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Järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotto OPlla:

Esityksen rakenne

 Mistä lähdettiin ja mitä tuloksia järjestelmäsalkunhallinnalla on saatu aikaan?

 Mitä järjestelmäsalkunhallinta tarkoittaa OPlla?

 Mikä on ollut Thinking Portfolion rooli osana muutosta?

 Wrap-up: Mitkä ovat kokemuksen perusteella keskeiset onnistumisen kriteerit 
järjestelmäsalkunhallinnan käyttöönotolle?
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Tausta ja tulokset: Järjestelmien elinkaarenhallinnan 
käyttöönotto

Lähtötilanne kevät 2014 

• Järjestelmien elinkaarta ei johdeta 
systemaattisesti

• Järjestelmiä kehitetään perustuen yksittäisiin 
tarpeisiin ilman kokonaiskuvaa tai loogista 
jatkumoa

• Liiketoiminnalla ja IT:llä eriävät näkemykset 
järjestelmien jäljellä olevista käyttöajoista

• Järjestelmien perustana olevat teknologiat 
vanhenevat ja aiheuttavat ”yllättäviä ja 
akuutteja” investointitarpeita

• Järjestelmäkokonaisuudesta ja -rakenteesta ei 
ole yhteistä näkemystä

Tilanne tänään

• Pääliiketoiminta-alueet hyödyntävät 
järjestelmäsalkkua ja ao. arkkitehtia alueen 
järjestelmien kehittämisessä ja kehittämisen 
johtamisessa

• Järjestelmien elinkaariin liittyviä näkemyseroja 
liiketoiminnan ja ITn välillä on saatu purettua: 
elinkaaren lopussa olevien järjestelmien 
suunnittelematonta inkrementaalista
kehittämistä on saatu käännettyä perusjärjes-
telmäinvestoinneiksi

• Järjestelmäkokonaisuudet ovat aluekohtaisesti 
jäsentyneet (Pääliiketoiminta-alueilla jäsennys 
olemassa mutta tukifuntioiden ja teknisten alueiden 
jäsennys edelleen vajaa)

Järjestelmäsalkun demografia: 23 salkkua, 897 järjestelmää, 379 käyttäjää
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Mitä OPssa tarkoitetaan järjestelmäsalkunhallinnalla?

Liiketoiminnan, palveluiden ja 
tuotteiden kehittäminen

Järjestelmäsalkunhallinta

Hankkeiden 
toimeenpanoInvestointien 

priorisointi 
ja käynnistä-

minen

Järjestelmien elinkaaria voidaan hallita järjestelmäsalkunhallinnan avulla. 
Järjestelmäsalkunhallinta analysoi järjestelmäsalkkujen tilanteen ja esittää  

kehittämistoimenpiteitä investointien priorisointiprosessiin. 
Järjestelmäsalkkua muokataan lopulta projektien toimeenpanon kautta. 
Järjestelmäsalkunhallinta tukee liiketoiminnan kehittämisen suunnittelua
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Järjestelmäsalkunhallinnan prosessilla on selkeä rajapinta 
kehittämisen johtamiseen

Tiedonkeruu Tiedon ylläpito Analysointi Päätöksenteko Toimeenpano
• Järjestelmien

elinkaarista 
päättämiseksi 
tarvittavaa tietoa 
kerätään keskitettyyn 
tietovarastoon

• Osa tiedosta pidetään 
alkuperäisessä 
lähteessään linkitettynä

• Tietoa ylläpidetään  
laadun ja jatkokäytön 
mahdollistamiseksi

• Tiedon rakennetta 
voidaan joutua 
muuttamaan uusien 
tarpeiden osalta

• Tietoa käytetään 
yhdistettyjen näkymien, 
kuvaajien sekä 
johtopäätösten 
tekemiseen

• Analysointi tuottaa 
konkreettisia 
ehdotuksia 
kehitystoimenpiteiksi ja 
kehitysehdotusten 
täsmentämiseksi

• Analyysiä käytetään 
päätöksenteon tukena 
kehityssuunnittelussa 
esim. riskienhallinnassa, 
päällekkäisten 
toiminnallisuuksien 
estämisessä ja 
teknologioiden 
keskittämisessä

• Päätöksentekoon 
nojaten käynnistetään 
ja johdetaan strategian-
ja arkkitehtuurin-
mukaisia  hankkeita

?

Järjestelmäsalkkutoiminto vastaa Kehittämisen johtaminen vastaa

”Kerran elämässä” Vähintään kaksi kertaa vuodessa
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Järjestelmäsalkunhallintaan liittyy useita rooleja ja vastuita 
pysyvän toiminnan aikaansaamiseksi
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Thinking Portfolio osana järjestelmien elinkaarenhallintaa (1/2):

Sovellussalkku

 Thinking Portfolio Sovellussalkun
rooli ja hyödyt:
 Fasilitoi/tukee elinkaaripäätöksien 

tekemisen läpikäynnin ja dokumentoi 
lopputuloksen

 Järjestelmien elinkaariin liittyvä 
dokumentaatio on helposti saatavissa 
kaikille tarvitsijoille ja tämä on aina 
määrämuotoista sekä ”viimeisimmän 
version” mukaista

 Kaikille on aina sama näkymä 
järjestelmärakenteeseen/listaukseen

 Järjestelmien kustannustiedot on voitu 
standardoida ja nämä ovat yhteisesti 
saatavilla

Salkun yhteenveto

Järjestelmien elinkaaret Järjestelmien positiointi kehittämisen agendalla

Järjestelmien kustannukset
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 Thinking Portfolio 
Teknologiasalkun rooli ja hyödyt:
 Ylläpitää elinkaaritiedot myös 

teknologioista

 Linkittää teknologiat sovellussalkun 
järjestelmille

 Parantaa teknologian elinkaaren kautta 
järjestelmien teknisen 
elinkaariodotuksen määrämuotoista 
analyysiä

 Mahdollistaa teknologioiden 
vanhenemisen vaikutusanalyysit yli 
järjestelmäkentän

Thinking Portfolio osana järjestelmien elinkaarenhallintaa (2/2): 

Teknologiasalkku
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Määritä järjestelmä-
salkunhallinnan toimintamalli 

Sovita työkalu järjestelmä-
salkunhallinnan prosessiin

Investoi käyttöönottoon, 
koulutukseen ja seurantaan

Onnistumisen edellytykset ja lessons learned

 Mikä on se prosessi, jolla 
järjestelmäsalkunhallintaa 
toteutetaan?

 Mitä rooleja ja vastuita työkalun 
käyttöön ja prosessiin liittyy?

 Mitkä ovat ne oleelliset toiminnot ja 
prosessit, joihin 
järjestelmäsalkunhallinnalla tulee 
olla selkeä rajapinta?

 Kuka omistaa ja vastaa 
järjestelmäsalkunhallinnasta 
kokonaisuutena?

 Määritä mitä osuutta prosessissa 
työkalu tukee

 Karsi työkalusta kaikki ylimääräinen 
toiminnallisuus ja tietosisältö

 Panosta hyvään look & feel:iin

 Tee työkalusta itsestäänselittävä
selailukäyttäjille

 Räätälöi tarvittavat raportit ja 
määrämuotoista nämä käytettäväksi 
salkunhallinnan prosessin 
lopputuotteina

 Laadi vaiheistettu 
käyttöönottosuunnitelma

 Aloita sieltä missä on suurin kysyntä 
ja kypsyys prosessin käyttöönotolle

 Hanki vaikutusvaltaiset sponsorit 
prosessin käyttöönotolle ja 
markkinoinnille

 Varmista, että rajapintaprosessit ja 
toiminnot ymmärtävät ja 
hyödyntävät prosessin 
lopputuotteita

 Hienosäädä toimintamallia käytöstä 
saadun kokemuksen perusteella


