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QPR Arkkitehtuuripankki



Vuodesta 2017 alkaen Digi- ja väestötietovirasto on tarjonnut kaikille julkisen hallinnon toimijoille 
kokonaisarkkitehtuurin ja prosessien mallinnuspalvelua

Vuoden 2021 alusta palvelu muuttui QPR:n tarjoamaksi ja organisaatioille maksulliseksi

Vuoden 2021 alusta palveluun lisättiin suorituskyvyn mittarointiohjelmisto QPR Metrics

QPR Arkkitehtuuripankki on tarkoitettu: 
julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin mallintamiseen
yhteisten toiminnan kehittämistä ohjaavien arkkitehtuurien mallintamiseen
julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaprosessien kuvausten jakamiseen
tiedonhallintalain toimeenpanon tueksi (mm. tiedonhallintamallin määrittäminen ja todentaminen)
julkisen hallinnon tulosohjauksen tukemiseen

Palvelu edistää julkishallinnon digitalisaatiota ja organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä sekä tulosohjausta 

Palvelu on tarkoitettu kaikille julkishallinnon toiminnan kehittäjille, arkkitehdeille ja tulosohjauksesta vastaaville

Palvelu mahdollistaa organisaatiokohtaisen sisällön julkaisemisen organisaation haluamalla tavalla
Rajatulle käyttäjäryhmälle
Kaikille avoimeen julkiseen portaaliin

Mikä QPR Arkkitehtuuripankki?



Mitä Arkkitehtuuripalvelu sisältää 2021

1. QPR Cloud ja kaikki siihen liittyvät palvelut
2. QPR EnterpriseArchitect - kokonaisarkkitehtuurin mallintamistyökalu
3. QPR Metrics - suorituskyvyn seurannan ja analysoinnin työkalu
4. QPR Portal - verkkoportaali, joka tarjoaa käyttäjille ja sidosryhmille yhden keskitetyn pääsyn tietoihin
5. QPR Templates - mallipohjat, ohjeet ja kirjastot
6. QPR CustomerCare - asiakastuki
7. QPR User Group – vertaistuki- ja keskustelufoorumi

QPR jatkaa edelleen Arkkitehtuuripankin kehittämistä mm. kokonaisarkkitehtuurin, 
tiedonhallintalain, digipalvelulain, toimintajärjestelmän, prosessilouhinnan sekä 
eurooppalaisten yhteentoimivuusperiaatteiden (EIF) soveltamisen työkaluna ja 
yhteistyöfoorumina.



QPR Arkkitehtuuripankin avulla

• voit tehdä toiminnan kehittämiseen liittyviä esiselvityksiä
• voit mallintaa vaatimuksia ja kuvauksia kilpailutusten tueksi
• voit toteuttaa tiedonhallintalakiin liittyviä vaatimuksia
• voit seurata toiminnan tehokkuutta mm. Tulosprisman mukaisella 

rakenteella
• voit hallita ja seurata toimintaasi liittyviä riskejä
• voit viestiä toimintamallisi organisaatiolle ja halutuille 

sidosryhmille



Käyttöympäristö: KA-välineympäristö, jolla 
organisaatiot voivat luoda arkkitehtuurimallejaan.
Julkaisuympäristö: KA-välineellä organisaatiot voivat 
julkaista luotua KA-materiaalia kontrolloidusti 
toisilleen. Materiaaliin voi tutustua selaimella.
Kehittämisen tukipalvelut: Koulutuksen, 
kehittämistyön aloittamisen ja kehittämisen tuen 
lisäksi saatavilla on tukea aineiston siirtoon ja 
migraatioon muista välineistä.
Suorituskyvyn seuranta: Suorituskyvyn seurannan ja 
analysoinnin työkalu (tulosprisma vaateet).
Koulutus: QPR järjestää valmennuksia, jotka tukevat 
julkisen hallinnon organisaatioiden toiminnan 
ohjaamista ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Saatavilla 
myös verkkokoulusta. 

QPR Arkkitehtuuripankin pääosat

Asiakastarina
“Lakimuutosten tullessa voimaan pystyy 
Verohallinto nyt QPR:llä luodun kokonaiskuvan 
ansiosta ymmärtämään kokonaisuutta 
paremmin. Samalla vältytään yllätyksiltä, ja 
pystytään arvioimaan muutosten mahdolliset 
vaikutukset.”

- Anssi Sahlman, johtaja, Verohallinto



QPR Arkkitehtuuripankin hyödyt 
käyttäjille

Tukee julkisen valtiohallintoa toteuttamaan 
nopeammin lakisääteisen palveluiden digitalisaation
Ohjaa yksittäisen organisaation 
kokonaisarkkitehtuurityötä voimassa olevien 
määräysten mukaisesti (esim. tiedonhallintolaki, Lean 
KA, ArchiMate ja JHS 179)
Auttaa julkishallinnon toimijaa tiedonhallintalain 
toimeenpanossa (määräystenmukaisuus), ja lisäksi 
toimeenpanotyön hyödyntämisessä organisaatiosi 
toiminnan kehitystyössä
Laaja työkalupakki toimintasi kehittämiseen ja 
suorituskyvyn seurantaan
Valmiit yhteiskäyttöiset mallipohjat ja  
komponenttikirjastot

Asiakastarina

QPR:n keskitetty mallinnus-
palvelu julkisen hallinnon 
digitalisaation tukena
"Arkkitehtuuripankin käyttöönotto onnistui 
erinomaisesti ja palvelu saatiin käyttöön jopa 
etuajassa. Myös tietoturvaluokan nostaminen 
suojaustaso ST IV:ään tapahtui aikataulun 
mukaisesti, ja on auditoitu tietoturvan osalta.”

- Hannu Ojala, kehityspäällikkö, Digi- ja 
väestötietovirasto



Kunta tai kaupunki voi hyödyntää Arkkitehtuuri-
pankkia miettiessään, miten järjestää kuntalaisen 
pääsy lääkäriin tai muuhun palveluun
Kehittäjä voi mallintaa mitä järjestelmiä, 
organisaatioita, tietoa ja toimenpiteitä tarvitaan sen 
järjestämiseen
Miten lääkäriaika varataan, minne tieto kulkee ja 
minne sen pitäisi kulkea?
Tämän kokonaisuuden tallentaminen QPR 
Arkkitehtuuripankkiin hyödyntää myös muita kuntia ja 
toimijoita

Esimerkkejä Arkkitehtuuripankin käytöstä



Lisätietoja ja organisaation käyttöoikeuksia voit 
hakea osoitteesta www.arkkitehtuuripankki.fi

Lue lisää: 
www.qpr.com/fi/palvelut/arkkitehtuuripankki

Miten saan
palvelun

käyttööni?

http://www.arkkitehtuuripankki.fi/
http://www.qpr.com/fi/palvelut/arkkitehtuuripankki


Dare to improve.

Founded
1991

Corporate headquarters
Helsinki, Finland

Stock symbol
QPR1V: Nasdaq, Helsinki

Sold licenses
Over 1 million worldwide

Customers
Over 2000

Industry recognitions
Gartner, Ventana Research, 
Palladium, Forrester Research

Products
QPR ProcessAnalyzer
QPR Metrics
QPR ProcessDesigner
QPR EnterpriseArchitect
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