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Toimintajärjestelmä: 

Kokonaisarkkitehtuuri on menetelmä toiminnan kehittämiseksi ja tarpeettoman luovuuden rajoittamiseksi. 

Organisaation kehittämismenetelmänä kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on nyky- ja tavoitetilan eron umpeen 

kurominen. 

Kokonaisarkkitehtuuri korostaa eri näkökulmien (liiketoiminta, tieto, järjestelmät ja teknologia) tarpeiden 

yhdenmukaista huomioimista toiminnan kehittämisessä. 

1. Mitä toimintajärjestelmä ja kokonaisarkkitehtuuri tarkoittavat?

Kokonaisarkkitehtuuri:

Toimintajärjestelmä voidaan määritellä yhdessä sovituksi, parhaaksi tällä hetkellä tunnetuksi toimintatapojen 

koosteeksi, jota jatkuvasti parannetaan tulosvetoisesti, herkällä asiakaskorvalla, palautteet ja arvioinnit 

hyödyntäen. 

Määrittely viittaa siis siihen, että organisaation toiminnan aikana syntyneitä parhaita käytäntöjä kuvataan 

yhteisesti sovittuja periaatteita noudattaen kaikkien käyttöön. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, joten 

käytäntöjä tulee kehittää jatkuvasti. Muutosten tunnistamiseksi organisaation tulee seurata markkinoita, 

asiakastarpeita ja kilpailijoita, hyödyntää erilaiset palautteet sekä arvioida omaa ja toimittajien toimintaa 

tulosvetoisesti. 

Tulosvetoisuudella tarkoitetaan mitattavia tekijöitä, joille asetetaan tavoitteita ja jotka osoittavat edistymisen. 

Toimintajärjestelmän tarkoituksena on toiminnan varmentaminen, vakiointi ja yhdenmukaistaminen. 

Toimintajärjestelmä kuvaa tätä päivää. Toimintajärjestelmä ei tarjoa ratkaisuja ulkoa muistettavaksi vaan keinot 

ongelmien välttämiseksi. 
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Toimintajärjestelmä: 

Kokonaisarkkitehtuuri on menetelmä toiminnan kehittämiseksi ja tarpeettoman luovuuden rajoittamiseksi. 

Organisaation kehittämismenetelmänä kokonaisarkkitehtuurin lähtökohtana on nyky- ja tavoitetilan eron umpeen 

kurominen. 

Kokonaisarkkitehtuuri korostaa eri näkökulmien (liiketoiminta, tieto, järjestelmät ja teknologia) tarpeiden 

yhdenmukaista huomioimista toiminnan kehittämisessä. 

Kokonaisarkkitehtuuri:

Toimintajärjestelmä toimii kehitysalustana, johon sovitut käytännöt dokumentoidaan ja muuttuneet 

käytännöt päivitetään. Toimintajärjestelmä edistää oppimista ja tiedonkulkua organisaatiossa. Toimintajärjestelmässä 

toimintaa seurataan, tapahtumista jää jälki ja yllätyksistä otetaan opiksi. Toimintajärjestelmää voidaan hyödyntää 

monin tavoin: 

2. Mitä ovat tavoiteltavat hyödyt?

vastataan lakisääteisiin ja viranomaisvaatimuksiin 

varaudutaan asiakas-, tilaaja- ja markkinamuutoksiin 

saatetaan tavoitteet, tuotteet, palvelut sekä niiden tuottamistavat läpinäkyväksi ja koko organisaation tietoisuuteen

varmennetaan, vakioidaan ja yhtenäistetään toimintaa 

ohjataan ja kehitetään organisaation toimintaa arviointien, mittausten ja palautteiden kautta

 Auttaa ymmärtämään organisaation toimintaa kokonaisuutena

Auttaa jäsentämään toimintaa ja sen kehittämistä

Auttaa löytämään kehityskohteita

Auttaa kehittämään toimintaa järjestelmällisesti ja muutosten kerrannaisvaikutukset huomioiden

Nostaa liiketoiminnan ja IT:n yhteensopivuuden erityisen tarkastelun kohteeksi

Pienentää IT:n elinkaarikustannuksia alentuneina kehitys- ja käyttö-kustannuksina, päällekkäisten järjestelmien 

karsimisena sekä avointen järjestelmien hyödyntämisenä.

Vähentää investointiriskejä

Parantaa liiketoiminnan tarpeiden ja IT:n kehittämisen ennustettavuutta

Nostaa organisaation kyvykkyyttä

Helpottaa muutosten hallintaa

Linjaa organisaation kehitystyötä ja auttaa poistamaan päällekkäisyyksiä 
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Toimintajärjestelmä: 

Kokonaisarkkitehtuuri on tarkoitettu organisaation johdon, sidosryhmien ja ICT:n (Information and Communications 

Technology, tieto- ja viestintäteknologia) käyttöön sekä keskinäisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen 

välineeksi. Kokonaisarkkitehtuurityössä sidosryhmien sitouttaminen, viestintä sekä ositus hankkeiksi ja projekteiksi 

ovat erityisen tärkeitä. Isommissa organisaatioissa nimetään pääarkkitehti ja osa-aluearkkitehteja kuten tieto-, 

järjestelmä- ja teknologia-arkkitehti. Arkkitehtuuriryhmä johtaa kokonaisarkkitehtuurityötä ja ohjaa 

kehitysohjelmia. 

Projektipäälliköt vetävät kehittämisprojekteja. Kokonaisarkkitehtuuri ei ole mikään erillinen asia vaan se tulee 

integroida osaksi johtamista ja organisaation toimintaa. Arkkitehtuurin periaatteet ja arkkitehtuurin hallintamalli 

ovat todennäköisesti uusia asioita ja johdon on määritettävä ne. Arkkitehtuuriryhmä voi ottaa aktiivisen roolin 

myös johdon kokousten osana. Muuten kokonaisarkkitehtuuri huomioidaan osana organisaation strategian 

laadintaa, johtamisprosessia ja TTS -suunnittelua. Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun edellyttämät 

nykytilan kuvaukset löytyvät mahdollisesti toimintajärjestelmässä jo työn pohjaksi. Tavoitetilan kuvaukset tulevat 

uusina laadittavaksi. Kehittämisohjelman mukaiset kehittämisprojektit toteutetaan kuten muutkin projektit 

projektinhoitomallin mukaisesti. 

Kokonaisarkkitehtuuri:

Toimintajärjestelmä on tarkoitettu organisaation koko henkilöstön käyttöön. Työntekijät löytävät 

toimintajärjestelmästä tukea omaan tehtävänsä suorittamiseen. Työntekijät näkevät oman työnsä ja sen tärkeyden 

osana organisaation toimintakokonaisuutta. Toimintajärjestelmästä löytyy organisaation johdon hyväksymä kuvaus 

organisaation toiminnasta. 

Johdolle toimintajärjestelmä on toiminnan ohjauksen ja viestinnän väline. Johto ottaa toimintajärjestelmässä 

kantaa organisaation suuntaan ja tapaan toimia. Johto määrittää vastuut ja organisoi toiminnan. Johto määrittää 

toiminta-järjestelmässä tavoitteet, mitattavat tekijät ja käytettävät resurssit. Johto myös seuraa aktiivisesti 

tavoitteiden toteutumista. 

3. Kenen käyttöön?
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Organisaation johto

ICT

Sidosryhmät

Hyödyntävät sisältöjä

Määrittää tavoitteet, resurssit ja 
viitekehyksen sekä hyödyntää sisältöjä 

Pääarkkitehti

Koordinoi ja ohjaa osa-asluearkkitehtien työtä 

Arkkitehtuuriryhmä

Osa-aluearkkitehti Osa-aluearkkitehtiOsa-aluearkkitehti

Projektipäällikkö ProjektipäällikköProjektipäällikkö ProjektipäällikköProjektipäällikkö

Toteuttavat kehitysprojekteja

Johtaa kokonaisarkkitehtuurityötä sekä ohjaa, valvoo kehityshankkeiden toteutusta

Kuva 1: Rooleja organisaation kokonaisarkkitehtuurityössä
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Toimintajärjestelmän ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä on yhtenäinen näkymä organisaatioon (view), mutta 

näkökulma (viewpoint) vaihtuu. Toimintajärjestelmän näkökulma on liiketoiminnan kehittäminen asiakaslähtöisen 

laadunhallinnan (organisaation toiminnan mukauttaminen asiakkaiden toiveisiin ja vaatimuksiin), kestävän kehityksen 

sekä henkilöstön terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin kautta. Kokonaisarkkitehtuurin näkökulma vaihtuu 

sidosryhmän (asiakas, yhteistyökumppani, johto …) tai arkkitehtuurinäkökulman (toiminta, tieto, järjestelmät ja 

teknologia) mukaan. 

Esimerkiksi ISO 9001:2015 edellyttää organisaation kontekstin määrittämistä. Kontekstilla tarkoitetaan 

kiinnostuneita osapuolia, heidän odotuksia ja vaatimuksia, haasteita ja mahdollisia rajauksia. Organisaation konteksti 

toimii ohjaavana pohjatietona toimintajärjestelmän kuvauksille. TOGAF 9.1 puolestaan edellyttää ADM:n 

valmisteluvaiheessa (Preliminary Phase) organisaation kontekstin määrittämistä arkkitehtuurityön perustaksi. 

Määrittelyssä tulisi avata organisaation sidosryhmät, sidosryhmille tärkeät tekijät, kiinnostuksen kohteet tai huomion 

herättävä seikka sekä organisaation tulevaisuuden aikomukset. Sama asia, mutta näkökulma vaihtuu. 

ISO 9001:2015 tarkastelee henkilöstön osaamista ja kyvykkyyttä tuotteiden ja palvelujen laadun ja suorituskyvyn 

kannalta. Henkilöiden on oltava työssään päteviä sopivan koulutuksen, harjoittelun tai työkokemuksen perusteella. 

Näyttöä osaamisen kehittämisestä tulee jäädä dokumentoiduksi informaatioksi kuten koulutussuunnitelmat ja 

kirjaukset annetusta koulutuksesta. 

TOGAF 9.1 tarkastelee kyvykkyyksiä ja osaamista arkkitehtuurin toteuttamisen näkökulmasta. Kyvykkyyksiä 

tarkastellaan henkilöstön, prosessien ja infrastruktuurin kannalta. ADM kehittämismenettely nostaa kyvykkyyksien 

arvioinnin yhdeksi työkaluksi arkkitehtuurivision laadinnan yhteydessä. Onko organisaatiolla osaamista ja kykyä 

toteuttaa arkkitehtuurivisio? Tarvittavia kyvykkyyksiä suunnitellaan myös kunkin kehitysiteraation kehitysprojektien 

asettamisen yhteydessä. Jälleen on kyse samasta asiasta, mutta näkökulma vaihtuu. 

Toimintajärjestelmä ja kokonaisarkkitehtuuri ovat molemmat viestinnän välineitä. Kokonaisarkkitehtuurissa 

käsitteellistetään ja määritellään asioita, joita toimintajärjestelmässä käytetään ja päinvastoin.  

Kokonaisarkkitehtuurissa määritetään toimintajärjestelmälle paikka organisaation infrastruktuurissa. 

4. Mistä näkökulmasta organisaatiota tarkastellaan
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Toimintajärjestelmä: 

TOGAF 9.1 -viitekehystä käytetään kokonaisarkkitehtuurin suunnitteluun. Viitekehyksen ytimessä on 

seitsenvaiheinen iteratiivinen kehittämismalli ADM (Architect Development Method) kokonaisarkkitehtuurin 

suunnitteluun. Viitekehykseen kootut ohjeet, työkalut ja mallit auttavat ja tukevat arkkitehtuurityön onnistumisessa. 

Viitekehys määrittää syntyvän dokumentaation, josta puolestaan syntyvät organisaatiospesifit ratkaisut. Syntyvä 

tulosaineisto pyritään hyödyntämään arkkitehtuurityön jatkokierroksilla. 

JHKA/ JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen perustuu TOGAF- viitekehykseen. Suositus on JUHTA – 

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan laatima ja ylläpitämä. Suositus esittää yhtenäisen mallin 

kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen. Suosituksen ydinkohtina voidaan pitää nyky- ja tavoitetilan kuvausta, 

toimenpidesuunnitelman laatimista, kehittämisprojekteja sekä arkkitehtikuvausten päivittämistä

kehittämisprojektin tulosten perusteella.  

Kokonaisarkkitehtuuri:

Toimintajärjestelmän viitekehyksistä ISO 9001 Laadunhallintajärjestelmän vaatimukset -standardi on yleisimmin 

käytetty. Kun tähän vielä lisätään ISO 14001 Ympäristöjohtaminen standardin ja OHSAS 18001 Työterveys- ja 

turvallisuusjohtaminen standardin vaatimukset niin katetaan koko toimintajärjestelmään aihealue. ISO -standardeissa 

on esitetty selkeitä vaatimuksia, mitkä organisaation tulee täyttää. 

EFQM -malli on kattava johtamisen viitekehys, jota käytetään Suomen ja Euroopan laatupalkinnon arviointiperusteena. 

Se soveltuu myös hyvin toimintajärjestelmän viitekehykseksi. EFQM on alun perin kooste menestyvien 

organisaatioiden toimintatavoista. Myöhemmin mallia on ylläpidetty käyttäjäorganisaatioiden opit ja kokemukset 

huomioon ottaen. Sekä EFQM että ISO -standardit jättävät toteutustavan organisaation itsensä ratkaistavaksi.  

5. Mitä viitekehyksiä käytetään?
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Toimintajärjestelmä: 

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset jättävät dokumenttien hallinnan määrittelyt lähes vaille huomiota. TOGAF 9.1 

esittää dokumenttien versioinnin, mikä suosituksen mukaan lähtisi alusta uudella iteraatiokierroksella. 

Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset ohjeistavat arkkitehtuurin suunnittelua ja toteutusta erilaisten luetteloiden, 

matriisien, kaavioiden, työkalujen ja mallien kautta. Näiden valmiiden työ-pohjien avulla sinänsä abstrakti asia 

konkretisoituu käytännön tekemiseksi. TOGAF 9.1 antaa arkkitehtuurin periaatteista 21 kohdan listan. Listalta 

löytyy mm. seuraavia periaatteita: yrityksen hyödyn maksimointi, liiketoiminnan jatkuvuus, tiedon jakaminen, 

luotettavuus, käytettävyys ja yhteentoimivuus. 

TOGAF 9.1 esittää vaiheittain etenevän ADM- kehittämismenettelyn, käytettävät työkalut, hyödynnettävät mallit ja 

luotavat tulosaineistot. Esimerkkejä käytettävistä tekniikoista ovat kyvykkyyden arviointi, riskien arviointi, 

puuteanalyysi ja kriittisen polun menetelmä. Esimerkkejä luotavista tulosaineistoista ovat arkkitehtuurivisio, 

arkkitehtuurin tiekartta, viestintäsuunnitelma, rakennuspalat ja muutossuunnitelma nykytilasta tavoitetilaan. 

TOGAF 9.1:n ja ADM:n käyttö vaatii soveltamista ja tuottaa laajan dokumentaation. Arkkitehtuurityön tuloksena 

ohjaava aineisto muuttuu samalla organisaatiospesifisiksi ratkaisuiksi ja tulosaineistoksi. TOGAF 9.1 esittää, että 

tämä aineisto myös tallennetaan ja versioidaan niin, että niitä voidaan uudelleen käyttää ja hyödyntää seuraavilla 

iteraatiokierroksilla. Arkkitehtuurityön tulosaineiston voi hyvin tuoda ja hallinnoida toimintajärjestelmässä, jolloin 

myös nykytilanteen kuvaukset päivittyvät. 

JHS 179 esittää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun, toteutuksen ja hallinnan karkeammin ja pelkistetymmin. 

JHS 179 esittää myös nykytilan ja tavoitetilan kuvaamista, toimeenpanosuunnitelman laatimista sekä 

kehittämisohjelman laatimista, jossa kehittämisprojektit on kootusti esitetty ja hallitaan. Liitteistä käyttäjä löytää 

valmiin työpohjan puuteanalyysi -matriisille sekä muita valmiita Excel -työpohjia. Toimintajärjestelmässä prosessien 

nykytilaa on kuvattu toiminta-arkkitehtuurin näkökulmasta. 

Kokonaisarkkitehtuuri:

Dokumentit voidaan jakaa toimintaa ohjaaviin dokumentteihin, joita ovat esimerkiksi työohjeet ja toiminnan tuloksena 

syntyviin dokumentteihin kuten esmerkiksi muistioihin. ISO 9001:2015 standardi esittää vaatimuksia dokumentoidulle 

tiedolle. Nämä vaatimukset kattavat sekä ohjaavan tiedon että tulostiedon. 

ISO 9001:2015 vaatimukset täyttävässä toimintajärjestelmässä on määritetty dokumenttien hallinta. Määrittelystä 

tulee käydä soveltuvasti ilmi, miten dokumentit ovat tunnistettavissa, miten dokumentit tulee tarkastaa ja hyväksyä 

ennen niiden julkaisemista, miten dokumentit ovat henkilöstön saatavilla ja miten dokumentteihin tehdään muutoksia. 

Dokumentoinnin laajuus riippuu toiminnan luonteesta, organisaation koosta ja henkilökunnan osaamisen tasosta. 

Yleensä dokumentoitavia asioita ovat laatupolitiikka ja -tavoitteet, vastuumäärittelyt, tuote- ja palveluvaatimukset, 

tarkastukset ja hyväksymiskriteerit, poikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet, sisäiset auditoinnit sekä johdon 

katselmukset. 

6. Miten ovat ohjaavat ja syntyvät dokumentit?
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Toimintajärjestelmä: 

Kokonaisarkkitehtuurissa kehityksen moottorina on seitsenvaiheinen, vaiheittain etenevä ja iteratiivinen ADM - 

kehittämismenettely. Mallin liitteenä löytyy lukuisa joukko valmiita malleja, työkaluja, tarkempia ohjeita ja 

tarkastuslistoja. ADM -kehittämismenettelyä voidaan soveltaa kaikkine vaiheineen tai vain osittain iteroitavana 

kehityssyklinä. Jos kehityssykli koskee ainoastaan liiketoiminnan kehittämistä (liiketoiminta-arkkitehtuuri), 

pysytään vielä toimintajärjestelmän alueella. Jos mennään syvemmälle ja mukaan otetaan tieto-, järjestelmä- 

ja teknologia-arkkitehtuuri, siirrytään kokonaisarkkitehtuurin alueelle. 

Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen vaatii vankkaa teoreettista pohjatietoa, viitekehyksen osaamista, käsitteiden 

ymmärtämistä ja yhteyksien hahmottamista ennen kehitystyöhön ryhtymistä. Edelleen kokonaisarkkitehtuurissa 

korostuu Landscape -ajattelu, tiekarttamalli ja projektien hallinta.  

Kokonaisarkkitehtuuri:

Sekä toimintajärjestelmän, että kokonaisarkkitehtuurin keskeisenä tekijänä on jatkuva kehittäminen. Kehittämisen 

suhteen organisaatio ei tule koskaan valmiiksi eikä työ lopu tekemällä. Onnistuneen kehitystyön satoa voidaan 

niittää esimerkiksi kustannusten laskuna, tuottavuuden nousuna tai asiakastyytyväisyyden paranemisena. 

Toimintajärjestelmässä jatkuvan kehittämisen elementtejä ovat johdon eri organisaatiotasoille asettamat tavoitteet, 

toimintasuunnitelmat ja mittarit sekä palautteiden hallinta (kuten valitukset, kehitysehdotukset tai läheltä 

piti- tilanteet), erilaiset arvioinnit (kuten sisäiset arvioinnit, itsearvioinnit, riskien arvioinnit ja prosessien arvioinnit), 

poikkeamien hallinta ja korjaavat toimenpiteet. Kehitystyön edistymistä tarkastellaan johdon katselmuksissa. ISO 

9001:2015 edellyttää tiettyjä toimintamalleja, mutta ei anna ohjeita, niiden toteuttamiseen.  

7. Millaisia ovat jatkuvan kehittämisen mallit?
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Toimintajärjestelmä: 

TOGAF 9.1 peräänkuuluttaa arkkitehtuurityöhön hyvää hallintaa. Hyvän hallintomallin mukaan suurissa linjauksissa 

päätäntä- ja toimeenpanovalta on erotettu toisistaan. Arkkitehtuurin ohjausryhmä ohjaa ja valvoo 

arkkitehtuurityötä 

arkkitehtuurivision ja muiden linjausten mukaisesti. 

Toimintajärjestelmän tai kokonaisarkkitehtuurin kehitystyötä tulisi tehdä yhden johdon, organisaation ja 

yhtenäisten käytäntöjen kautta. Erillisorganisaatioita tai tehtävänimikkeitä ei välttämättä tarvita. Johdon ja muiden 

toimintaa ohjaavien ryhmien agendalle tulee vain uusia asioita, jotka käsitellään samassa yhteydessä. 

Toimintajärjestelmässä on valmiita rakenteita ja kuvauksia, jotka koskevat myös kokonaisarkkitehtuuria. Yhteisiä ja 

erikseen hallinnoitavia sisältöjä ovat mm: 

Kokonaisarkkitehtuuri:

Toimintajärjestelmässä johto osoittaa suunnan ja toiminnan painopisteet. Johdon vastuuseen kuuluu laittaa asiat 

tärkeysjärjestykseen, organisoida toiminta, käynnistää kehittämishankkeita ja projekteja, osoittaa resurssit sekä 

ohjata, kannustaa ja rohkaista henkilöstöä. Johto vastaa viime kädessä toiminnan periaatteiden määrittelystä. ISO 

9001:2015 suosittaa asiakaslähtöistä laadunhallintaa, mutta standardi ei suinkaan kiellä laajentamasta 

näkökulmaa koko liiketoiminnan kattavaksi. 

Vastuu omasta työstä ja sen lopputuloksesta kuuluu jokaiselle. Kehitystyötä on tyypillisesti yhteistyötä. Kehitystyötä 

tulee kuitenkin ohjata ja resursoida. Tämä kuuluu johdon tehtäviin. 

8. Miten kehitystyötä johdetaan ja hallitaan?

organisaation konteksti 

liiketoiminnan visio 

roolit, vastuut ja valtuudet 

kokouskäytännöt 

projektin hallinta 

riskien hallinta 

henkilöstön osaaminen ja kyvykkyydet 

dokumenttien hallinta 
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Arter Oy tarjoaa asiakkailleen kokonaisarkkitehtuurityöhön ARC-ohjelmiston, joka on: 

ARC-ohjelmisto

9. Toimintajärjestelmän ja kokonaisarkkitehtuurin kehitysalustat

Selainpohjainen, helppokäyttöinen ja kustannuksiltaan edullinen 

arkkitehtuurikuvausten luonnin ja hallinnan kehitysalusta.

Työväline, jonka avulla kokonaisarkkitehtuuri tuodaan organisaatiossa eri 

sidosryhmien tietoisuuteen.

Organisaation kehittämistyön tukijalka, jolla mahdollistetaan 

kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen ja hallinta. 

IMS-ohjelmisto 

IMS-ohjelmisto on selainpohjainen ratkaisu laadunhallinta-, toiminta- tai 

johtamisjärjestelmän kehitysalustaksi. Toiminnallisuudet tukevat useiden 

eri viitekehyksien soveltamista (esimerkiksi ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, EFQM, SHQS, ja CAF). 

IMS-ohjelmiston keskeiset toiminnallisuudet ovat prosessien 

kuvaaminen, dokumenttien hallinta, palautteiden ja arviointien käsittely, 

tulosten mittaaminen, tehtävien hallinta sekä käsikirjojen koostaminen. 

Käytettävyyttä edistävät lisäksi viestintään ja käyttäjähallintaan liittyvät 

toiminnallisuudet. Nämä eri osa-alueet yhdessä muodostavat 

kokonaisvaltaisen toimintajärjestelmän. 

Tilaa IMS-ohjelmiston demo täältä: 

https://www.arter.fi/tilaa-ims-demo-tutustu/

Tilaa ARC-ohjelmiston demo täältä: 
https://www.arter.fi/kokonaisarkkitehtuurin-pikastartti-tilaa-ilmainen-arc-demo/

https://www.arter.fi/ims-demo-tilaus/
https://www.arter.fi/arc-demo-tilaus/



