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1 Tavoiteltujen lopputulosten ja rajausten toteutuminen 

Projektin kokonaisuuden osalta lopputuloksiksi oli kirjattu: 

Vaihe Kuvaus tuotoksesta Aikataulu 

Vaihe 1) Sähköinen älylomake - 
arkkitehtuurikonseptin suunnittelu 

Kerätään vaatimukset ja luodaan koko 
Valtiokonttorin laajuinen arkkitehtuuri-
konsepti liittyen sähköisen asiointiin ja 
asiakaspalveluun. Suunnitellaan, mi-
ten Suomi.fi palveluita käytetään 
osana sähköistä asiointia 

Valmis 31.12.2016 
mennessä 

 

Tämä lopputulos toteutui ajallaan ja valmistui alle budjetoidun rahamäärän. Näiltä osin pro-
jekti tavoite on siis täytetty suunnitelman mukaisesti. 

Projektin rajaukset toteutuivat kuten ne oli määritelty projektisuunnitelmassa. 

2 Projektin aikataulun, työmäärien ja kustannusten suunnitelma ja toteutuminen 

Projektin aikataulu kuvattiin projektisuunnitelmassa seuraavasti: 

Vaihe Kuvaus tuotoksesta Aikataulu 

Vaihe 1) Sähköinen älylomake - 
arkkitehtuurikonseptin suunnittelu 

Kerätään vaatimukset ja luodaan koko 
Valtiokonttorin laajuinen arkkitehtuuri-
konsepti liittyen sähköisen asiointiin ja 
asiakaspalveluun. Suunnitellaan, mi-
ten Suomi.fi palveluita käytetään 
osana sähköistä asiointia 

Valmis 31.12.2016 
mennessä 

 

Arkkitehtuurikonseptin suunnittelu tehtiin suunnitelman mukaan marras- ja joulukuun 2016 
aikana. Konseptin tekemiseen osallistui Valtiokonttorista 2 henkilöä ja sekä ulkopuolinen  
konsultti. Aikataulu totetutui suunnitellulla tavalla ja aikataulusta ei ollut tarvetta poiketa 
konseptin teon aikana. Konsepti valmistui suunnitellusti 29.12.2016. 

Ulkopuolisiksi kustannuksiksi arvioitiin konsultin arvion perusteella 26 000 €. Toteuma kon-
sultin työstä oli kuitenkin vähemmän, 15 876 € (alv 0%). 

Valtiokonttorin oman työn osalta arvio oli 20 htp. Arkkitehtuurikonseptin osalta toteumaksi 
tuli 10 htp. 

3 Investointisuunnitelman toteutuminen 

Projektin asettamisen yhteydessä ei ole tehty investointisuunnitelmaa. 

4 Projektihallinnon kuvaus 

Projektiorganisaatio toteutui suunnitelmassa esitetyllä tavalla. 
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Sidosryhmä:
TIA V7 projekti

Projektiryhmä:
Annamari Nevala, työtapaturmat

Kaarina Kiskonen, sotilastapaturmat
Nora London, kehityspäällikkö

Ville Mäntysaari, arkkitehti

Sidosryhmä:
Valtikka-palvelut

Ohjausryhmä:
Omistaja Satu Vallivaara, PJ

Mari Fallström
Nora London

Jari Ukkonen, hankepäällikkö
Teemu Lundén, projektipäällikkö

Hankkeen omistaja Satu 
Vallivaara

sDigi Projektipäällikkö
Teemu Lundén

Kapa-ohjelma

Sidosryhmä:
BizTalk-palvelu

Hankepäällikkö
Jari Ukkonen

Hankkeen muut projektit
Projektipäällikkö

N. N.

Hankkeen muut projektit
Projektipäällikkö

N. N.

Projektiryhmä:
N.N

Projektiryhmä:
N.N

Suunnitelmassa kuvattiin myös liitokset VM:n KaPa-hankkeeseen, jonka kanssa tässä 
työssä ei tehty yhteistyötä. Projektiryhmän jäsenistä konseptin suunnitteluun osallistuivat 
vain raportin kirjoittaja, sekä projektipäällikkö Teemu Lundén. Korvausasiantuntijat osallis-
tuivat lähinnä nykytilan kartoitukseen. 

Ohjausryhmä kokoontui konseptin suunnitelun aikana kerran. Ohjausryhmä ei koskenut 
pelkästään konseptin tekoa, vaan koko projektin kokonaisuutta. 

5 Riskienhallinta 

Ei määriteltyjä riskejä liittyen arkkitehtuurikonseptointiin. 

6 Laadunvarmistus 

 
Projektin osalle asetut lopputulokset saavutettiin hyvin ja ajallaan. Työ on todettu laaduk-
kaaksi ja ulkopuolisen konsultin jälkeä kiiteltiin. Konsultti oli myös asiantunteva ja osasi 
esittää oikeat kysymykset konseptia tehdessä. 
 

Tavoiteltu lopputulos Laatukriteeri Mittari Laadun 
toteuma 

Hyv. pvm 

1. Arkkitehtuurikonsepti Konsepti katselmoi-
daan projektiryhmällä 
ja projektin ulkopuoli-
silla vastuuhenkilöillä 

Katsel-
mointi 

100% 9.1.2017 

Perustelut toteumalle Konsepti katselmoitiin ja siihen tehtiin tarvittavat korjaukset. 
Konsepti hyväksyttiin ohjausryhmässä. 
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7 Saadut kokemukset ja opit sekä jatkotoimet 

 
Arkkitehtuurikonseptin suunnittelusta saadut kokemukset olivata lähinnä loppuraportin kir-
joittajalle tulleita ideoita vastaavien konseptien toteuttamiseen. Työ käynnistyi lähtötilanteen 
selvityksellä, joka tehtiin tarkkaan. Tämän jälkeen vasta alettiin miettiä, millainen konseptin 
tulee olla ottaen huomioon lähtötilanteen tuomat rajaukset. 
 
Projektin onnistumisessa auttoi projektin hyvä hallintatapa ja käytössä olleet ketterämmät 
projektinhallintamenetelmät. Projektin voimavara oli innostunut projektitiimi. 
 
Kokonaisuudessaan tämä osa sDigi-projektista onnistui hyvin. 
 

8 Projektin päättäminen ja dokumentaation arkistointi 

 
Projektin päättämisen toimenpiteet on lueteltu projektisuunnitelmassa ja listattu alla: 

 Tarkistetaan, että projektiin liittyvä dokumentointi on kunnossa ja arkistoitu 
asianmukaisesti 

 Laaditaan loppuraportti (tämä dokumentti), joka käsitellään ja hyväksytään 
ohjausryhmässä sekä sovitaan loppuraportissa mahdollisesti esitettävistä 
toimenpiteistä ja niiden seurannasta 

 Ohjausryhmä hyväksyy projektin lopputuloksen ja päättää projektin päättä-
misestä 

 Projektiorganisaation puretaan ja vapautetaan henkilöresurssit 

 Luovutetaan projektin hallinnasta mahdollisesti käytössä olleet erilliset tilat, 
laitteet yms. 

Projektidokumentaatio arkistoidaan Valtiokonttorin arkistonmuodostussuunnitelman mukai-
sesti. Projektiin liittyvä dokumentaatio on tallennettu myös Valtiokonttorin yhteisiin Share-
point-työtiloihin. 

 

 

Hyväksytty ohjausryhmässä Pvm 
JULKAISTU Mestassa Pvm 
JAKELU Projektiryhmä, VM JulkICT/Maria Nikkilä, Marja Lampola, Timo 

Hattinen 
TIEDOKSI TIA V7-projekti 

 


