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Petteri Laamanen
Petterillä on 20 vuoden kokemus yritysten toiminnan ja järjestelmien kehittämisestä – niin konsulttina kuin asiakkaanakin. Hän on ollut tuottamassa koko organisaation kokonaisarkkitehtuurin hallintamallia ja sisältöä. Tekemässä projektin
arkkitehtuuria, prosessikehitystä ja määrittelyitä.
Petteri on tottunut ottamaan haltuun suuret ja
monimutkaiset kokonaisuudet nopeasti ja viemään asiat sitkeästi loppuun saakka. Uusiin organisaatioihin ja ihmisiin tutustuminen on hänestä aina hyvin antoisaa.
Koulutus:
- DI, ohjelmistotekniikka (1998)
- 2. sk: yritysstrategia ja kansainvälinen
markkinointi
Sertifikaatit ja ammatillinen toiminta:
- ArchiMate® 3 Certified
- TOGAF® 9 Certified
- Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisön
isännistö 2012- 2014 (pj. 2013-14)
Osaaminen:
- Kokonaisarkkitehtuuri ja IT-arkkitehtuuri
- Määrittely, Ketterät menetelmät, Systeemityö
- Prosessikehittäminen
- Projektinhallinta
- Ratkaisut: yrityssisällönhallinta (ECM),
käyttäjä- ja pääsynhallinta (IAM), asiakashallinta (CRM), asianhallinta, integraatiot

Välineet ja menetelmät:
- BiZZdesign, ARIS, Sparx EA, Archi,
QPR, Rational, MS Visio
- TOGAF® 9, JHS-179, Gartner EA
framework, IAF, RUP, UML
- Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework, Jira, Confluence, Trello
- Continuous integration, Test driven development
Toimialat:
- Finanssi
- Telekommunikaatio,Palvelut
- Kuntasektori, Valtionhallinto
- IT-ohjelmistot, Vähittäiskauppa
- Konepajateollisuus ja suunnittelu
Kielitaito:
suomi (äidinkieli), englanti (erinomainen) - asunut vuoden Kanadassa, ruotsi (hyvä),
saksa (tyydyttävä), espanja (alkeet)

Työkokemus:
Coala Oy 05/2011 – ; Senior Consultant
-Ratkaisuarkkitehti: Pilvipohjaisen API-alustaratkaisun arkkitehtuuri ja toteutuksen
valvonta. Teknisen suunnittelun fasilitointi, koordinointi ja katselmointi. (Finanssi)
- Sähköisen arkiston toiminnallisten ja teknisten vaatimusten määrittely ja analyysi
valmisohjelmistohankintaa varten. (Oikeusrekisterikeskus)
- Kokonaisarkkitehtuurin jalkautus ja tuki, jalkautukselle luotiin tiekartta (IT-palveluiden tarjoaja)
- Järjestelmäkokonaisuuden uudistus: Product owner, Scrum master ja toiminnallinen arkkitehti. Tekninen ympäristö koostui keskuskonejärjestelmistä, palveluväylästä, web-käyttöliittymästä sekä Windows-sovelluksista (Finanssi)
- Sovellus- ja prosessiarkkitehtuurin nykytilan kuvaaminen tukemaan liiketoiminnan kanssa käytävää keskustelua (Empower)
- IAM-ratkaisun toiminnallinen arkkitehti (Palvelut)
- Integraatioarkkitehtuurin suunnittelu liiketoiminta-alueelle: Looginen arkkitehtuuri, kehitysprosessi, hallintamalli ja tiekartta (IT-ohjelmistot ja -palvelut)
- Liiketoiminta-alueen kokonaisarkkitehtuurin nykytilan ja tavoitetilan kuvaaminen
järjestelmäuudistuksen pohjaksi. Kehittämiselle laadittiin tiekartta (IT-ohjelmistot
ja -palvelut)

03/2017-04/2018
11/2016-02/2017
06/2016-11/2016
04/2014-05/2016

11/2013-01/2014
03/2013
01/2013-05/2013
10/2012-12/2012
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- Integraatioarkkitehtuurin suunnittelu ja käyttöönotto. Looginen arkkitehtuuri, kehitysprosessi, hallintamalli sekä suunnittelun ohjeistukset ja linjaukset (Palvelut)
- IAM-kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja tarjouspyyntömateriaalin laatiminen.
Nykytilan ja tarpeiden kuvaus, tavoitearkkitehtuurin suunnittelu. Alustava tiekartta.
Tarjouspyyntömateriaalin arkkitehtuuriosuudet ja RFP-kysymykset (Kuntasektori)
- Vakuutuskäsittelyprosessin kehittäminen. Prosessin nykytilan, ongelmat ja volyymit. Tavoiteprosessin ja tiekartan kuvaaminen (Fennia)
- Prosessimallinnustavan kehittäminen. (Finanssi)
Fennia
-

-

10/2011-08/2012
12/2011-03/2012

10/2011-11/2011
08/2011

06/2007 - 04/2011 ;
Informaatioarkkitehtuurin pääarkkitehti
Kokonaisarkkitehtuurin käyttöönotto Fenniassa
ARIS-työkalun ylläpitäjä ja pääkäyttäjä
Tuote- ja toimittajavalintaprosesseihin osallistuminen kokonais-arkkitehtuurin edustajana
Projektitason arkkitehtuuritoimeksiantoja.
Palveluväylän loogisen arkkitehtuurin suunnittelu. Fyysisen suunnittelun ja
toteutuksen valvonta. Palveluiden suunnittelu ja suunnittelun ohjeistus.
Viestimallin pohjana olleen käsitemallin tuottaminen.
Projektipäällikkö arkkitehtuuriprojekteissa
Systeemityönkehittäminen sisältäen mm. määrittely, toteutus, testaus

Capgemini 08/1999 - 06/2007 ; Manager / Requirements & design
- Verkkopalvelun uudistamisessa johtava määrittelijä. (Telekommunikaatio)
- Suureessa järjestelmäuudistushankkeessa osa-projektin prosessikehittäjä,
määrittelijä ja arkkitehti (Julkissektori)
- Suureen järjestelmäuudistuksen konversioiden johtava määrittelijä. Konversiorajapintojen määrittely useiden ulkoisten osapuolten kesken. (Finanssi)
- Informaatioarkkitehtuurihankkeen osaprojektin pääarkkitehti. (Finanssi)
- Asiakashallinnan tarvemäärittely valmispakettivalintaa varten. (Finanssi).
- Asiakaskommunikaatioon käytettävän järjestelmän määrittelijä. (Finanssi)
- Arvopaperijärjestelyihin liittyvän järjestelmän johtava määrittelijä. (Finanssi).
- Vakuutusjärjestelmän uudistamisessa rajapinta-arkkitehti ja komponenttijaon suunnittelija. Viestimallin suunnittelu ja ylläpito. (Finanssi)
Ahlstrom Machinery 01/1998 - 07/1999 ; ATK-suunnittelija
- Web-sovelluskehitys, Työasema- ja palvelinstandardien kehitys, Mikroverkon ylläpito ja kehitys
Savonlinnan Puhelinyhdistys 01/1998 - 06/1998 ; Diplomityö
- Diplomityön aihe: UML:n käyttö Intranet-projektissa. Projektissa toteutettiin
organisaatiolle intranet. Diplomityö sisälsi ohjeistuksen, kuinka UML:n voidaan hyödyntää tehokkaammin web-sovellusten suunnittelussa.
Tietomatti Services Oy 12/1994 - 08/1996 ; Järjestelmäasiantuntija
- Mikro- ja UNIX-verkkojen asennus, ylläpito ja konsultointi. Järjestelmien
käyttö- ja ylläpitokoulutus. Myynnin tuki. Mikrohuolto ja tietokoneiden kokoaminen.

