Johtamisen viitekehys ja arkkitehtuurityö

Johtamisen arkkitehtuuri – JHS 179 uudistaminen
LMK 10.10.2014

Kokonaisvaltainen toimintatapa
on aina jokin ”siilo”
•
•

”KA-siilo” on ”toimiala, ” mutta se on hallinnonalaa parempi, laajempi ja se voi
sisältää myös yksityisen sektorin toimijat
Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä on keino:
-

•
•

•
•
•

Jäsentää kokonaisuuksia tai sen osia
Näyttää kuinka systeemi toimii, jotta siihen voi vaikuttaa
Kohdistaa kehittämistä tai muutostyötä

Tarkoituksena on rakentaa järkeviä palvelukokonaisuuksia (erityisesti tieto- ja
asiointipalveluita)
Suuri haaste on yhteisön sisällä, jossa tulee saada ylin johto, kehittäjät ja
toteuttajat keskenään yhteistyöhön (KA-näkökulmat: toiminta, tieto,
järjestelmät)
Seuraava haaste on kun ministeriöt kokoavat toimialueittensa toimijat yhteen
sekä rakentavat yhdessä tekemistä (myös kohdistavat resursseja)
KA-kuvaukset ovat julkishallinnossa (kunta ja valtio) pakollisia!
Ministeriöiden johdolla kuvauksia on tehty kolme vuotta pääasiassa STM:n
sosiaalihuollossa ja OKM:n koulutuksessa
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Johtamisella kokonaisuuden
yhteentoimivuuteen
KV, EU, kansalliset ja
paikalliset strategiat,
linjaukset
Hallitusohjelma, tavoitteet,
toimiala- ja paikalliset
toimeenpanosuunnitelmat

Ennakointi
Analysointi ja tulkinta
Tilannekuva
Yhteinen tahtotila
Yhteinen strateginen
hankesalkku
Yhteiset
kehittämisen kohteet
Toimintaympäristön seuranta
Hiljaiset signaalit
Ilmiöt
Faktat

Priorisoitu tekeminen
Voimien
kohdentaminen
Kehittämispolut

Toiminta ja toiminnan
kehittäminen,
lainsäädäntö Kyvykkyys
Tietohuolto

Kuva: Leena Kononen 2013
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Miksi kokonaisuus koetaan vaikeaksi?
•

•

•
•

VM tulevaisuuskatsauksessa 2014 sanotaan suoraan otsikkona (3.1 s.9).,
että julkisen hallinnon tulee toimia kokonaisuutena
Menetelmällisyys vaatii tekemistä, mutta sillä myös poistetaan
päällekkäisyyksiä ja saadaan aikaan yhtenäisempiä palveluita, joita
asiakkaan on tutumpaa käyttää
Kuvaukset voidaan tehdä suhteellisen helposti, mutta yhden kuvan
valmistaminen kestää helposti 1,5 vuotta
Tarvitaan useita toimintamenettelymuutoksia ohjaukseen ja työhön mm.
-

•

13.10.2013

Strategiatyötä edeltää toimintaympäristön seuranta, joka on organisoitava ja sen
tulee olla systemaattista
- Ennakointi ja analysointi sekä erityisesti yhteisanalysointi on järjestettävä
- Kehittämissalkkuun on koottava signaalit ja havainnot
- Tilannekuva tulee muodostaa ajan parhaan tulkinnan mukaisesti
- Ohjelma-, hanke- ja projektisalkkuun kootaan käynnistettävät hankkeet ja niiden
toteutumista ja vaikuttavuutta myös seurataan
KA menetelmä on helppotajuinen ja järkevä sekä erityisesti auttaa johtamista
kokonaisuuden hallinnassa ja kehittämistyön johtamisessa
LMK

4

Johtamisen viitekehys ”arkkitehtuuri”
Kirja: GARY HAMEL, VALLANKUMOUKSEN KÄRJESSÄ
Tuloksellinen toiminta

Johdonmukainen ja
looginen ajattelu

Olemassa oleviin
asiakkaisiin ja
markkinoihin
keskittyminen

Laatuhankkeet
Ulkoistaminen
Tehokkuus

Käytännönläheisyys

Liiketoimintaprosessien
uudistaminen

2 TOIMINTA

MUUTOSMYÖNTEISYYS

Edistyksellisyys
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Konvergenssi

Kustannustehokas
talouden johtaminen

Tulkkina
toimiminen

Saneeraaminen
Päätöksentekokyky

Ajatteleminen
kriittisesti

RISKIENHALLINTA

Toiminnan
kyseenalaistaminen
Uuden arvon
tuottaminen
asiakkaalle

Suhdetoiminta
Kilpailijoiden
ennakoiminen

Tieto on
pääomaa

KANNUSTAMINEN

Henkilöstön
innostaminen

VÄLITTÄMINEN
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Uudet ratkaisut
asiakkaan tarpeisiin

KUUNTELEMINEN

Strategia asiakkaan
arvostamalla tavalla
Asiakasnäkökulma

Asiakkaan odotusten ja
todellisen
palvelukokemuksen
kohtaaminen

Eläytyminen
asiakkaan
tilanteeseen

Suunnittelu
Kuvittelu

Mittarit

Strategiset
omaisuuserot

Ydinosaaminen

Kokeilu

INNOVOINTI

Hyvä
arviointikyky Suorituskyky

Kasvattaminen

Arviointi

STRATEGIA

Reagointi ja
uusiutuminen

STRATEGINEN
JOUSTO

Laajakantainen
toiminta

Tukeminen

KILPAILUEDUN
LUOMINEN

1
TYÖNTEKIJÄN
ARVOSTAMINEN

Vaihtoehtoisten
skenaarioiden
kehittäminen

KEHITTÄMINEN

Palkitseminen

HENKILÖSTÖ

Palautteen antaminen

ASIAKKAAT

KILPAILIJAT

IDEOINTI

Kustannusten karsiminen

Paineensietokyky
Riskinotto-kyky

Kilpailijoiden
ennakoiminen
Erilaistuminen

VUOROVAIKUTUS
Yhteistyökyky

TALOUS

Investointien
budjetointi

Uuden näkökulman
kauppias
organisaatiossa

Mielikuvituksen
johtaja
Mielikuvituksen
tuottoaste
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JOHTAMISEN
HAASTEITA

Olemassa
olevien asioiden
ja ratkaisujen
hyödyksi
käyttäminen

VISIOINTI

Oppimisen
maksimointi
suhteessa
investointiin

MUUTOS

Mullistavien
vaihtoehtojen
kuvitteleminen
yritykselle

Aikaansa edellä
oleva

ORGANISATORINEN
OPPIMINEN

OIKEAAIKAISUUS

Verkostoituminen
Synergia

Tiedon
soveltaminen
lisää tietoa

Vallankumouksellinen ideologia

Pyrkimys
tavoitteellisin
toimin horjuttaa
nykytilaa

Uteliaisuus
Pienestä
aloittaminen

Vastuun
ottaminen ja
kantaminen

PÄÄMÄÄRÄTIETOINEN
TOIMINTA

Rajojen rikkominen

JATKUVA
PARANTAMINEN

Pienet onnistumiset

Sitoutuminen ja
sitouttaminen

Tiedon johtaminen

Valmius
poisoppimiseen

Suuret menestykset

Alhainen
kannattavuusraja
STRATEGISET
RESURSSIT

Ydinprosessit

Strategian
uudelleen
keksiminen

STRATEGIAN
INNOVOINTI

Strategian
erilaistuminen

STRATEGISET
KUMPPANUUDET

Kilpailukyvyn
säilyttäminen

STRATEGINEN
PROFILOINTI

Asiakkaille tarjottavat arvot

Kuva: Hannele Jäämaa 2009, Tulli Johtamisen erikoistutkinto –opinnäytetyö, muokattu 2013 LMK
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Johtaminen, roolit ja tehtävät
Muutoksen johtaminen
käytäntöön

Strateginen
johtaminen
Tavoitteet ja linjaukset

Taktinen johtaminen
Toiminnan
kehittäminen

Operatiivinen
johtaminen
Arjen toiminta

Muutostarpeet, resurssointi ja
läpiviennin seuranta
Toiminnan vaikuttavuus, laatu
ja tuloksellisuus, seuranta ja
arviointi
Kehittämisalueet ja tavoitteet
Toiminnan ja tietohuollon
kehittämiskohteet
TTS-prosessi, tulosohjaus,
tarkennetut kehittämiskohteet
sekä resurssit

Yhteinen hankesalkku ja
kehittämisen kohteet

Muutoksen kohdentaminen ja hallinta

Ylätason kokonaisnäkemys
Arkkitehtuurin määrittely
(tavoite ja päämäärä tiedossa)
Laaja kokonaisuus

Tarkennettu näkemys
Arkkitehtuurin määrittely
(tavoiteltu lopputulos tiedossa)
Rajattu kohde
Muutoksen ketterä toteutus
Kohdennettu suunnitelma
Arkkitehtuurin hallinta
hankkeissa ja projekteissa

Kokonaisarkkitehtuurin pääasiallinen rooli on johtamisen tukena:

1.Muutostarpeiden tunnistaminen  toiminnan tavoitteiden määrittelyn sekä tavoitteiden toteuttamisen
aiheuttaman muutoksen arvioinnin tukeminen
2.Muutoksen kohdentaminen  arvioidun muutoksen kohdentamisen tukeminen
3.Muutoksen toteutus  tavoitellun muutoksen tavoitteenmukaisuuden varmistaminen muutoksessa
(arkkitehtuurinäkökulma)
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Lähde: Togaf/JulkICT Tommi Oikarinen
ja Jukka Uusitalo, muokattu 2013 LMK

Johtamisen / ohjauksen prosessit
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Arkkitehtuuri ja johtaminen
JOHTAMINEN

KOKONAISARKKITEHTUURI

KEHITTÄMISEN
HALLINTA

STRATEGIA /
VUOSISUUNNITTELU

ORGANISAATION
NYKYTILA

MUUTOSTEN
VAIKUTUKSET
NYKYTILAAN

KEHITYSKOHTEEN
TAVOITETILA

ORGANISAATION
NYKYTILA

TAVOITTEIDEN
TOIMEENPANO

Kokonaisarkkitehtuurin rooli:
 KA:n rooli tavoitteiden asettamisessa ja toiminnan suunnittelussa (Mitä tuottaa? Miten tuottaa?)
 KA:n rooli tavoitteiden toimeenpanossa (Mitä tuottaa? Miten tuottaa?)
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Johtamisen kiinnostuksen kohteet KA:n
kuvaamisessa (keskeiset punaisella)
Tavoitteet joita
organisaation
Arkkitehtuuriperiaatteet
Periaatteellinen
toiminnalle
Taso on asetettu
Lainsäädäntö
MILLÄ EHDOILLA
(lainsäädäntö,
omat
Kehittämisvaatimukset ja
strategiset tavoitteet)

Standardisalkku
Sidosarkkitehtuurit
Tehtävät jotka organisaation

tavoitteet

Toiminnan asiakkaat
ja toimintaan
liittyvät sidosryhmät
Käsitteellinen
Taso - MITÄ

Toimintaarkkitehtuuri

Sidosryhmät
Sidosryhmien
vaatimukset ja tavoitteet

Palvelusalkku

Prosessi jolla
palvelu / suorite tuotetaan

Tietoarkkitehtuuri

on toteutettava tavoitteen saavuttamiseksi
(lakisääteiset, Itse asetetut)
Tietojärjestelmäarkkitehtuuri

Teknologiaarkkitehtuuri

Toiminnan keskeiset
Teknologiapalvelut
käsitteet ja niiden väliset
suhteet
Palvelut / suoritteet joilla
tehtävät toteutetaan
Käsitemalli
Käsitteet

Sidosryhmät - tiedot

Tietojärjestelmäpalvelut

Järjestelmät-tiedot

Looginen
Taso - MITEN

Prosessien
Tietovirrat
Prosessienkuvaus
kuvaus
Prosessit-tiedot
Tieto jota prosessin
Päätietoryhmät
toteutuksessa tarvitaan tai
Loogiset tietovarannot
prosessissa tuotetaan

Fyysinen
Taso - MILLÄ

Rajaukset ja reunaehdot

Strategiat
Strategiat

Fyysiset tietovarannot
Tietovarannot joista
Sanastot
tieto hyödynnetään

Teknologiakomponentit

Looginen

Tietojärjestelmät
järjestelmäjäsennys joilla
toimintaa
tuetaan
Tietojärjestelmäkartta
Prosessit-järjestelmät

Järjestelmäsalkku

Liittymät joilla tietoa
järjestelmien välillä
siirretään

Järjestelmien

Verkkokaavio
teknologiaratkai
Sijoituskaavio

sut

Lähde JHKA v. 1.0
muokattu 2013 LMK

Kenelle?

Asiakkaat ja sidosryhmät
OKM koulutus KA-kuvaus 2013

Mitä?

Kehittämisvaatimukset ja tavoitteet
OKM, KA-kuvaus 2013

Miten?

Koulutuksen osakohdealue
Toisen tason prosessit (OKM, KA-kuvaus 2012)

Asiakkaan prosessit

Tuottajan prosessit

Mittaamisen
ja arvioinnin prosessit

Järjestäjän prosessit

Ohjaavat prosessit

