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Valtion kokonaan omistama 
erityistehtäväyhtiö, jonka 
ohjaus on LVM:ssä

ANS Finland yhtiöinä

420 
Henkilöä

290 
Lennonjohtaj

ia

83 M€ 
Liikevaihto / 

v
Palveluumme kuuluu: lennonjohto, lennonneuvonta, 
lentopelastus, ilmailutiedotus ja ilmatilanhallinta lisäksi 
tekninen lennonvarmistus (mm. Tutkien, navigointilaitteiden ja 
radiolaitteiden ylläpito) palvelut.

Asiakkaitamme ovat lentoasemat, kaupallinen ilmailu, Suomen 
valtion ilmailu ja sotilasilmailu, yleisilmailu sekä lentokoulut.
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Lähtökohtia selvitystyölle olivat:

Tarve uudistaa olemassa olevia digitaalisia palveluita
Tarve luoda uusia digitaalisia palveluita ja digitaalista 

liiketoimintaa
Varautuminen lähitulevaisuudessa voimakkaasti kasvavan 

drone-ilmailun tarpeisiin sekä siihen liittyvään, valmisteilla 
olevaan Euroopan Unionin U-space sääntelyyn

Asiakas-
kokemus

johdonm
ukainen

value
journey

yksilölline
n

täydelline
n

omnichan
nel

Työntekijä
n näkemys

yhteistyö

tehokkait
a 

työkaluja

luottamus

merkityks
ellistä 
työtä

kasvu

autonomi
a

Yhteistyök
umppaien
kokemus

integroitu

koordinoi
tu

kohdistett
u

opettavai
nen

Digital Experience



ANS Finland Digitalisaatio
”Kaikkiin tarpeisiin ei voida vastata pelkästään 
luomalla yksi uusi sovellus.

ANS Finland tarvitsee digitaalisen liiketoiminnan 
alustaratkaisun, jonka päälle sovelluksia voidaan 
tuottaa.

Varautuminen lähitulevaisuudessa voimakkaasti 
kasvavan drone-ilmailun tarpeisiin sekä siihen 
liittyvä Euroopan Unionin tulevaan U-space
sääntelyyn”

Nykyiset palvelut 
ja niiden 

uudistamistarpeet
Lennonvalmistelun 
tiedot ja palvelut

Lentosuunnitelmat
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Arkkitehtuurikonsepti :

Digitaalisen palvelualustan tarjoamat palvelut ja niiden 
pa ̈a ̈lle toteutetut sovellukset ovat operatiivisessa ka ̈yto ̈ssa ̈. 
Ta ̈ma ̈n vuoksi arkkitehtuurissa on huomioitava 
luotettavuus, vikasietoisuus seka ̈ koko palvelualustan 
skaalautuvuus ka ̈ytta ̈ja ̈ma ̈a ̈rien kasvaessa.

Alustan komponenttien sijoittelussa ja 
palvelininfrastruktuurissa on otettava huomioon myo ̈s
henkilö asiakkaat ja yleisesti julkisiin verkkopalveluihin 
kohdistuvat uhkat.

Ta ̈ma ̈n lisa ̈ksi palveluihin voi kohdistua ilmailu- ja 
viranomaistoimintaan seka ̈ rekisterinpitoon liittyvia ̈
erityisvaatimuksia. 
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Arkkitehtuurikonsepti :

• Modulaarinen komponenttimalli
Mahdollistaa palvelualustan toiminnallisuuden laajentaminen, 

supistaminen ja muokkaaminen ilman sen ytimeen tehta ̈via ̈ merkitta ̈via ̈
muutoksia. 

• Toimittajariippumattomuus alustan ydinkomponenttien 
jatko kehityksessä ̈
Mahdollistaa palvelualustan jatkokehityksen seka ̈ ylla ̈pidon siirron 
toimittajalta toiselle ilman koko alustan uudelleentoteutusta. 

• Toimittajariippumattomuus liita ̈nna ̈ispalveluiden
kehityksessä ̈

• Komponenttiriippumattomuus
- Palvelukomponentteja voidaan lisa ̈ta ̈, poistaa tai korvata toisistaan 
riippumatta. 
- Mahdollistaa myös komponenttien kehityksen hajauttamisen eri 

toimijoille ja erilliset aikataulut omaaville kehitysprojekteille. 
- Mahdollistaa saman toiminnollisuuden toteuttavien vaihtoehtoisten 
komponenttien ka ̈ytta ̈misen eri alustainstansseissa. 
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Arkkitehtuurikonsepti :

• Mahdollisuus kolmansien osapuolien komponenttien 
käyttämiselle

• API Gateway (rajapinta) 

• Ka ̈ytto ̈liittymien erottaminen omaan kerrokseensa 
- Ka ̈yttöliittyma ̈t kommunikoivat alustan muiden komponenttien 

kanssa rajapinnan kautta. 
- Ka ̈yttöliittyma ̈kerroksen elinkaari on oletettavasti lyhempi kuin 

alustan tarjoamien palveluiden, silla ̈ mobiililaitteiden nopea kehitys ja 
niiden uudet ominaisuudet lisa ̈a ̈va ̈t painetta myös perinteisten 
selainsovellusten kehitykselle. 

• Lisenssimaksujen minimointi 
- Ka ̈ytta ̈ja ̈ma ̈a ̈rien voimakas lisa ̈a ̈ntyminen tai sa ̈hköisten palveluiden 
myyminen asiakkaille voi vaatia useampien rinnakkaisten instanssien 
perustamista joko Suomessa tai muilla markkina-alueilla. 

* Lisenssimaksuttomia teknologiaratkaisuja 
tai
* Lisenssimaksut eiva ̈t reagoi voimakkaasti skaalautumiseen tai 

uudelleen instantiointiin. 



ANS Finland Digitalisaatio

Palvelumoduulit

(Mikropalvelut)
Ydinkomponentit

Alustan

lisäpalvelut

API Gateway

Julkiset API-rajapinnat

Käyttöliittymä ”Asiakas” Käyttöliittymä ”ANS Finland”

Digitaalisen palvelualustan päätason arkkitehtuuri 

Sovelluskerros (Selainsovellukset ja mobiiliapplikaatiot) 
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Aikataulu:

Tehtävänanto

19.09.2017

Selvitystyö

02.10.2017-
13.06.2018

Projekti

23.04.2018-
29.05.2020

Vaihe 1 Hankintojen valmistelu

26.04.2018-17.12.2018

Proto CDS (Centralized Digital Services) data-alusta 
rakentaminen

17.12.2018-01.04.2019

Proto Mikropalveluiden kehittäminen

01.04.202019-17.03.2019

Lopetus

31.04.2020


