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Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjaskeemojen hallinta 

 
Tässä muistiossa kuvataan skeemojen hallintaperiaatteet sekä määritel-
lään skeemojen muutoshallintaprosessi. Muistio ei määrittele asetetta-
van koordinaatioryhmän muita tehtäviä eikä kokoonpanoa. 

Valtioneuvoston ja eduskunnan yhteisten asiakirjaskeemojen tausta 

Valtioneuvoston ja eduskunnan välinen asiakirjayhteistyön kehittäminen 
edellyttää, että asiakirjat siirtyvät sähköisesti valtioneuvostosta edus-
kuntaan rakenteisessa muodossa, jolloin tiedonsiirto on nopeaa ja asia-
kirjan muoto ja sisältö siirtyvät muuttumattomana. Rakenteinen asia-
kirja tukee myös asiakirjan sähköistä julkaisemista ja uudelleen käytet-
tävyyttä.  
 
Valtioneuvoston kanslian asettama työryhmä (nk. Rakenne2008-työ-
ryhmä) esitti v. 2008 valmistuneessa esiselvitysraportissaan Ehdotus yh-
teistyöksi valtioneuvoston ja eduskunnan asiakirjojen tuottamisen ja jul-
kaisemisen uudistamiseksi (Valtioneuvoston kanslian raporttisarja 
6/2008), että eduskunnan ja valtioneuvoston päätösasiakirjoista tuote-
taan rakenteisina ainakin kaikki 

- säädöskokoelmassa julkaistavat asiakirjat 

- valtiopäiväasiakirjoissa julkaistavista asiakirjoista ne, jotka 
- julkaistaan jossakin myöhemmässä käsittelyn vaiheessa myös 

säädöskokoelmassa, tai jotka 
- ovat eduskunnan ja valtioneuvoston yhteistyön kannalta tärkeitä 

asiakirjoja. 
 
Rakenne 2008 -työryhmän ehdotusten mukaisesti valtioneuvoston kans-
lia asetti syksyllä 2009 työryhmän määrittelemään säädöskokoelmassa 
ja valtiopäiväasiakirjoissa julkaistavien asiakirjojen rakenteet ja metatie-
dot. Hanke tuotti asiakirjojen viiterakenteen, jossa otettiin huomioon 
yleiset laadinnan, jakelun, julkaisun ja hakutoimintojen tarpeet. Työssä 
hyödynnettiin JHS 170- ja JHS 175 –suositusten kuvausmenetelmiä. 
 
Hanke on tuottanut kullekin asiakirjatyypille omat XML-rakennemääri-
tykset eli skeemat. Rakenteet on laadittu modulaarisesti yleisiin ja yhtei-
siin osiin. Skeemat on julkaistu Avoin data –portaalissa. 

Skeemojen hallintaperiaatteet 

1 XML-skeemoissa hyödynnetään jo määriteltyjä käsitteitä. 
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2 Skeemojen vastaisia ratkaisuja ei tehdä ja kaikki poikkeamat hy-
väksytään muutoksenhallintamenettelyn kautta.  

 
3 Uudet tietotarpeet on ensisijaisesti pyrittävä toteuttamaan ta-

valla, joka säilyttää yhteensopivuuden aiempiin versioihin, ts. 
laajentamalla, ei muuttamalla tietomallia. 

 
4 Skeemojen hallintaprosessi sijoitetaan ennalta määriteltyyn vuo-

sikelloon, jonka avulla varmistetaan systemaattinen ja seuratta-
vissa oleva skeemojen kehittäminen ja hyväksyttyjen skeemojen 
noudattaminen. 

 
5 Skeemoja ja skeemojen hallintamallia arvioidaan säännöllisesti ja 

niitä muutetaan toimintaympäristön ja/tai tarpeiden muuttuessa. 
 

6 Skeemat ja niitä koskeva dokumentaatio versioidaan. 
 

7 Dokumentointitapa on määritelty ja yhdessä sovittu. 
 

8 Organisaatioiden ei tarvitse implementoida muutoksia tai laajen-
nuksia kattavasti lähdejärjestelmiinsä (esimerkiksi omiin tietova-
rastoihinsa), mutta mikäli muutos koskettaa sovittuja yhteisiä 
osia, on muutokset toteutettava asiakirjaliikenteen yhteentoimi-
vuuden säilymisen takia yhdessä päätetyllä aikataululla. 

Yleisiä sääntöjä ja suosituksia1 

Muutos vaikuttaa skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin  

Jos skeemaan lisätään yksi tai useampi elementtimääritys, jossa ele-
mentti määritellään pakolliseksi, muutos vaikuttaa skeeman aikaisem-
man version mukaisten XML-instanssien validointiin, koska sellaiset 
XML-instanssit, joista kyseinen elementti puuttuu, ovat uuden skeeman 
mukaan virheellisiä. Tällöin skeeman pääversiota (nimiavaruuden nimi) 
pitää muuttaa. 

Muutos ei vaikuta skeeman aikaisemman version mukaisten XML-instanssien validointiin  

Jos skeemaan lisätään yksi tai useampi elementtimääritys, jossa ele-
mentti määritellään vapaaehtoiseksi, muutos ei vaikuta skeeman aikai-
semman version mukaisten XML-instanssien validointiin, sillä kaikki 
XML-instanssit ovat myös uuden skeeman mukaan valideja. Tällöin 
skeeman pääversiota ei tarvitse vaihtaa, vaan riittää, että muutos il-
maistaan ilmaista xs:schema-elementin version-attribuutissa. Nume-
rointi aloitetaan aliversiosta 1.0. 
 
Kun skeema luodaan ensimmäisen kerran, se saa sekä pääversion ni-
miavaruuden nimessä että aliversion xs:schema-elementin version-attri-
buutissa. Skeeman ensimmäiseksi aliversioksi pitää asettaa ”1.0”. 

                                        
1 Lähde: JHS 170 Julkishallinnon XMLkeemat, http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/recommendations/170 
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Muutoshallintaprosessi ja toimijat 

Toimijat 

Toimija Kuvaus 

skeeman käyttäjä, 
käyttäjäorganisaa-
tio 

skeemaa käyttävä organisaatio, joka voi olla mi-
nisteriö, eduskunta, palveluntuottaja (esim. pai-
notalo), julkaisujärjestelmä, tms. 
 

toimittaja skeeman ylläpitopalvelua tuottava toimittaja 

muutostarpeen 
tunnistaja 

skeeman käyttäjäorganisaatio, joka tunnistaa 
skeemassa muutostarpeita 

muutostarpeen kir-
jaaja 

muutostarpeen tunnistaja tai VNK/VNHY:n yh-
teyshenkilö 

osapuolet skeeman hallintaan osallistuvat toimijat 

koordinaatioryhmä ryhmä, joka päättää skeeman muutoksista. 
Ryhmässä on edustus niistä organisaatioista, 
jotka skeemoja käyttävät (VNK/Istuntoyksikkö 
ja VNK/VNHY, OM, jne./eduskunta). 
 

valmisteluryhmä skeemamuutosehdotuksia koordinaatioryhmän 
päätettäväksi valmisteleva ryhmä, jossa on 
edustus koordinaatioryhmästä ja niistä organi-
saatioista, jotka skeemoja käyttävät (valtioneu-
vosto/eduskunta/Edita [tarvittaessa]) 
 

vastuuorganisaatio organisaatio, joka vastaa skeemamuutoksen to-
teuttamisesta (=tilaamisesta omalta toimittajal-
taan) 

Prosessi 

 

Vaiheen 
nro 

Vaiheen otsikko Vaiheen kuvaus Vaiheen toimija 

1 Muutostarve Skeemojen käyttäjäorganisaatio (ministeriö, 
eduskunta, toimittaja, jne.) tunnistaa muutos-
tarpeen. 

Skeeman käyttäjä 

2 Muutostarpeen 
kuvaus 

Muutostarve kuvataan mahdollisimman tar-
kasti. Toimittaja arvioi tarvittaessa muutoksen 
laajuuden.  

Muutostarpeen 
tunnistaja, toi-mit-
taja 

3 Lisäys kehitysjo-
noon 

Kuvattu muutostarve kirjataan kehitysjonoon 
(”backlog”). Kyseinen asiakirja tms. on julki-
nen asiakirja skeemoja käyttävissä organisaa-
tioissa ja se julkaistaan Avoin data –portaa-
lissa. Muutostarpeen kuvaus lähetetään Avoin 
data –portaalissa nimetylle VNK/VNHY:n yh-
teyshenkilölle sähköpostitse. 

Muutostarpeen kir-
jaaja, osapuolet 
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Kiire- ja poikkeustapauksissa muutostarpeen 
lisääjä tiedottaa välittömästi valmisteluryhmän 
puheenjohtajaa muutostarpeen kiireellisyy-
destä. 

4 Kommentointi ja 
muutosten arvi-
ointi 

Muutosehdotukset ovat kommentoitavina 1 
kk, kommentteja voi kirjata suoraan ehdotuk-
sen liitteeksi. Kommenttien lisäksi osapuolet 
arvioivat tässä vaiheessa muutoksen vaiku-
tukset. 
 
Kiire- ja poikkeustapauksissa kommentointiai-
kaa on 7 työpäivää. Valmisteluryhmä sopii ko-
kousajan itselleen sekä koordinaatioryhmälle. 
Työmäärän arviointi aloitetaan jo tässä vai-
heessa. 

Muutostarpeen kir-
jaaja, osapuolet 

5 Ehdotusten val-
mistelu käsittelyyn 

Valmisteluryhmä käy läpi ehdotukset ja niiden 
kommentit. Ryhmässä on edustus koordinaa-
tioryhmästä ja niistä organisaatioista, jotka 
skeemoja käyttävät (valtioneuvosto/edus-
kunta/painotalo [tarvittaessa]).  
 
Kiire- ja poikkeustapauksissa valmisteluryhmä 
kokoontuu heti kommentointiajan päätyttyä ja 
tekee koordinaatioryhmälle päätösesityksen 2 
päivän kuluessa.  

Valmisteluryhmä 

6 Muutosehdotusten 
käsittely 

Koordinaatioryhmä käsittelee muutosehdotuk-
set. Ryhmässä on edustus niistä organisaa-
tioista, jotka skeemoja käyttävät (VNK/Istun-
toyksikkö ja VNK/VNHY, OM, jne./eduskunta). 
Ryhmä hyväksyy ehdotuksen toteutettavaksi 
(seuraava kohta 7) tai palauttaa ehdotuksen 
valmisteluryhmälle, joka pyytää joko tarkenta-
via kuvauksia (kohta 2-5) tai toteaa, ettei 
muutosehdotusta tarvita ja ehdotus esitetään 
koordinaatioryhmälle hylättäväksi (kohta 5).  
 
Kiire- ja poikkeustapauksissa koordinaatio-
ryhmä kokoontuu heti valmisteluryhmän pää-
tösesityksen valmistuttua. Tarvittaessa ko-
kous järjestetään sähköpostikokouksena. 

Koordinaatioryhmä 

7 Toteutuksen 
suunnittelu 

Valmisteluryhmä laatii muutoksesta työmäärä-
arviopyynnön, johon liitetään muutoksesta 
laaditut kuvaukset tarvittavalla tarkkuusta-
solla. 
 
Kiire- ja poikkeustapauksissa valmisteluryhmä 
pyytää vahvistetun työmääräarvion. 

Valmisteluryhmä 

8 Työmääräarvio Vastuuorganisaatio pyytää ja saa työmääräar-
vion toimittajalta. 

Vastuuorganisaa-
tio, toimittaja 
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9 Tilaus Vastuuorganisaatio tilaa työn määritysten mu-
kaisesti. 

Vastuuorganisaatio 

10 Toimitus ja luon-
nosversion jul-
kaisu 

Toimittaja toimittaa muutetut skeemat ja do-
kumentaatiot katselmoitavaksi. Hyväksytyt 
skeemat ja dokumentaatio julkaistaan yhtei-
sessä paikassa / yhteisissä paikoissa imple-
mentointia varten merkittynä ”luonnos”. 

Toimittaja, osapuo-
let 

11 Implementointi 
sovelluksiin 

Skeemoja käyttävät organisaatiot implemen-
toivat uudet skeemat sovelluksiinsa omalla 
kustannuksellaan koordinaatioryhmässä sovi-
tussa aikataulussa. 

Osapuolet, toimit-
taja 

12 Testaus Jokainen osapuoli testaa skeemat oman toi-
mittajansa kanssa. Skeemojen toiminnallisuus 
testataan: uudet ja muutetut toiminnallisuu-
det, regressiotestaukset. Lisäksi testataan yh-
dessä koko prosessin läpimeno. Testikierrok-
sia tehdään niin monta kuin tarvitaan. Tes-
tauksen koordinointivastuu on valmisteluryh-
mällä, joka laatii esityksen hyväksymisestä ja 
käyttöönotosta koordinaatioryhmälle. 

Osapuolet, toimit-
taja 

13 Hyväksyminen Koordinaatioryhmä hyväksyy testatut skeemat 
ja päättää niiden käyttöönotosta valmistelu-
ryhmän esityksen mukaisesti. 

Koordinaatioryhmä 

14 Käyttöönotto Uudet skeemat sisältävät sovellukset otetaan 
käyttöön yhdessä sovittavana ajankohtana. 
Eduskunta vastaa skeemapaketin ylläpidosta 
ja laatii versiosaatteen. Paketti tarkastetaan 
ennen käyttöönottoa VNK:ssa. 

Osapuolet 

15 Julkaisu Yhteiset hyväksytyt skeemat julkaistaan sovi-
tuissa paikoissa: avoindata.fi. 

Valmisteluryhmä 
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Versiohistoria 
 

Nro Pvm Version laatija Tärkeimmät muutokset, lisä-
tietoja 

0.1 22.10.2014 Ketola Terja Aloitettu 

0.2 27.10.2014 Ketola Terja Kokouskäsittelyn kommentit ja 
lisäykset päivitetty. Lähetetty 
kommenttikierrokselle koko 
seurantaryhmälle. 

0.3 19.1.2015 Ketola Terja kommentteja 

0.9 9.4.2015 Ketola Terja 19.1.2015 sovittuja lisäyksiä ja 
korjauksia 

0.95 21.9.2018 Ketola Terja Muokattu kohtaa 14 Käyttöön-
otto (eduskunta vastaa pake-
tin koostamisesta) ja poistettu 
Senaattori-maininnat 

 
 

 
 
 


