittelemille rakenteille, kun taas PRISM-yhteistyön yksi 

sponsoriyritys oli juuri IBM. Ja koska useissa muissakin yrityksissä oli samanaikaisesti 

käynnissä samankaltaisia arkkitehtuurinkehityksen kehitysprojekteja, on mahdotonta sanoa 

yksiselitteisesti ja varmasti kuka alun perin on kehittänyt kokonaisarkkitehtuurimenetelmän. 

 

2.3 Aiempia tutkielmia kokonaisarkkitehtuurimenetelmistä 
 

Kokonaisarkkitehtuurista on toteutettu kaksi aiempaa diplomityötä Lappeenrannan 

Teknillisessä Yliopistossa. Töistä aiempi on vuonna 2012 julkaistu Sampo Syrjäläisen työ 
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Kokonaisarkkitehtuuri kehittämisen välineenä Hollolan kunnassa [13] ja se osoittaa miten 

kokonaisarkkitehtuurin avulla kuvataan ja kehitetään organisaation toimintaa, toiminnassa 

käsiteltävää tietoa ja teknologista toimintaympäristöä. Työn tärkeimpänä tuloksena oli 

Hollolan kunnalle sovitettu kehittämismenetelmä, kokonaisarkkitehtuurin hallintamalli ja 

menetelmän avulla tuotetut arkkitehtuurikuvaukset. 

 

Vuonna 2017 julkaistu Jari Väisäsen diplomityö Tietohallintojen ja tietojärjestelmien 

yhdistäminen kahden ammattikorkeakoulun fuusiossa kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä 

hyödyntäen [14] käsittelee Kymenlaakson ja Mikkelin ammattikorkeakoulujen fuusiota 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluksi. Työn lopputuloksena kokonaisarkkitehtuuria ei 

otettu virallisesti käyttöön uudessa yhdistyneessä ammattikorkeakoulussa, vaikka 

oppilaitoksen ylin johto hyväksyikin tietojärjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien 

kehittämisen kokonaisarkkitehtuurimenetelmiä hyödyntäen. 

 

2.4 TOGAF 

 

Yksi maailman tunnetuimmista ja käytetyimmistä kokonaisarkkitehtuurimenetelmistä on 

The Open Groupin hallinnoima ja kehittämä arkkitehtuuriviitekehys nimeltä The Open 

Group Architecture Framework (TOGAF) [6]. TOGAF-arkkitehtuuriviitekehys on saanut 

alkunsa teknisen arkkitehtuurin kehityksen työkaluna 1990-luvulla ja sen ensimmäinen 

julkinen versio 1.0 on vuodelta 1995. Vielä TOGAF-viitekehyksen versio 7, joka on 

julkaistu loppuvuodesta 2001, keskittyy teknisten kokonaisuuksien määrittelyyn, mutta 

vuonna 2002 julkaistusta versiosta 8 lähtien, se on ollut aito 

kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. TOGAF-viitekehyksen uusin versio 9.2 on julkaistu 

huhtikuussa 2018. 

 

TOGAF-viitekehyksen merkittävin poikkeama esimerkiksi JHS 179 menetelmästä on sen 

esittelemä arkkitehtuurin kehitysmalli TOGAF Architecture Development Method (ADM) 

[15]. Se perustuu iteratiiviseen arkkitehtuurin kehittämiseen eri vaiheissa, tarkentaen 

kuvauksen tasoa kierros kierrokselta. Metodin vaiheet ovat seuraavat: 

- Alustava 

o Tavoitteena määritellä organisaation arkkitehtuurikyvykkyys 
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o Tuottaa reunaehdot, menetelmät, viitekehykset, arkkitehtuurin 

säilytyspaikan, hallintamallin jne. 

- Vaihe A: Arkkitehtuurivisio 

o Tavoitteena määritellä korkean tason visio arkkitehtuurista 

o Tuottaa työn aloittamiselle välttämättömän hyväksytyn arkkitehtuurityön 

julistuksen, arkkitehtuuriperiaatteet, liiketoimintatavoitteet jne. 

- Vaihe B: Liiketoiminta-arkkitehtuuri 

o Tavoitteena määritellä liiketoiminta-arkkitehtuurin tavoitetila ja identifioida 

arkkitehtuurin tiekartan mahdolliset komponentit liiketoiminta-

arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan välille 

o Tuottaa mahdollisia tarkennuksia edellisen vaiheen tuotoksiin, kyseisen osa-

alueen arkkitehtuuridokumentaation luonnoksen, arkkitehtuurin vaatimusten 

luonnoksen jne. 

- Vaihe C: Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

o Vaihe C jakautuu kehitysmallissa kahteen osaan: data-arkkitehtuuriin sekä 

sovellusarkkitehtuuriin 

o Data-arkkitehtuurin tavoitteena on määritellä data-arkkitehtuuri sekä 

identifioida arkkitehtuurin tiekartan mahdolliset komponentit data-

arkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan välille 

o Data arkkitehtuuri tuottaa mahdollisia tarkennuksia arkkitehtuurivisioon, 

kyseisen osa-alueen arkkitehtuuridokumentaation luonnoksen, arkkitehtuurin 

vaatimusten luonnoksen jne. 

o Sovellusarkkitehtuurin tavoitteena on määritellä sovellusarkkitehtuuri sekä 

identifioida arkkitehtuurin tiekartan mahdolliset komponentit 

sovellusarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan välille 

o Sovellusarkkitehtuuri tuottaa mahdollisia tarkennuksia arkkitehtuurivisioon, 

kyseisen osa-alueen arkkitehtuuridokumentaation luonnoksen, arkkitehtuurin 

vaatimusten luonnoksen jne. 

- Vaihe D: Teknologia-arkkitehtuuri 

o Tavoitteena määritellä teknologia-arkkitehtuurin tavoitetila ja identifioida 

arkkitehtuurin tiekartan mahdolliset komponentit teknologia-arkkitehtuurin 

nykytilan ja tavoitetilan välille 
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o Tuottaa mahdollisia tarkennuksia arkkitehtuurivisioon, kyseisen osa-alueen 

arkkitehtuuridokumentaation luonnoksen, arkkitehtuurin vaatimusten 

luonnoksen jne. 

- Vaihe E: Mahdollisuudet ja ratkaisut 

o Tavoitteena tuottaa ensimmäinen kokonainen versio arkkitehtuurin 

tiekartasta, varmistaa tarvitaanko iteratiivista mallia lainkaan sekä määritellä 

käytettävät rakennuspalikat tavoitearkkitehtuurin saavuttamiseksi 

o Tuottaa mahdollisia tarkennuksia arkkitehtuurivisioon, luonnokset kaikkiin 

aliarkkitehtuureihin, arkkitehtuurin tiekartan sekä toteutus- ja 

migraatiosuunnitelmien luonnokset 

- Vaihe F: Migraatiosuunnitelma 

o Tavoitteena viimeistellä arkkitehtuurin tiekartta sekä toteutus- ja 

migraatiosuunnitelmat sekä varmistaa niiden soveltuvuus organisaation 

strategiaan 

o Tuottaa toteutus- ja migraatiosuunnitelmat, viimeistellyn arkkitehtuurin 

määrittelydokumentaation, vaatimukset sekä tiekartan 

- Vaihe G: Toteutuksen hallinta 

o Tavoitteena varmistaa arkkitehtuurin toteutusprojektien 

vaatimustenmukaisuus tavoitearkkitehtuurin suhteen 

o Tuottaa hyväksytyn arkkitehtuurisopimuksen, arvion arkkitehtuurin vision 

noudattamisesta, muutospyyntöjä jne. 

- Vaihe H: Arkkitehtuurin muutosten hallinta 

o Tavoitteena varmistaa arkkitehtuurin elinkaaren hallinta, arkkitehtuurin 

hallintamallin noudattaminen sekä arkkitehtuurin kyvykkyyden ja 

ajantasaisten vaatimusten vastaaminen toisiaan 

o Tuottaa päivityksiä arkkitehtuuriin, muutoksia arkkitehtuuriviitekehykseen 

ja -periaatteisiin sekä hallinnollisiin sopimuksiin 

 

Lisäksi TOGAF ADM sisältää keskeisenä komponenttina vaatimusten hallinnan, joka 

huomioidaan alustavaa vaihetta lukuun ottamatta jokaisessa metodin vaiheessa. TOGAF 

arkkitehtuurikehityksen metodi on kuvattu alla olevassa kuvassa Kuva 3 TOGAF ADM. 
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Kuva 3 TOGAF ADM 

 

2.5 JHS 179 
 

Suomalainen, pääosin julkishallinnon toimijoille suunnattu 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on nimeltään Julkishallinnon suositus 179 (JHS 179). Sen 

kehittämisestä vastaa ministeriöiden ja kunnallishallinnon pysyvä yhteistyö- ja 

neuvotteluelin nimeltään Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) [7]. 

JHS 179 on erittäin laajalti, etenkin julkishallinnon organisaatioissa käytössä oleva 

kokonaisarkkitehtuurimenetelmä. 

 

JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ensimmäinen versio on julkaistu alkuvuodesta 

2011 nimellä JHS 179 ICT-palveluiden (Information and Communication Technology, tieto- 

ja viestintäteknologia) kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja se perustuu 

kansainväliseen, kappaleessa 2.4 esiteltyyn TOGAF viitekehykseen. JHS 179:n voimassa 

oleva versio on numeroltaan 2.1 ja se perustuu TOGAF-versioon 9.1. Myöhemmissä 
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versioissa JHS 179 on nimetty uudelleen, sen koko nimi on päivitetty modernimpaan JHS 

179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen -muotoon [8]. 

 

JHS 179 pilkkoo kokonaisarkkitehtuurikuvauksen 5 käsitteelliseen tasoon ja 4 

arkkitehtuurinäkökulmaan. Kuvauksen 5 käsitteellistä tasoa ovat: 

- Periaatteellinen taso 

o Vastaa kysymykseen miksi 

- Käsitteellinen taso 

o Vastaa kysymykseen mitä 

- Looginen taso 

o Vastaa kysymykseen miten 

- Fyysinen taso 

o Vastaa kysymykseen millä 

- Toimeenpanotaso 

o Vastaa kysymykseen miten edetään 

Vastaavasti arkkitehtuurikuvauksen 4 arkkitehtuurinäkökulmaa ovat: 

- Toiminta-arkkitehtuuri 

- Tietoarkkitehtuuri 

- Tietojärjestelmäarkkitehtuuri 

- Teknologia-arkkitehtuuri 

 

JHS 179 mukaisesti ylin periaatteellinen ja alin toimeenpanotaso eivät noudata kuvausten 

jakoa eri arkkitehtuurinäkökulmiin, vaan toimivat arkkitehtuuria rajaavana ja arkkitehtuurin 

kehitystä ohjaavina tasoina. Näiden tasojen kuvaukset toimivat arkkitehtuurimenetelmän ns. 

tukifunktioina. 

 

JHS 179 viitekehyksen kuvauskohteet on esitetty kuvana alla: 
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Kuva 4 JHS 179 arkkitehtuurikuvausten viitekehys [8] 
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3 OMAOLO-PALVELUN KOKONAISARKKITEHTUURIKUVAUS 

 

Tämän kappaleen tarkoituksena on esitellä tämän kandityön työosuuden pohjana olevaa 

Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvausta sekä taustoittaa itse palvelua. 

 

3.1 Omaolo-palvelun esittely 

 

SoteDigi Oy:n omistama ja käyttäjille tarjoama Omaolo-palvelu on kehitetty vähentämään 

sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työkuormaa mahdollistamalla oire- ja 

palveluarvioiden tekeminen ja niihin vastauksen saaminen ilman sote-ammattilaisen 

osallistumista. Palvelun avulla asukaskäyttäjä voi saada itselleen oma- ja itsehoito-ohjeita 

sekä mahdollisesti jopa ajanvarausoikeuden automaattisesti. Ajanvarausoikeuden kautta 

asukas voi varata itselleen ajan sote-ammattilaisen vastaanotolle tarpeen niin vaatiessa. 

 

Omaolo-palvelun kehitykselle on hankkeen alussa määritetty tiettyjä reunaehtoja niin 

hankkeen itsensä kuin myös hanketta ohjaavien ministeriöiden toimesta, joiden puitteissa 

palvelua kehitetään ja tuotetaan. Näistä reunaehdoista on johdettu palvelulle 

arkkitehtuuriperiaatteet, jotka on kuvattu työn lopputuloksen kuvauksessa kappaleessa 4. 

Pääpiirteissään palvelun kehityksen periaatteet ohjaavat hyödyntämään avoimuutta ja 

avointa lähdekoodia, varmistumaan palvelun käyttäjien tietoturvasta ja -suojasta, 

helpottamaan sote-ammattilaisten työtä sekä tuottamaan helposti lähestyttävää ja käytettävää 

palvelua. 

 

3.2 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen 

 

Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksen tuottamiseen hyödynnettiin aiemmin 

esiteltyä JHS 179 -menetelmää. JHS 179 valikoitui luonnollisesti tässä työssä käytettäväksi 

menetelmäksi, sillä työ tehtiin valtion omistamalle ja ministeriön ohjaamalle SoteDigi Oy -

yritykselle. Lisäksi JHS 179 on kehitetty kansainvälisesti merkittävän ja erittäin käytetyn 
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TOGAF-menetelmän pohjalta, joten se tarjoaa erinomaiset työkalut ja menetelmät 

laadukkaan kokonaisarkkitehtuurikuvauksen toteuttamiseen. 

 

Omaolo-palvelun kuvaamisessa JHS 179 -menetelmää hyödynnettiin soveltaen ja 

kuvauskohteiksi valittiin tarpeellisimmat osa-alueet. Karsintaa menetelmän täydellisestä 

hyödyntämisestä tehtiin, koska kuvauksen tuottamisella oli tiukka aikataulu ja kuvakseen 

haluttiin ottaa mukaan oleellisimmat alikuvaukset. Toiminta-arkkitehtuurista tähän 

kuvaukseen on valittu kuvattavaksi palvelun toimijat, loppukäyttäjän palvelut sekä palvelun 

merkittävimmät prosessit. Tietoarkkitehtuurinäkökulmasta tähän kuvaukseen on valittu 

kuvattavaksi loogiset tietovarannot sekä tietovirrat. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin 

näkökulmasta kuvaukseen on valittu tietojärjestelmäpalvelut sekä liittyvät järjestelmät. 

Teknologia-arkkitehtuurista on kuvattu teknologiavalinnat sekä verkkoarkkitehtuuri. 
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4 OMAOLO-KOKONAISARKKITEHTUURIKUVAUS 

 

Tässä luvussa esitellään työn aiheena oleva Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvaus. 

Tämän luvun aliluvut on jaoteltu JHS 179 mukaisen abstraktiotasojen mukaisesti ja kussakin 

luvussa annetaan konkreettisia esimerkkejä kunkin tason osa-alueiden kuvauksista. 

 

4.1 Periaatteellinen taso 

 

Periaatteellinen taso ohjaa kokonaisarkkitehtuurikuvauksen kohteen suunnittelua ja 

kuvaamista, vastaten samalla kysymykseen miksi. Periaatteellinen taso antaa siis 

olemassaolon perusteet ja kehityksen raja-arvot sekä arkkitehtuurikuvaukselle itselleen, että 

kuvauksen kohteena olevalle palvelulle, järjestelmälle tai organisaatiolle. 

 

Alla olevassa kuvassa Kuva 5 Omaolo-palvelun periaatteellisen tason kuvauskohteet on 

esitetty JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimallin periaatteellisen tason kuvauskohteet niin, että 

punaisella merkityt osa-alueet ovat niitä, jotka on rajattu Omaolo-palvelun 

kokonaisarkkitehtuurikuvauksen ulkopuolelle. 

 

Kuva 5 Omaolo-palvelun periaatteellisen tason kuvauskohteet 

 

Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksen periaatteellinen taso on jätetty 

tarkoituksella kevyeksi ja se avaa lähinnä palvelun kehittäneen hankkeen historiaa, sekä 

kertoo palvelun kehityksen tärkeimmät määräävät ja rajoittavat tekijät: palvelun 

arkkitehtuuriperiaatteet. Palvelun keskeisimpiä arkkitehtuuriperiaatteita ovat: 

- Modulaariset, vaihdettavat rakennuspalikat 

- Modulaarinen API-ensin sovellus 

- Mikropalveluihin perustuva arkkitehtuuri 

- Yksinkertaisuus ja käytettävyys sekä 

Strategiakartta

Arvot, visio ja missio

Viite- ja sidosarkkitehtuurit

Kehittämisvaatimukset ja

-tavoitteet

Strategiset tavoitteet

Ohjaavat lait ja säädökset

Rajaukset ja reunaehdot

Kyvykkyyskartta

LiiketoimintamalliArkkitehtuuriperiaatteet

Standardisalkku

Kyvykkyydet
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- Saavutettavuus 

Kaikki Omaolo-palvelun arkkitehtuuriperiaatteet löytyy liitteestä 1: Omaolo 

Kokonaisarkkitehtuuri. 

 

4.2 Käsitteellinen taso 

 

JHS 179 mukainen käsitteellinen taso kuvaa kokonaisarkkitehtuurikuvauksen kohteen 

tarpeita ja palveluja ja vastaa samalla kysymykseen mitä. Käsitteellinen taso pyrkii siis 

kuvaamaan esimerkiksi kohteen toimijat, käsitemallit, palvelut, päätietoryhmät sekä valitut 

teknologiat. 

 

Alla olevassa kuvassa Kuva 6 Omaolo-palvelun käsitteellisen tason kuvauskohteet on 

esitetty Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksen käsitteellisen tason valitut 

kuvauskohteet. Kuten kuvasta voi huomata, kuvauksessa on keskitytty toiminta-

arkkitehtuurin kuvaamiseen. 

 

Kuva 6 Omaolo-palvelun käsitteellisen tason kuvauskohteet 

 

Omaolo-palvelun arkkitehtuurikuvauksessa kohteen toimijat on kuvattu alla olevan kuvan 

Kuva 7 Omaolo-palvelun toimijat mukaisesti. 
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Kuva 7 Omaolo-palvelun toimijat 

Ylläolevaan kuvaan on kuvattu eri toimijaroolien, esimerkiksi palvelun toteuttaja ja palvelun 

käyttäjä, suhteet toisiinsa sekä myös itse roolia toteuttavat toimijat, esimerkiksi SoteDigi Oy 

ja kansalainen. Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa on avattu kunkin roolin 

tarkoitus palvelulle. 

 

Toinen keskeinen Omaolo-palvelun arkkitehtuurikuvauksessa esitelty käsitteellisen tason 

osio on palvelun teknologiavalinnat. Palvelun teknologiavalinnat on tehty avoimen 

lähdekoodin hyödyntämisen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti ja ne on kategorisoitu 3 

alakategoriaan: DevOps-teknologiat, järjestelmän teknologiat sekä ylläpito- ja 

valvontateknologiat. Kunkin alakategorian valitut teknologiat on kuvattu seuraavasti kuvan 

Kuva 8 Omaolo-palvelun frontend-teknologiat mukaisesti. Valintojen tarkemmat perustelut 

ja komponenttien kuvaukset on jätetty Omaolo-palvelun arkkitehtuurikuvauksen 

ulkopuolelle. 
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Kuva 8 Omaolo-palvelun frontend-teknologiat 

4.3 Looginen taso 

 

JHS 179 menetelmän loogisen tason kuvaus keskittyy avaamaan kuvattavan kohteen 

toiminnallisia prosesseja, niissä käsiteltäviä tietoja sekä loogisia tietojärjestelmäosuuksia; 

tason kuvausten tehtävänä on vastata suunnittelun kysymykseen, miten. Omaolo-palvelun 

kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa loogiselta tasolta on kuvattu alla olevan kuvan Kuva 9 

Omaolo-palvelun loogisen tason kuvauskohteet mukaisesti prosessit, loogiset tietovarannot, 

tietovirrat sekä looginen verkkokaavio. 

 
Kuva 9 Omaolo-palvelun loogisen tason kuvauskohteet 

 

4.3.1 Omaolo-palvelun prosessit 

 

Prosessien kuvaustyyli Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa on JHS 

suositusten mukainen ja prosesseista on kuvattu palvelun kannalta merkittävimmät. Alla 

olevassa kuvassa Kuva 10 Omaolo-palvelun oirearvion tekemisen prosessi on esitetty 

kaaviona, miten Omaolon tärkein asukkaan käyttämä prosessi etenee. 
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Kuva 10 Omaolo-palvelun oirearvion tekemisen prosessi 

 

Toinen tässä työssä esitelty Omaolo-palvelun prosessi on ammattilaisen työjonon hallinnan 

prosessi. Työjonon hallinta on Omaolo-palvelun tärkeimpiä ammattilaisen prosesseja ja se 

on kuvattu alla kuvassa Kuva 11 Omaolo-palvelun ammattilaisen työjonon hallinnan 

prosessi. 

 

Kuva 11 Omaolo-palvelun ammattilaisen työjonon hallinnan prosessi 

Muut Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksessa kuvatut prosessit löytyvät 

liitteestä 1: Omaolo Kokonaisarkkitehtuurikuvaus. 

 

4.3.2 Omaolo-palvelun tietovirrat 

 

JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimenetelmän tietovirrat-osuus pyrkii kuvaamaan mitä tietoja 

kuvattavan palvelun ja siihen liittyvien palveluiden välillä siirtyy. Omaolo-palvelussa 

keskeisiä tietovirtoja ovat tunnistautumiseen sekä oirearvioiden tekemiseen liittyvät 

tietovirrat. 

 

Tunnistautuessa järjestelmään Omaolo-palvelu saa tunnistautuneen käyttäjän tietoja 

kansallisesta Suomi.fi-tunnistaminen-palvelusta. Omaolo hyödyntää Suomi.fi-

tunnistamisen keskilaajaa tietosisältöä [11] ja tallettaa tunnistautuneen henkilön tarvittavat 
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tiedot myöhemmän tarpeen varalle. Omaolo-palvelun tunnistautumisen tietovirta on esitetty 

alla kuvassa Kuva 12 Omaolo tietovirrat: tunnistautuminen. 

 

Kuva 12 Omaolo tietovirrat: tunnistautuminen 

 

Toinen tässä työssä esitelty tietovirtakuvaus on Omaolo-palvelun oirearvioiden 

tietovirtakuvaus. Alla oleva Kuva 13 Omaolo tietovirrat: oirearvio esittää mitä tietoja 

oirearvion tekemiseen liittyy ja minkä entiteettien välillä tietoja liikutellaan.  

 

Kuva 13 Omaolo tietovirrat: oirearvio 

Loput tietovirtakuvaukset tarkempine kuvauksineen löytyy liitteestä 1: Omaolo 

Kokonaisarkkitehtuurikuvaus. 

 

4.4 Fyysinen taso 

 

JHS 179 kokonaisarkkitehtuurimenetelmän fyysisen tason kuvaukset pyrkivät vastaamaan 

palvelulle, järjestelmälle tai organisaatiolle esitettyyn kysymykseen millä. Kuvaukset siis 

määrittelevät ne fyysiset laitteet, verkot jne. joiden avulla kuvattu kohde pysyy toiminnassa. 

Alla olevassa kuvassa Kuva 14 Omaolo-palvelun fyysisen tason kuvauskohteet on esitetty 

JHS 179 fyysisen tason kuvaukset. 

 

Kuva 14 Omaolo-palvelun fyysisen tason kuvauskohteet 

 

Alkuperäisen ODA-hankekokonaisuuden määrittelyjen mukaisesti Omaolo-palvelu 

hankitaan erillisenä sen tarvitseman käyttöpalveluympäristön kanssa. Ja koska fyysinen taso 
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nimenomaan kuvaa alueita, jotka liittyvät käyttöpalveluihin, on tämä osuus 

kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta jätetty kuvaamatta. 

 

4.5 Toimeenpano-taso 

 

JHS 179 mukainen toimeenpanotaso kuvaa sitä prosessia miten tuotettua 

kokonaisarkkitehtuurikuvausta jatkokehitetään ja sen on tarkoitus vastata kysymykseen, 

miten edetään. Kuvaukset siis avaavat sekä sitä, miten tavoitearkkitehtuurikuvauksen 

tavoitetilaan tullaan pääsemään, että mikä on eri alitavoitteiden aikataulu; toisin sanoen, 

toimeenpanotaso määrittelee arkkitehtuurin kehittämisen tiekartan. 

 

Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta on jätetty toimeenpanotaso 

tarkoituksella kuvaamatta dokumentaatioon kokonaisuudessaan, sillä arkkitehtuurin 

kehittäminen on huomioitu osana muuta Omaolo-palvelun tuotekehitysprosessia ja 

elinkaaren hallintaa. Omaolo-palvelun ollessa CE-merkitty (Conformité Européenne) 

lääkinnällinen laite, sitä koskee Euroopan Unionin määrittelemä lääkinnällisen laitteen 

asetus 2017/745 Lääkintälaiteasetus (MDR) [10], ja kokonaisarkkitehtuurikuvaus ja -kehitys 

on alistettu muun palvelun dokumentaation prosessiin. 
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5 POHDINTA JA TULEVAISUUS 

 

Tässä luvussa kuvataan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltuvuus palvelukehityksessä, 

sekä kerrotaan, miten valittu menetelmä soveltui Omaolo-palvelun kuvaamiseen. 

 

5.1 Kokonaisarkkitehtuurin soveltuvuus yleisessä palvelukehityksessä 

 

Vaikka kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on alun perin tarkoitettu yritysten ja muiden 

organisaatioiden palveluiden, toimintojen, prosessien jne. kuvaamiseen, voi sitä ilmeisen 

tehokkaasti hyödyntää myös yksittäisen palvelun kuvaamiseen. Eri menetelmät antavat 

hieman erilaiset työkalut, näkökulmat ja painoalueet sekä arkkitehtuurikuvauksille että 

arkkitehtuurin kehittämiselle, mutta oikein valittu menetelmä helpottaa kokonaiskuvan 

muodostamista. 

 

Tämän työn kuvaama Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvaus toteutettiin JHS 179 -

menetelmällä ja kuten työ on osoittanut, se antaa kuvauksen tekijälle laajat vapaudet kuvata 

ne osa-alueet, jotka arkkitehtuurikuvauksen kohdeyleisöä eniten hyödyttää. 

 

Palvelun kehittyessä kokonaisarkkitehtuurikuvauskin kehittyy ja toisaalta, olemassa oleva, 

mahdollisimman kattava arkkitehtuurikuvaus antaa palvelun kehittäjille parhaat mahdolliset 

taustatiedot kehitysprojektien onnistumiselle. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmät tarjoavat 

yhteisesti sovitut kuvaustavat ja standardoidut mallipohjat dokumentaation luomiselle, 

jolloin eri osapuolten on helppo tehdä yhteistyötä ja puhua ns. samaa kieltä. 

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on täten erittäin varteenotettava työkalu sekä 

organisaation että palveluiden kehittämisessä. 

 

5.2 JHS 179 -menetelmä Omaolo-palvelun kuvaamisessa 

 

Kuten mainittua, Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksen tuottamiseen valittiin 

julkishallinnon suositusten mukainen menetelmä JHS 179. Muitakin vaihtoehtoja olisi ollut, 

kuten esimerkiksi TOGAF, mutta kyseisen menetelmän laaja käyttö, kattava suomenkielinen 

dokumentaatio ja ohjeistus sekä aiempi kokemus menetelmästä vaikuttivat valintaan. 
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Lopulta JHS 179 valinta oli oikeastaan itsestäänselvyys kyseisen tyylisen palvelun 

kuvaamisessa. 

 

Palvelun kuvaaminen itsessään tämänkaltaisella menetelmällä on suoraviivaista ja selkeää, 

joskin verrattain työlästä. JHS 179 antaa työkalut ja mallikuvaukset menetelmän eri 

alikuvauksille ja ohjaa palvelun kuvaamista erittäin tarkasti. Mallintajalle itselleen sekä 

muille kuvauksen tilaajille jää toisaalta paljon valinnanvapautta siitä mitä kaikkea 

kuvaukseen toteutetaan; kuvauksen riittävä taso voi olla hyvinkin kevyt. 

 

Omaolo-palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvaus tehtiin tarkoituksella suhteellisin vähin 

alikuvauksin, sillä projektissa nähtiin tärkeimmäksi kuvata tässä vaiheessa toiminnallisen 

tason kuvaukset. Myös palvelun käyttöpalvelupuoli haluttiin rajata pääosin kuvauksen 

ulkopuolelle, sillä sen kuvaaminen kuuluu hallinnollisesti toisen projektin alaisuuteen. 
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6 YHTEENVETO 

 

Tämän työn tarkoituksena oli kuvata kokonaisarkkitehtuuria yleisesti, kertoa joistain 

yleisimmin käytössä olevista menetelmistä sekä osoittaa miten valittua menetelmää on 

hyödynnetty valitun palvelun kuvaamiseen. 

 

Työssä kerrottiin yleisesti kokonaisarkkitehtuurista, kokonaisarkkitehtuurikuvauksen 

muodostamisen menetelmistä sekä miten eri KA-menetelmät pyrkivät kuvaaman kohdetta 

eri näkökulmista. Käytännön osuudessa työssä avattiin yrityksen tarpeisiin tehdyn 

kokonaisarkkitehtuurikuvauksen rakennetta sekä näytettiin esimerkkikuvauksia Omaolo-

palvelun kokonaisarkkitehtuurikuvauksesta. 

 

Vaikka kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on suunniteltu vielä isompien kokonaisuuksien, 

kuten yritysten ja organisaatioiden, kuvaamiseen, soveltuu se loistavasti myös yksittäisen 

palvelun kuvaamiseen. Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä antaa mahdollisuuden kuvata 

kutakin käyttötarkoitusta eniten hyödyttävät osat sekä tarjoaa standardoidut kuvaustyylit, 

jotta arkkitehtuurikuvauksen tarkastelu jälkikäteen olisi mahdollisimman yksiselitteistä. 

 

Tiivistyksenä todettakoon, että kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on todella kattava, osaksi 

erittäin työläs, mutta lopulta joustava työkalu eri tasoisten ja suuruisten kohteiden 

kuvaamiseen yhteisesti sovituilla kuvaustyyleillä. 
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1. Taustaa 
 

 

1.1 Dokumentin tarkoitus 
Tämän dokumentin tarkoituksena on kuvata Omaolo-palvelun nykytila 

kokonaisarkkitehtuurimallin mukaisesti. Dokumentissa käytetty kuvaustapa perustuu 

julkishallinnon suositukseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen, 

mutta ei pyri kuvaamaan jokaista suosituksen kohtaa. Dokumentaatiossa on kuvattu 

Omaolo-palvelun oleelliset osat. 

 

1.2 ODA-hanke 
ODA-hanke1 alkoi 10 kunnan, 2 hyvinvointikuntayhtymän sekä 2 sairaanhoitopiirin 

yhteisenä hankkeena, tavoitteenaan digitalisoida kansalaisten hyvinvointipalveluita sekä 

voimaannuttaa asukkaita huolehtimaan omasta terveydestään. ODA-hankkeen päätyttyä, 

hankkeen lopputuloksena syntynyt Omaolo-palvelu siirrettiin SoteDigi Oy:n 

hallinnoitavaksi ja jatkokehitettäväksi. ODA-nimeä käytetään edelleen 

kehitysympäristöissä ja eri repositorioissa. 

ODA-hanke sisälsi 3 erikseen kilpailutettavaa kokonaisuutta: 

- ODA1 Tietämyskanta 

- ODA2 Omaolo-palvelun tekninen toteutus 

- ODA3 Käyttöpalvelut 

ODA1 Tietämyskannan toimittajaksi valittiin Kustannus Oy Duodecim, ODA2 teknisen 

toteutuksen Mediconsult Oy:n ja Solita Oy:n muodostama ryhmittymä ja ODA3 

Käyttöpalveluiden Telia Cygate Oy. 

 

1.3 Suhde muihin kansallisiin järjestelmiin ja palveluihin 
Omaolo-palvelun kansallisesta luonteesta johtuen sen on suunniteltu hyödyntävän myös 

olemassa olevia kansallisen tason palveluita niin paljon kuin mahdollista. Tällaisia 

palveluita ovat esimerkiksi Suomi.fi-tunnistautuminen käyttäjien tunnistamiseen 

palvelussa sekä Omakannan Omatietovaranto asukkaan hyvinvointitiedon tallentamiseen. 

 

1.4 Omaolo-arkkitehtuuria ohjaavat arkkitehtuurit 
Omaolon arkkitehtuuri noudattaa SOTE kansallisen kokonaisarkkitehtuurin linjauksia. 

Omaoloon liittyviä arkkitehtuureita ovat SOTE asiakas- ja potilastietojen kansallinen 

kokonaisarkkitehtuuri sekä SOTE sähköisen asioinnin ja omahoidon 

kokonaisarkkitehtuuri. 

 

1.5 Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttö 
Tämä dokumentaatio hyödyntää JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja 

kehittäminen -viitekehystä ja hyödyntää ArchiMate-kuvauskieltä soveltuvissa kohdin. 

 

1.6 Omaolo-palvelun arkkitehtuuriperiaatteet 

 
1 https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/sosiaali-ja-terveysasiat/akusti/akusti-projektit/oda 
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Omaolo-palvelun kehittämisen ohjaamiseksi on määritelty tiettyjä arkkitehtuuriperiaatteita. 

Arkkitehtuuriperiaatteita käytetään pohjana suunnittelupäätösten tekemiseen, kun uusia 

verkkopalveluita kehitetään. Arkkitehtuuriperiaatteet on laadittu mahdollistamaan 

hajautettu palvelukehitys avoimen lähdekoodin ympäristössä, hajautetussa pilotoinnissa ja 

Lean-sovelluskehityksessä. 

Omaolo-palvelun arkkitehtuuriperiaatteet on listattu alla olevassa taulukossa Taulukko 2 

Arkkitehtuuriperiaatteet: 

Arkkitehtuuriperiaate Arkkitehtuuriperiaatteen kuvaus 

Modulaariset, vaihdettavat 
rakennuspalikat 

Suosimme modulaarisuutta mahdollistaaksemme 
hajautetun, standardipohjaisen ja yhteentoimivan 
systeemilähtöisen palvelumuotoilun. Muotoilu tulee 
pitää modulaarisena niin, että yksittäiset 
toiminnallisuudet voidaan vaihtaa toisiin vastaaviin, 
riippuen vaikkapa teknologian elinkaarien vaiheista. 

Modulaarinen API ensin -
sovellus 

Mikropalvelut toteutetaan sovellusrajapinta edellä. 
Tämä mahdollistaa synergisen monikanavaisen 
lähestymisen, joka yhdistää käyttökokemuksen ja 
konekäyttötapaukset mahdollistaen 
uudelleenkäytettävyyden, minimoiden regressiot. 
Uudelleenkäytettävät sovellusmoduulit viestivät 
sovelluksen sisäisesti standardirajapintojen kautta niin 
palvelimella kuin päätelaitteessa. 

Mikropalveluihin perustuva 
palveluratkaisu 

Mikropalvelu on palvelu, jota voi kehittää itsenäisesti 
riippumatta muista mikropalveluista. Se toteuttaa yhden 
vastuullaan olevan toiminnallisen kokonaisuuden. 
Palvelu tarjoaa hyvin määritellyn rajapinnan, ja palvelu 
voidaan helposti korvata saman rajapinnan toteuttavalla 
uudella palvelulla. Mikropalveluilla rakennamme 
korvattavissa olevia kokonaisuuksia, jolloin 
riskienhallinta helpottuu ja ratkaisun elinkaari pitenee. 
Mikropalvelut mahdollistavat standardoidun/vakioidun 
kehittämismallin rajapinnoille, jotka halutaan liittää 
rinnakkaisjärjestelmiin (API Discovery, 
Watchdog/recovery etc). 

Yksinkertaisuus ja 
käytettävyys 

Kun suunnitellaan toiminnallisuuksia, toteutetaan 
yksinkertaisin mahdollinen toiminnallisuus tai 
käyttöliittymä, jolla käyttäjä saa ydintoiminnallisuuden 
hyödyt. Näin jätämme tilaa palvelun varsinaiselle 
sisällölle. Käyttöliittymän selkeys ja käytettävyys on 
itseisarvo. 

Saavutettavuus Palvelun kehittämisessä huomioidaan aina palvelun 
saavutettavuus niin eri päätelaitteita käytettäessä kuin 
myös eri käyttäjäryhmien erityistarpeiden mukaan. 
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Avoin lähdekoodi Luomme sovelluksia ja ratkaisuja, jotka ovat 
uudelleenkäytettäviä. Toteutuksessa hyödynnetään 
avoimen lähdekoodin valmiita ratkaisuja silloin, kun se 
on mahdollista. 

Avoimet standardit Avoimet standardit ovat vapaasti kaikkien saatavissa ja 
niitä hyödynnetään aina kun se on järkevää. 
Palvelussa hyödynnetään mm. HL7 FHIR -standardeja. 

Monikielisyys Toteutettu järjestelmä tukee eri kieliversioita ja 
järjestelmän kielisyys tulee olla vaihdettavissa 
ajonaikaisesti käyttäjien tarpeiden mukaan. 

My Data -tietoisuus Otamme huomioon yksilön oikeudet saada vapaasti 
käyttöönsä itseään koskevat tiedot sekä tiedot, jotka on 
luotu hänen omistuksessaan olevin välinein. 
Kunnioitamme kaikkia oikeuksia, jotka koskevat datan 
suojausta ja käyttäjien oikeuksia ja toissijaisesti 
kaupallisia, tieteellisiä ja julkishallinnon oikeuksia 
henkilökohtaiseen dataan. Avoimen datan tavoin 
henkilökohtaisen datan (Mydata) tulee olla käyttäjän 
saatavilla teknisesti mahdollisimman helposti. 

Kansallinen sote-
arkkitehtuuri 

Noudatamme kansallista sote kokonaisarkkitehtuuria ja 
hyödynnämme kansallisia sovelluksia ja palveluita aina, 
kun se on mahdollista. Emme rakenna päällekkäisiä 
kansallisia toiminnallisuuksia. 

Lainmukaisuus Palvelun kehitys noudattaa Suomen ajantasaista 
lainsäädäntöä, kuten asiakastietolaki, ja säädöksiä, 
kuten GDPR ja MDR. 

Taulukko 2 Arkkitehtuuriperiaatteet 

 

2. Toiminnallinen arkkitehtuuri 
 

2.1 Palvelun toiminnallinen tarve 
Omaolo-palvelu on suunniteltu keventämään kuntien ja soteorganisaatioiden kuormaa 

vähentämällä asukkaiden tarvetta asioida heidän sosiaali- ja terveydenhuollon asioissaan 

fyysisesti. Fyysisen asioinnin sijasta asukkaille mahdollistetaan asiointi sähköisesti ja 

mahdollisesti kotoa käsin. 

 

2.2 Palvelun toimijat 
Omaolo-palvelun toimijat koostuvat palvelun käyttäjistä ja sen tarjoajista. Alla olevan 

kuvan mukaisesti toimijat voidaan jakaa neljään eri sidosryhmään, joissa jokaisessa on 

toimijoita eri rooleissa. 
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2.2.1 Palvelun toteuttaja 

Omaolo-palvelun toteuttaa SoteDigi Oy yhdessä alihankkijoidensa kanssa. SoteDigillä on 

kokonaisvastuu palvelun toteuttamisesta ja se myös osallistuu itse palvelun kehittämiseen 

ja toteuttamiseen. 

Palvelun järjestäjätahot osallistuvat myös palvelun tuottamiseen määrittelemällä hoito- ja 

palveluohjauksia sekä osallistumalla palvelun suunnitteluun. 

 

2.2.2 Palvelun tuottaja 

Omaolo-palvelun asiakkailleen tuottaa SoteDigi Oy. SoteDigi Oy vastaa siis palvelun 

tuottamisesta sen järjestäjien tarjottavaksi omille asiakkailleen. 

 

2.2.3 Palvelun järjestäjä 

Omaolo-palvelun loppukäyttäjille järjestää suomalaiset kunnat, kuntayhtymät ja 

sairaanhoitopiirit. Ne määrittelevät yhdessä palvelun tuottajan kanssa palvelun sisällön ja 

sen, miten Omaolo-palvelu tuotetaan loppuasiakkaille. 

 

2.2.4 Palvelun käyttäjä 

Omaolo-palvelua käyttää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset että 

kansalaiskäyttäjät. 

 

2.3 Toiminnan palvelut 
Omaolo-palvelun toiminnan palvelut jakautuvat niiden käyttäjien perusteella kolmeen 

kategoriaan. Nämä ovat asukkaan palvelut, ammattilaisen palvelut sekä ylläpitäjän 

palvelut. 
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2.3.1 Asukkaan palvelut 

Asukkaan palvelut koostuvat kirjautuneen tai kirjautumattoman kansalaisen palveluista. 

Asukas voi Omaolo-palvelussa tehdä oirearvioita, palvelutarpeen arvioita sekä viestitellä 

häntä hoitavan ammattilaisen kanssa turvallisesti. Asukkaan palvelut on kuvattu 

kokonaisuudessaan alla: 

 
Kuva 15 Asukkaan palvelut 

 

2.3.2 Ammattilaisen palvelut 

Omaolo-palvelun ammattilaisen käyttämät palvelut koostuvat asukkaan hoidon 

toteuttamisesta ja edistämisestä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen palvelut on 

kuvattu alla: 

 
Kuva 16 Ammattilaisen palvelut 

  

2.3.3 Ylläpitäjän palvelut 

Omaolo-palvelun ylläpitäjä voi vaikuttaa palvelun toimintaan luvittamalla 

ammattilaiskäyttäjiä palveluun sekä muokkaamalla palvelun palveluohjauksia. 

Palveluohjaukset määrittelevät ehdot, joilla asukkaita ohjataan palveluihin sisään. 

Ylläpitäjän palvelut on kuvattu alla: 

 
Kuva 17 Ylläpitäjän palvelut 

2.4 Prosessit 
2.4.1 Prosessikartta 
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Prosessikartta kuvaa kaikki palvelun alueet, joihin liittyy prosesseja. Alla olevassa kuvassa Kuva 18 Omaolo-
palvelun prosessikartta, kuvataan kaikki alueet, joissa Omaolo-palvelussa on tunnistettuja prosesseja ja 
valitut prosessit itse on kuvattu jälkimmäisissä kappaleissa. 
 

 
Kuva 18 Omaolo-palvelun prosessikartta 

 

2.4.2 Tunnistautuminen 

Käyttäjät tunnistautuvat Omaolo-palveluun Suomi.fi-tunnistautumisratkaisun avulla. 

Asukkaat tunnistautuvat Suomi.fi-palvelussa esimerkiksi pankkitunnuksillaan tai 

Mobiilivarmenteella. Ammattilaiset voivat tunnistautua toimikortillaan Suomi.fi-

palvelussa tai suoraan Omaolo-palvelun sisäisen tunnistautumisen avulla. Omaolon 

sisäinen tunnistautuminen on toissijainen tunnistautumistapa ammattilaisille ja tarkoitettu 

pääosin niihin tunnistautumiskertoihin kun Suomi.fi-tunnistautuminen ei ole käytettävissä. 

Tunnistautumisen prosessi on kuvattu alla: 

 
2.4.3 Oirearvion prosessit 

Oirearvion kokonaisprosessi kulkee asukkaan tarpeen selkeydyttyä oirearvion valinnan ja 

tekemisen kautta oirearvion tulosten analysointiin. Kun oirearvio on Omaolon toimesta 

analysoitu ja siihen liittyvä hoitosuunnitelma luotu, asukas voi itse päättää mitä hän 

saamallaan arviolla tekee ja riippuen kunkin organisaation omista ohjauksista asukas voi 

päätyä esimerkiksi varaamaan aikaa vaivansa ratkaisemiseen.  

 
 



  Kuvaus  <v.2.2> 43 (54) 

 Omaolon kokonaisarkkitehtuuri 

  

  

  7.9.2020  <Sisäinen> 

 

 

Luokitus: Sisäinen 

Omaolo-palvelussa täytettäviä oirearviota on tällä hetkellä 13 kappaletta, mm. seuraavat: 

- Alaselkäkipu tai -vamma 

- Hengitystietulehdus 

- Närästys ja 

- Ripuli 

Kaikki Omaolon oirearviot voi tarkistaa palvelusta itsestään, osoitteesta 

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot. 

 

6.1.1.1 Oirearvion valinta 
Asukas alkaa käyttämään Omaolo-palvelua, kun hänelle tulee tarve tehdä jokin Omaolon 

tarjoamista oirearvioista. 

 
6.1.1.2 Oirearvion tekeminen 
Kun asukas on valinnut itselleen oikean oirearvion, hän alkaa täyttämään kyseistä 

oirearviota. Täytettyään oirearvion, asukkaalla on kolme vaihtoehtoa: hän näkee oirearvion 

johtopäätöksen, voi tallettaa oirearvion tuloksineen myöhempää käyttöä varten tai tallettaa 

oirearvion ja lähettää sen ammattilaiselle jatkotoimenpiteitä varten. Asukkaan voi tehdä 

oirearvion joko tunnistautuneena tai tunnistautumattomana, mutta jos hän haluaa tallettaa 

oirearvion toimintasuosituksineen myöhempää käyttöä varten, hänen täytyy tunnistautua. 

Täytetty oirearvio käytetään aina ODA1 Tietämyskannassa arvioinnissa ja arvioinnin 

tulokset näytetään asukkaalle, jotta asukas voi itse päättää mitä haluaa tuloksen kanssa 

tehdä. Tallennetut oirearviot toimintasuosituksineen tallennetaan myös Omatietovarantoon 

asukkaan niin valitessa. Alla olevassa prosessikaaviossa on mallinnettu oirearvion 

täyttämisen prosessi asukkaan näkökulmasta. 

 

https://www.omaolo.fi/palvelut/oirearviot
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6.1.1.3 Oirearvion tulosten analysointi 
Oirearvion tulokset analysoidaan ulkoisessa ODA1 Tietämyskannassa. ODA1 analysoi 

Omaolon lähettämän, asukkaan täyttämän oirearvion ja päättelee tämän perusteella kuinka 

vakavista oireista, on kyse. Alla olevassa prosessikaaviossa on mallinnettu oirearvion 

täyttämisen ja analysoinnin prosessi Omaolon näkökulmasta. 

 

 
2.4.4 Palveluarvion prosessit 

Palveluarviolla tarkoitetaan esiarviointia oikeudesta tiettyihin organisaation tarjoamiin 

sosiaalipalveluihin. Niihin kuuluu tällä hetkellä: 

- Arvio henkilökohtaisesta avusta 

- Arvio liikkumisesta kodin ulkopuolella ja 

- Arvio omaishoitotilanteesta 

Ajankohtaisen tilanteen Omaolo-palvelun tukemista palveluarviosta voi tarkistaa 

palvelusta itsestään, osoitteesta https://www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot. 

 

6.1.1.4 Palveluarvion valitseminen 
Jos asukas epäilee tarvitsevansa palveluita, joihin Omaolo tarjoaa palveluarvion, voi hän 

täyttää palveluarvion Omaolo-palvelussa saadakseen palveluprosessin käyntiin. 

Palveluarvion valitsemisen prosessi on kuvattu alla: 

 
6.1.1.5  

6.1.1.6 Palveluarvion tekeminen 
Kun asukas on valinnut hänelle sopivan palveluarvion, voi hän täyttää sen Omaolo-

palvelussa. Oirearviosta poiketen palveluarvion tuloksia ei analysoida ulkoisessa 

järjestelmässä, vaan arvion analysoi Omaolo-palvelun omat komponentit. Tallennettu 

palveluarvio tallennetaan myös Omatietovarantoon asukkaan niin valitessa. Palveluarvion 

tekeminen on kuvattu alla: 

https://www.omaolo.fi/palvelut/palveluarviot
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6.1.1.7  

6.1.1.8 Palveluarvion tulosten analysointi 
Täytettyään palveluarvion, arvio tallennetaan Omaolo-palveluun. Omaolo analysoi 

vastaukset ja päättelee sopivan toimintaohjeen asukkaan tarpeeseen. Toimintaohje 

näytetään asukkaalle, joka päättää miten haluaa asian suhteen edetä. Palveluarvion tulosten 

analysointi on kuvattu alla. 

 
2.4.5 Ajanvarauksen prosessi 

Omaolo-palvelu mahdollistaa ajanvarausoikeuden antamisen asukkaalle ilman 

soteammattilaisen interventiota. Ajanvarausoikeus voidaan myöntää minkä tahansa 

oirearvion valmistumisen jälkeen, jos Omaolo-palvelun palvelunohjaukset niin ohjaavat. 

Omaolo-palvelun palvelunohjaukset ovat määriteltävissä asiakasorganisaatioittain. 

 

2.4.6 Työjonon hallinnan prosessit 

Omaolo-palvelun ammattilaiskäyttö perustuu työjonojen hallintaan ja ammattilaisille 

nouseviin tehtäviin. Esimerkiksi kun asukas täyttää oirearvion ja lähettää sen 

ammattilaiselle, tapahtumasta nousee tehtävä kyseiseen oirearvioon liitetylle 

ammattilaisryhmälle ja ammattilainen voi ottaa tehtävän suorittaakseen. Suoritettuaan 

tehtävän, ammattilainen merkitsee kyseisen tehtävän tehdyksi. 
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2.4.7 Viestinvälityksen prosessit 

Omaolo-palvelu tukee turvallista viestinvälitystä asukkaan ja ammattilaisen välillä. 

Viestinvälitys tapahtuu Hoitosuunnitelman ympärillä ja liittyy aina käsittelyssä olevaan 

suunnitelmaan. 

 

2.4.8 Hoitosuunnitelman päättäminen 

Asukkaan hoitosuunnitelma luodaan aina oirearvion analysoinnin tuloksena, riippumatta 

siitä haluaako asukas lähettää oirearvion tuloksia ammattilaiselle vai ei. Hoitosuunnitelma 

kasaa yhteen kaikki asiaan liittyvät tapahtumat alkuperäisestä oirearviosta 

hoitosuunnitelman kommentointiin ja hoitosuunnitelmiin. 

Hoitosuunnitelma voidaan merkitä valmiiksi ja hoito päättyneeksi, kun ensin toinen 

osapuoli, asukas tai ammattilainen ehdottaa hoidon päättämistä ja toinen osapuoli tämän 

ehdotuksen hyväksyy. Aloite hoitosuunnitelman sulkemisesta voi siis tulla kummalta 

taholta tahansa. Hoitosuunnitelman sulkemisen jälkeen se siirtyy lukutilaan, jolloin 

hoitosuunnitelman päivittäminen tai siihen sisällön lisääminen ei ole mahdollista. 

 

3. TIETOARKKITEHTUURI 

3.1 Yleiset periaatteet 
Omaolo-palvelun tietomalli perustuu HL7 FHIR DSTU3 standardiehdotukseen. Kaikki 

Omaolon sisäiset tietorakenteet on kuvattu kyseisellä mallilla ja tavoitetilassaan Omaolo 

kommunikoi ja integroituu ulkoisiin järjestelmiin ensisijaisesti FHIR standardin mukaisella 

tietomallilla. 

3.2 Loogiset tietovarannot 
Omaolo-järjestelmäkokonaisuus sisältää muutamia tietovarantoja, mutta kaikki 

järjestelmän substanssitiedot on tallennettu yhteen päätietovarantoon. Päätietovarannon 

ohella Omaolo sisältää käyttöloki- ja analytiikkatoimintoja varten omat tietovarantonsa. 

Omaolon loogiset tietovarannot on kuvattu alla konkreettisine tekniikoineen: 
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Kuva 19 Loogiset tietovarannot ja tietokantatekniikat 

3.3 Tietovirrat 
Omaolo-palvelun tietovirrat koostuvat asukkaan tekemistä oire- ja palvelutarpeen arvioista, 

ajanvarauksista, ammattilaisen ja asukkaan välisestä viestinvaihdosta sekä ylläpitäjän 

toimista. Kunkin toiminnon tietovirrat on kuvattu omissa kappaleissaan seuraavaksi. 

 

3.3.1 Tunnistautumisen tietovirrat 

Asukkaan ja ammattilaisen tunnistautuminen järjestelmään on toteutettu tapahtuvan 

Suomi.fi-tunnistuksen kautta. Ammattilaisille on toteutettu myös vaihtoehtoinen 

tunnistautumistapa suoraan toimikortilla, jolloin Omaolo-palveluun voidaan kirjautua 

myös siinä tapauksessa, jos Suomi.fi-tunnistautuminen ei jostain syystä ole saatavilla. 

Kunkin käyttäjän tunnistauduttua Suomi.fi-tunnistautumisella, järjestelmien välillä liikkuu 

seuraavia tietoja: 

 
VRK:n keskilaaja tietosisältö sisältää seuraavat tietoelementit: 

Tietoelementti Tietoelementin kuvaus 

Henkilötunnus Käyttäjän virallinen henkilötunnus 
väestötietojärjestelmässä 

Nimitiedot Käyttäjän täydelliset nimitiedot: sukunimi, 
etunimet sekä kutsumanimi 

Osoitetiedot Käyttäjän osoitetiedot 
väestötietojärjestelmässä. Sisältää 
kokonaisuudessaan seuraavat tiedot: 

- Vakinainen kotimainen osoite 

- Tilapäinen kotimainen osoite 

- Kotimaan postiosoite 

- Vakinainen ulkomainen osoite 

Äidinkieli Käyttäjän äidinkieli 

Asiointikieli* Käyttäjän suositeltava asiointikieli 

Tieto turvakiellosta Tieto siitä, onko käyttäjä 
turvakieltokansalainen. 
Turvakieltokansalaisen tietoja ei saa 
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tallettaa järjestelmään eikä välittää 
edelleen toisiin järjestelmiin. 

Sähköposti Käyttäjän sähköpostiosoite 
väestötietojärjestelmässä 

*: asiointikieli löytyy  

3.3.2 Arvioiden yleiset tietovirrat 

Omaolo-palvelu välittää oire- ja palvelutarpeen arvioita järjestelmän ja Omakannan 

Omatietovarannon välillä. Tämän integraation tietovirrat on kuvattu alla: 

 
3.3.3 Oirearvioiden tietovirrat 

Omaolo-palvelun ydintoiminto on erilaisten oirearvioiden täyttäminen. Kansalainen vastaa 

arvion kysymyksiin saadakseen järjestelmältä arvion kyseisen oireen kiireellisyydestä. 

Oirearviot viedään Omaolosta erilliseen tietämyskantaan, jota kutsutaan nimellä ODA1. 

Oirearvioiden tietovirrat on kuvattu alla: 

 
3.3.4 Palvelutarpeen arvioiden tietovirrat 

Omaolo-palvelun toinen ydintoiminto on palvelutarpeen arvion täyttäminen. Kansalainen 

vastaa arvion kysymyksiin saadakseen järjestelmältä arvion kyseisen palvelun tarpeesta. 

Palvelutarve arvioidaan Omaolo-palvelussa. Palvelutarpeen arvion tietovirrat on kuvattu 

alla: 

 
3.3.5 Ajanvarauksen tietovirrat 

Asukkaan saadessa arvion joko palvelutarpeesta tai hoidon tarpeesta, hänelle voidaan antaa 

oikeus ajanvaraukseen. Jos ajanvarausoikeus annetaan, välitetään ajanvaraustarve 

asukkaan organisaation ajanvarausjärjestelmään. Ajanvarausjärjestelmä palauttaa 

Omaoloon listan mahdollisista ajoista, joista asukas valitsee itselleen parhaiten sopivan. 

Valinnan jälkeen organisaation ajanvarausjärjestelmä vahvistaa varatun ajan. 
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4. TIETOJÄRJESTELMÄARKKITEHTUURI 

4.1 Tietojärjestelmäpalvelut 
Omaolo-palvelun tietojärjestelmäpalvelut ovat sellaisia palveluita, joita Omaolo-palvelu 

hyödyntää kokonaispalvelun tarjoamiseen palvelun käyttäjille. Tietojärjestelmäpalveluita 

ei ole tarkoitettu suoraan minkään käyttöliittymän kautta käytettäväksi, vaan niitä 

käytetään rajapintojen kautta, toisten järjestelmäkomponenttien toimesta. 

 
4.2 Liittyvät järjestelmät 
Omaolo-palvelu integroituu joihinkin ulkoisiin palveluihin toimiakseen tarkoitetusti. 

Omaololle oleellisia palveluita on: 

- Suomi.fi-tunnistautuminen 

- ODA1 Tietämyskanta 

- Omakannan Omatietovaranto 

- Duodecim Omahoitoverkkokurssit 

Omaolo integroituu myös organisaatioiden paikallisiin ajanvarauksen järjestelmiin. 

Tällaisia järjestelmiä voivat olla esimerkiksi: 

- Effica/LifeCare 

- Pegasos 

- AVPH/Palveluohjain 

Omaoloon liittyvät ulkoiset palvelut on kuvattu alla: 
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Kuva 20 Omaolo-palveluun liittyvät palvelut 

4.2.1 Suomi.fi 

Väestörekisterikeskuksen kehittämä ja ylläpitämä valtakunnallinen Suomi.fi-palvelu 

tarjoaa useita palveluita sekä julkishallinnon että yksityisten toimijoiden hyödynnettäviksi. 

Omaolo hyödyntää Suomi.fi-palveluista Suomi.fi-tunnistuspalvelua käyttäjien 

tunnistautumiseen sekä Suomi.fi-palveluväylä-palvelua tiettyihin integraatioihin. 

 

4.2.2 ODA1 Tietämyskanta 

Omaolo-palvelu hyödyntää Kustannus Oy Duodecimin kehittämää ja hallinnoimaa 

tietämyskantaa oirearvioiden analysointiin. Tietämyskanta on hankittu osana ODA-

hanketta ja on oleellinen osa Omaolo-kokonaisuutta. 

Kustannus Oy Duodecim tarjoaa myös Terveystarkastus ja hyvinvointivalmennukset -

palvelua Omaololle mahdollistamaan Omaolon hyvinvointitarkastusten arvioiden 

analysoinnin. 

 

4.2.3 Omatietovaranto 

Kelan Kanta-palveluiden Omatietovaranto toimii Omaolo-palveluun tallennettavien 

tietojen tietovarantona. Omaolon suunnittelun yhtenä lähtökohtana on ollut 

Omatietovarannon hyödyntäminen asukkaan tietojen tallentamiseen palveluiden 

yhdenkaltaisuuden ja kansallisen statuksen takia. 

Omatietovarantoon tallennetaan asukkaan tekemät oirearviot ja hyvinvointitarkastukset 

tuloksineen, sekä oirearvioiden ja hyvinvointitarkastusten perusteella muodostettavat 

hoito- ja hyvinvointisuunnitelmat. 

 

4.2.4 Duodecim Omahoitoverkkokurssit 
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Duodecim Omahoitoverkkokurssit tarjoavat valmiita verkkokurssisisältöjä Omaolon omahoitotarpeisiin. 
Asukkaalle voidaan avata hoitavan ammattilaisen toimesta esim. pitkäaikaissairauksien hoitoon liittyviä 
verkkokursseja, joiden avulla asukas voi huolehtia itsestään ja hoitaa sairauttaan. 
 
Omahoitoverkkokurssit toimitetaan Omaolo-palvelulle paketoituina HTML-sisältöinä rajapintojen yli. 

 

5. TEKNOLOGIA-ARKKITEHTUURI 

5.1 Teknologiavalinnat 
Omaolo-palvelun teknologiavalinnoissa on korostettu arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti 

avoimen lähdekoodin teknologioiden hyödyntämistä sekä vakiintuneiden, hyväksi 

havaittujen ohjelmistokirjastojen käyttöä. 

 

5.1.1 DevOps-teknologiavalinnat 

Yksi DevOps-termin määritelmä kuuluu seuraavasti: 

DevOps on toimintamalli, jossa ohjelmistojen rakentaminen, testaaminen ja 

julkaisu tapahtuu nopeasti ja luotettavasti mahdollisimman pitkälle 

automatisoidusti2 

Se siis tarkoittaa ohjelmistokehitysputken automatisointia tuotantovarmuuden 

maksimoimiseksi sekä kehitysresurssien ohjaamiseksi varsinaisiin kehitystehtäviin. 

DevOps rakentuu seuraavista osa-alueista: 

- Ketterät kehitysmenetelmät 

- Jatkuva integrointi 

- Jatkuva toimitus 

Omaolossa DevOps-ketju on toteutettu alla kuvattuja teknologioita hyödyntäen. 

 
2 https://www.octo3.fi/devops-jatkuvan-kehittamisen-tukena/  
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Kuva 21 DevOps teknologiavalinnat 

 

5.1.2 Järjestelmän teknologiavalinnat 

Omaolo-palvelu on kehitetty hankkeen arkkitehtuuriperiaatteiden mukaisesti hyödyntäen 

avoimen lähdekoodin komponentteja ja ohjelmistokirjastoja. Kaikki valitut komponentit ja 

kirjastot ovat hyvin tunnettuja ja laajalti käytettyjä sekä soveltuvat kypsyystasoltaan tämän 

tyylisen järjestelmän kehittämiseen. 

Alla olevassa kuvassa Kuva 22 Frontend teknologiavalinnat, on kuvattu Omaolo-palvelun 

frontend-osuuden valitut teknologiat. 
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Kuva 22 Frontend teknologiavalinnat 

Alla olevassa kuvassa Kuva 23 Backend teknologiavalinnat, on kuvattu Omaolo-palvelun 

taustajärjestelmä- ja tietokantaosuuden valitut teknologiat. 

 
Kuva 23 Backend teknologiavalinnat 

 

5.1.3 Ylläpito- ja valvontateknologiat 
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Kuva 24 Ylläpidon ja käyttölokituksen teknologiavalinnat 

  

5.2 Looginen verkkojäsennys 
Omaolo-palvelun verkkojäsennys liittyvine verkkoineen ja palveluineen on kuvattu alla 

kuvassa Kuva 25 Omaolo-palvelun verkkojäsennys.  

 
Kuva 25 Omaolo-palvelun verkkojäsennys 

 

 

 


