
Johda toiminnan kehittämistä! 

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi 
 

SYKSY 2015 

Toiminnan kehittäminen edellyttää usean näkökulman huomioimista. Näkökulmien 

yhdenmukainen huomioiminen kaikessa organisaation toiminnan ja sitä tukevien ratkaisujen 

kehittämisessä varmistetaan kokonaisarkkitehtuurimenetelmän avulla. 
 

Julkisen hallinnon yhteentoimivuutta edistetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin avulla. 

Näin tehostetaan toimintaa sekä parannetaan julkisia palveluja ja niiden saatavuutta. 

Yhteentoimivuuden edistämiseksi VM järjestää julkiselle hallinnolle suunnattua valmennusta. Sen 

tavoitteena on tukea julkisen hallinnon organisaation toiminnan ohjaamista ja kokonaisvaltaista 

kehittämistä sekä lisätä toiminnan kehittämisessä työskentelevien osaamista ja tietämystä 

kokonaisarkkitehtuurin vaikuttavuudesta. 

Syksyn 2015 valmennukset 
 

Valmennuksen painopisteet ovat: 
 

• julkisen hallinnon organisaation toiminnan  

kokonaisvaltainen kehittäminen 

• julkisen hallinnon yhteentoimivuuden 

toteuttaminen 

 

Lisätietoa järjestettävästä valmennuksesta 
 

Valtiovarainministeriön verkkosivut: 

www.vm.fi/arkkitehtuurimenetelma 
 

Avoimen datan portaalissa: 

www.avoindata.fi > Koulutukset > 

Koulutustilaisuudet > Valmennusten aikataulu ja 

ilmoittautuminen 

 

Valmennuksiin ilmoittautuminen 
 

Ohjeet valmennuksiin ilmoittautumiselle 

tiedotetaan Avoimen datan portaalissa. 

 

 

VM järjestää valmennukset Sofigate Oy:n ja QPR 

Software Oyj:n kanssa. Valmennus on maksutonta. 

Valmennustilaisuuksista osa on Helsingissä ja osa 

on virtuaalisina etätilaisuuksina. 

 

 

 

 

Lisätietoja valmennuksesta 
 

neuvotteleva virkamies Hannu Ojala, VM, 

etunimi.sukuninimi@vm.fi  
 

Hallinnonalojen yhteyshenkilöt: 
 

•Kuntasektori: Karttaavi Tommi 

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi 

•LVM: Sinkkilä Pekka 

 etunimi.sukunimi@lvm.fi  

•MMM: Könönen Kyösti 

etunimi.suku-nimi@mmm.fi 

•OKM: Kaira-Hiekkavuo Tarja  

etunimi.sukunimi@minedu.fi  

•OM: Jauhiainen Jari 

etunimi.sukunimi@om.fi  

•PLM: Nuutinen Timo  

etunimi.sukunimi@defmin.fi  

•SM: Brofeldt Suvi 

etunimi.sukunimi@intermin.fi  

•STM: Lähesmaa Jukka 

etunimi.sukunimi@stm.fi  

•TEM: Ohvo Petteri 

etunimi.sukunimi@tem.fi  

•UM: Asp Kristiina   

etunimi.sukunimi@formin.fi  

•VM: Kyttänen Erno ja Marttila Anna-Maija 

etunimi.sukunimi@vm.fi  

•YM: Autere Riitta 

 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi  

www.avoindata.fi 

www.julkict.fi 



1. Toiminnan johtaminen 

Osallistuja ymmärtää, miten organisaation 

toimintaa johdetaan siten, että organisaatio pystyy 

toteuttamaan vaatimukset palveluprosessien 

yhdenmukaistamisesta ja yhteentoimivuudesta. 

Hän ymmärtää, mitä hyötyjä toiminnan 

kehittämisellä saavutetaan sekä osaa hahmottaa 

toiminnan kehittämisen kokonaisuutena ja osana 

koko julkisen sektorin kehittämispyrkimyksiä. 

Ajankohdat (klo 9-12): ti 15.9.2015, to 1.10.2015, 

ke 4.11.2015, ti 1.12.2015 

 

2. Toiminnan kehittäminen 

Osallistuja osaa johtaa toiminnan kehittämistä sekä 

tuntee menetelmät ja työvälineet, joiden avulla 

organisaatio onnistuu saavuttamaan toiminnalle 

asetetut tavoitteet järkevästi ja 

kustannustehokkaasti. Osallistuja osaa valita 

organisaatiolleen sopivan lähestymistavan 

kehittämisen aloittamiseen sekä tietää, mitä 

toimenpiteitä ja päätöksiä kehittämistyön 

käynnistäminen edellyttää.  

Ajankohdat (klo 9-12): to 17.9.2015, ti 6.10.2015, 

pe 6.11.2015, to 3.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

3. Toiminnan kehittämisen kehykset ja sisältö   

Osallistujalla on käsitys, miten 

kokonaisarkkitehtuuri toimii kehittämisen tukena 

organisaation valitseman lähestymistavan 

mukaisesti. Hän tietää, miten 

kokonaisarkkitehtuurityötä tehdään ja, miten 

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen käytettäviä 

menetelmiä ja suosituksia sovelletaan 

kokonaisarkkitehtuurityön tukena. 

Ajankohdat (klo 9-16:15): ti 22.9.2015, to 

8.10.2015, ke 11.11.2015 ti 8.12.2015  

 

4.Toiminnan kuvaamisen merkitys 

Osallistuja ymmärtää kokonaisarkkitehtuurin 

kuvaamisen merkityksen sekä kuvausten 

merkityksen eri sidosryhmille ja niiden välisessä 

yhteistyössä ja kommunikoinnissa. Osallistuja 

tietää kokonaisarkkitehtuurin eri tarkastelukulmien 

kuvaamisessa käytettäviä esitystapoja ja 

työvälineitä. 

Ajankohdat (klo 9-16:15): to 24.9.2015, ti 

27.10.2015, ke 18.11.2015, to 10.12.2015 

 

5. Toiminnan kuvaaminen 

Osallistuja tietää, miten kokonaisarkkitehtuurin 

kuvaukset laaditaan kokonaisarkkitehtuurin eri 

osa-alueille mallinnusympäristössä.   

Ajankohdat (klo 9-16:15): ti 29.9.2015, to 

29.10.2015, ke 25.11.2015, ma 14.12.2015 

 

 

Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä muodostavat valmennuspolun.  

Valmennuspolku suositellaan käytävän numerojärjestyksessä. 
 

 

www.avoindata.fi 

www.julkict.fi 


