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Tiivistelmä

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku ja sen kuvaus on osa valtionhallinnon
yhteistä kokonaisarkkitehtuuria.

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten valtionhallinnon yhteistä
kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten val-
tionhallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina.

Kehittämispolku toimii valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispanostusten
ohjaajana ja suunnittelun pohjana. Arkkitehtuurin kehittämisen rinnalla kehitetään myös arkki-
tehtuuriosaamista ja muuta arkkitehtuurikyvykkyyttä.

Valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään tässä dokumentissa esitetyn suunni-
telman mukaisesti. Muutokset kehittämispolkuun käsitellään ja hyväksytään valtionhallinnon yh-
teisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa esitetyllä tavalla.

Tämä versio on vasta runko kehittämispolulle. Kun valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin arkkitehtuuriryhmä on nimetty ja asetettu tehtäväänsä, sen ensimmäisiä töitä tulee
olemaan arkkitehtuurin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja niiden kokoaminen tälle kehittä-
mispolulle.
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1 Johdanto

1.1 Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtikanhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku on osa valtionhallinnon yhteistä koko-
naisarkkitehtuuria.

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku kuvaa, miten valtionhallinnon yhteistä
kokonaisarkkitehtuuria kehitetään pitkäjänteisesti kohti arkkitehtuurin tavoitetilaa sekä miten val-
tionhallinnon arkkitehtuuritoimintaa kehitetään seuraavina vuosina. Kehittämispolkuun on koottu
ja kuvattu valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämistehtävät ja hahmoteltu nii-
den toteuttamisaikataulu karkealla tasolla.

Kehittämispolku toimii valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispanostusten
ohjaajana ja suunnittelun pohjana. Arkkitehtuurin kehittämisen rinnalla kehitetään myös arkki-
tehtuuriosaamista ja muuta arkkitehtuurikyvykkyyttä.

Valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuuria kehitetään tässä dokumentissa esitetyn suunni-
telman mukaisesti. Muutokset kehittämispolkuun käsitellään ja hyväksytään valtionhallinnon yh-
teisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa esitetyllä tavalla.

Tämä versio on vasta runko kehittämispolulle. Kun valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin arkkitehtuuriryhmä on nimetty ja asetettu tehtäväänsä, sen ensimmäisiä töitä tulee
olemaan arkkitehtuurin kehittämistoimenpiteiden suunnittelu ja niiden kokoaminen tälle kehittä-
mispolulle.

1.2 Dokumentin rakenne

Tässä dokumentissa kuvataan valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku
(KA-kehittämispolku) ja sen sijoittuminen osaksi valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuria.



Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö
KA-kehittämispolku versio 0.1

23.4.2012 5 (16)

Dokumentin luvussa 2 kuvataan yleiset periaatteet KA-kehittämispolun laadinnalle ja luvussa 3
kehittämispolun päävaiheistus.

Luvussa 4 kuvataan tarkemmin valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun sisältä-
mät kehittämiskohteet ja niiden tavoitteellinen toteutusaikataulu ja alustava organisointi. Luku 5
kuvaa miten arkkitehtuurin kehittämispolku kytkeytyy muuhun kehittämiseen. Luvussa 6 kuva-
taan kehittämispolun ylläpitoa.

1.3 Lähtöaineistot

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun tämän version pohjana on käytetty vas-
taavaa julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolkua.

2 Kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun laatimisen yleiset periaatteet

Tämä KA-kehittämispolku kuvaa valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin
arkkitehtuuriryhmän muodostaman näkemyksen valtionhallinnon yhteisen
kokonaisarkkitehtuurin kehittämiskohteista ja –tehtävistä tuleville vuosille.
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan näkökulmasta arkkitehtuurin kehittämisestä ja KA-
kehittämispolusta vastaa arkkitehtuurin johtamisprosessi.

Arkkitehtuurin kehittämisnäkemys kootaan tähän vuosittain päivitettävään arkkitehtuurin
kehittämissuunnitelmaan. Suunnitelma konkretisoidaan sisällyttämällä varsinainen kehittämistyö
arkkitehtuurikehittämisen hankesalkkuun, ja siinä yhteydessä myös arvioidaan
kehittämistehtävien tarvitsema resursointi (laatu ja määrä). Arkkitehtuurin hankesalkku
yhdistetään kehittämistehtävistä vastaavien organisaatioiden yleiseen hankesalkunhallintaan.

Tämän KA-kehittämispolun käsittelemä aikajänne sovitetaan valtionhallinnon ns. TTS-
suunnittelukauteen ja on pääsääntöisesti 1+4 vuotta, jossa seuraava vuosi suunnitellaan
tarkemmin ja tätä seuraavat neljä vuotta karkealla tasolla. Hankesalkut määritetään yhden tai
korkeintaan kahden vuoden jaksolle.

KA-kehittämispolun olennainen sisältö muodostuu tasapainoisesta arkkitehtuurin eri osa-
alueiden  kehittämisestä: nyky- ja tavoitetila-arkkitehtuurien kuvaukset, osaamisen ja
organisoinnin kehittäminen sekä näiden aikatauluttaminen ja vastuutus.

3 Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun päävaiheistus

Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämiskohteet on ryhmitelty seuraaviin rin-
nakkaisiin päävaiheisiin:

Arkkitehtuurin hallinnan organisointi
KA-kehittämispolun ohjaus
Kokonaisarkkitehtuurin hallinnan käynnistäminen
Osa-alueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen

Arkkitehtuurikuvausten ja –linjausten laatiminen
Menetelmien kehittäminen
Viitearkkitehtuurien ja muiden tavoitetilan arkkitehtuurien suunnittelu
Nykytilan kuvaaminen
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2012 2013 2014
Tehtävä                                               kuukausi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Arkkitehtuurin hallinnan organisointi
KA-kehittämispolun ohjaus

Kypsyystasomittaukset
KA-kehittämispolun päivitys

KA-hallinnan käynnistäminen
Arkkitehtuuriomistajan nimeäminen
KA johtoryhmän nimeäminen
Arkkitehtuuriryhmän nimeäminen
Arkkitehtuuriryhmän tehtävien täsmentäminen
KA-hallintamallin laatiminen
KA osaamisen kehittämisen suunnittelu

KA:n osa-alueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen
Osa-aluejaon suunnittelu ja organisointi
Osa-alueiden KA-työn käynnistyksen suunnittelu
KA-menetelmäkoulutus osa-aluevastaaville
KA-menetelmäkoulutus osa-alueen KA-ryhmille
Osa-alueiden KA-toiminnan tuen toteutuksen suunnittelu
Osa-alueiden KA-toiminnan käynnistämisen tuki

Arkkitehtuurikuvausten ja -linjausten laatiminen
Menetelmien kehittäminen

VHKA-kuvauksen täsmentäminen
VHKA-kuvauksen kehittäminen edelleen

Viite- ja muiden tavoitetilan arkkitehtuurien suunnittelu
Valtionhallinnon yhteinen toiminta-arkkitehtuuri
Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuuri
Yhteisten ICT-palveluiden viitearkkitehtuuri

Nykytilan kuvaaminen
Valtionhallinnon tietoarkkitehtuuri

4 Kehittämiskohteiden kuvaus

4.1 KA-kehittämispolun ohjaus

KA-kehittämispolun ohjaus muodostaa kokonaisuuden, jolla valtionhallinnon yhteistä kokonais-
arkkitehtuurityötä ohjataan ja seurataan. Se koostuu seuraavista tehtävistä:

Kehittämiskohde Kuvaus

Valtionhallinnon KA-
kypsyystasoarvioinnit

Aika: Vuosikellon mukaan – kunkin vuoden tammi-
helmikuussa

Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä määrittää julki-
sen hallinnon KA-kypsyystasomallin avulla valtion-
hallinnon kokonaisarkkitehtuurin kypsyystason. Tu-
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loksia ja mallia voidaan hyödyntää KA-
kehittämispolun sisällön täsmentämiseen

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
osa-alueiden arkkitehtuuriryhmät, VM JulkICT-
toiminto

Tuotokset: Valtionhallinnon KA-kypsyystaso-
mittaus

Valtionhallinnon KA-
kehittämispolun päivit-
täminen

Aika: Vuosikellon mukaan – kunkin vuoden maalis-
lokakuussa

Tämän KA-kehittämispolun päivittäminen kehittä-
mistarpeiden, toteutusten ja tunnistettujen muutos-
tekijöiden pohjalta

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon ark-
kitehtuuriryhmä

Osallistujat: valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto, osa-alueiden kokonaisarkki-
tehtuuriryhmät

Tuotokset: Päivitetty KA-kehittämispolku

Yleinen valtiohallinnon
arkkitehtuuritoiminnan
ohjaaminen

Aika: jatkuva toiminta

Valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurityön ohjaus
ja suunnittelu valtionhallinnon KA-hallintamallin
mukaisesti

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: Valtionhallinnon yhteisen kokonais-
arkkitehtuurin omistaja (VM JulkICT-toiminto) ja
erityisesti valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Tuotokset: Valtionhallinnon KA-hallintamallin mu-
kaiset tuotokset

4.2 KA-hallinnan käynnistäminen

Varsinaisten nykytila- ja tavoitetilakuvausten sekä toteutusten lisäksi on varmistettava, että ku-
vaustapa ja arkkitehtuuri on kattava ja yhtenäinen ja että kaikissa keskeisissä kehittämisprojek-
teissa hyödynnetään hallintamallin mukaisesti KA-menetelmää.
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Tässä päävaiheessa organisoidaan valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurin ohjaus sekä pereh-
dytetään valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmän avainhenkilöt arkkitehtuurimenetelmään ja siihen
liittyvään hallintamalliin.

KA-mallin käyttöönotto sisältää sekä viestintää että koulutusta ja konkreettista liittämistä muihin
tietohallinnon prosesseihin.

KA-hallinnan käyttöönotto sisältää seuraavat tehtäväkokonaisuudet:

Kehittämiskohde Kuvaus

Valtionhallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkiteh-
tuurin omistajan ni-
meäminen

Aika: x/2012 - x/2012

Tarkennetaan valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuu-
rin omistajan tehtävät ja nimetään omistaja

Vastuu: VM

Osallistujat: VM

Tuotokset: Nimetty valtionhallinnon yhteisen koko-
naisarkkitehtuurin omistaja, joka on VM ja sen Jul-
kICT-toiminto, sekä tarkennetut omistajan tehtävät.

Valtionhallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkiteh-
tuurin johtoryhmän ni-
meäminen

Aika: x/2012 - x/2012

Valtionhallinnon yhteistä kokonaisarkkitehtuurityötä
ohjaavan arkkitehtuurin johtoryhmän asettaminen ja
jäsenten nimeäminen.

Vastuu: valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkiteh-
tuurin omistaja (VM JulkICT-toiminto)

Osallistujat: valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin
omistaja, ministeriöt

Tuotokset: Nimetyt valtionhallinnon yhteisen koko-
naisarkkitehtuurin johtoryhmän jäsenet.

Valtionhallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkiteh-
tuurin arkkitehtuuri-
ryhmän nimeäminen

Aika: x/2012 -  x/2012

Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin
arkkitehtuuriryhmän asettaminen ja jäsenten ni-
meäminen.

Vastuu: Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkiteh-
tuurin johtoryhmä, VM JulkICT-toiminto
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Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon
kokonaisarkkitehtuurin johtoryhmä

Tuotokset: Nimetyt valtionhallinnon yhteisen koko-
naisarkkitehtuurin arkkitehtuuriryhmän jäsenet.

Valtionhallinnon arkki-
tehtuuriryhmän tehtä-
vien täsmentäminen

Aika: x/2012 - x/2012

Nimetty valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkiteh-
tuurin arkkitehtuuriryhmä tarkentaa omaa työjärjes-
tystään ja käytännön työtapojaan julkisen hallinnon
KA-hallintamallin pohjalta.

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Täsmennetty arkkitehtuuriryhmän työ-
järjestys

Valtionhallinnon yhtei-
sen kokonaisarkkiteh-
tuurin hallintamallin
laatiminen

Aika: x/2012 - x/2012

Laaditaan valtionhallinnon yhteisen arkkitehtuurin
hallintamalli julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuu-
rin hallintamallin pohjalta.

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin hallintamalli

KA-osaamisen kehit-
tämisen suunnittelu

Aika: x/2012 - x/2013

Sekä valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmän KA-
osaamisen lähtöarviointi ja kehittämisen suunnittelu
että koko valtionhallinnon karkean tason KA-
osaamisen lähtöarviointi ja osaamisen kehittämisen
suunnittelu.

Vastuu: Valtiohallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM Jul-
kICT-toiminto

Osallistujat: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
valtionhallinnon organisaatiot
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Tuotokset: Osaamisarvio, osaamisen kehittämis-
suunnitelma

4.3 Valtionhallinnon yhteisen KA:n osa-alueiden arkkitehtuurityön käynnistäminen

Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämisvastuiden jakaminen valtionhallinnon
yhteisen kokonaisarkkitehtuurin osa-alueille edellyttää, että osa-alueilla ymmärretään ja osa-
taan kehittää ja ottaa käyttöön yhteisiä piirteitä kokonaisarkkitehtuurimenetelmän ja –hallinnan
mukaisesti.

Osa-alueiden vastuutahot ja niiden arkkitehtuurityön toteutukseen osallistuvat organisaatiot tar-
vitsevat keskitettyä yhteistä tukea oman kokonaisarkkitehtuuritoiminnan käynnistämisessä ja
yhteisten piirteiden käyttöönottamisessa.

Kehittämiskohde Kuvaus

Osa-aluejaon suunnit-
telu ja organisointi

Aika: x/2012 - x/2013

Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä yhdessä VM:n
JulkICT-toiminnon kanssa suunnittelee tarvittavan ja
tarkoituksenmukaisen osa-aluejaon valtionhallinnon
yhteiselle kokonaisarkkitehtuurille ja organisoi osa-
alueiden arkkitehtuurityön (vastuutahot, johtoryhmät,
arkkitehtuuriryhmät).

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin osa-aluejako ja arkkitehtuurityön organi-
sointi osa-alueilla.

Osa-alueiden KA-
toiminnan käynnistä-
misen suunnittelu

Aika: x/2012 - x/2013

Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä yhdessä VM:n
JulkICT-toiminnon kanssa laatii suunnitelman siitä,
miten tuetaan kokonaisarkkitehtuuritoiminnan leviä-
mistä ja käyttöönottoa eri osa-alueilla. Tässä määri-
tetään keskeiset tukitoimet, koulutustarve, kehittämi-
sen mittaaminen jne.

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
VM JulkICT-toiminto, osa-alueiden vastuutahot
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Tuotokset: Valtiohallinnon osa-alueiden arkkitehtuu-
ritoiminnan käynnistyssuunnitelma

KA-menetelmäkoulutus
osa-alueiden arkkiteh-
tuurista vastaaville

Aika: x/2012 - x/2013

Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä ja VM järjestävät
KA-menetelmäkoulutusta osa-alueiden vastuuor-
ganisaatioille, jotta ne voivat tehdä omia tarkempia
suunnitelmiaan KA-toiminnan käynnistämiseksi ja
pystyvät itsenäisesti hyödyntämään kokonaisarkki-
tehtuurimenetelmää.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon arkki-
tehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu koulutta-
ja. Varsinaisiin koulutuksiin osallistuvat osa-alueiden
arkkitehtuurista vastaavien organisaatioiden asian-
tuntijat.

Tuotokset: Runsas joukko vastuuorganisaatioiden
asiantuntijoita, joilla on kokonaisarkkitehtuurimene-
telmän ja –mallin perustuntemus.

KA-menetelmäkoulutus
osa-alueiden arkkiteh-
tuuriryhmille

Aika: x/2012 - x/2013

Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä ja VM järjestävät
KA-menetelmäkoulutusta osa-alueiden arkkitehtuuri-
ryhmille, jotta ne voivat tehdä omia tarkempia suun-
nitelmiaan KA-toiminnan käynnistämiseksi ja pysty-
vät itsenäisesti hyödyntämään kokonaisarkkitehtuu-
rimenetelmää.

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä, VM
JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu koulutta-
ja. Varsinaisiin koulutuksiin osallistuvat osa-alueiden
arkkitehtuuriryhmät.

Tuotokset: Runsas joukko vastuuorganisaatioiden
asiantuntijoita, joilla on kokonaisarkkitehtuurimene-
telmän ja –mallin perustuntemus.

Osa-alueiden KA-
toiminnan tuen ja sen
toteutuksen suunnitte-
lu

Aika: x/2012 - x/2013

Suunnitellaan, mitä tukea osa-alueille tarvitaan KA-
toiminnan käynnistämiseksi ja suunnitellaan tämän
toteutustapa.
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Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, Valtionhallinnon
arkkitehtuuriryhmä, osa-alueiden arkkitehtuuriryh-
mät.

Tuotokset: Osa-alueiden KA-tuen toteutussuunni-
telma

Osa-alueiden KA-
toiminnan käynnistä-
misen tuki

Aika: x/2012 - x/2014

Edellisessä kohdassa määritetyn tukiohjelman läpi-
vienti, jossa annetaan konkreettista tukea osa-
alueille arkkitehtuurityön ja arkkitehtuurin kehittämi-
seksi.

Sisältää uudet kypsyystasomittaukset.

Vastuu: Valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, hankittu tuki, osa-
alueiden arkkitehtuuriryhmät.

Tuotokset: Kehittynyt valtionhallinnon arkkitehtuuri-
toiminta. Arviointiraportti tuen onnistumisesta ja
mahdollisista jatkotarpeista.

4.4 Arkkitehtuurikuvausten ja –linjausten laatiminen

Tässä kokonaisuudessa tuotetaan varsinaisia arkkitehtuurikuvauksia ja -linjauksia määritetyn
valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin ja sen yleisen tavoitetilan pohjalta. Kokonai-
suus koostuu seuraavista kehittämiskohteista:

Kehittämiskohde Kuvaus

Menetelmät

Valtionhallinnon KA-
kuvauksen täsmentä-
minen

Aika: 10/2011 - 4/2012

Tarkennetaan valtionhallinnon KA-kuvauksia lausun-
tokierroksen palautteiden pohjalta.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto

Tuotokset: Valtionhallinnon KA-kuvaus 1.0
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Valtionhallinnon KA-
kuvauksen kehittämi-
nen edelleen

Aika: x/xxxx - xx/xxxx

Kehitetään valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin rakenteen ja ohjauksen kuvausten koko-
naisuutta edelleen lausuntokierroksen 2011 palaut-
teiden pohjalta (kehitettävinä kohteina mm. selkeys,
ymmärrettävyys, tiivistelmät, pikaoppaat, tietoturvan
ja –suojan kuvaukset).

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon
arkkitehtuuriryhmä

Tuotokset: Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkki-
tehtuurin rakenteen ja ohjauksen kuvausten koko-
naisuuden seuraava versio.

Viitearkkitehtuurit ja muut tavoitetilan arkkitehtuurikuvaukset

Valtionhallinnon yhtei-
nen toiminta-
arkkitehtuuri

Aika: x/xxxx - xx/xxxx

Kehitetään olemassa olevaa kuvausta valtionhallin-
non yhteisestä toiminta-arkkitehtuurista lausuntopa-
lautteessa 2011 saatujen näkemysten pohjalta edel-
leen kattavammaksi tavoitetilan kuvaukseksi.

Vastuu: valtionhallinnon yhteisen toiminta-
arkkitehtuurin omistaja

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon
arkkitehtuuriryhmä

Tuotokset: Valtionhallinnon yhteisen toiminta-
arkkitehtuurin tavoitetilan kuvauksen seuraava ver-
sio.

Valtioneuvoston koko-
naisarkkitehtuuri

Aika: x/xxxx - x/xxxx

Kehitetään olemassa olevaa kuvausta valtioneuvos-
ton kokonaisarkkitehtuurista edelleen kattavammaksi
tavoitetilan kuvaukseksi.

Vastuu: valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuurin
omistaja

Osallistujat: valtionhallinnon arkkitehtuuriryhmä,
ministeriöt, VM JulkICT-toiminto
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Tuotokset: Valtioneuvoston kokonaisarkkitehtuurin
kuvauksen seuraava versio, joka on painotettu ny-
kyistä versiota enemmän tavoitetilaa kuvaavaksi.

Valtionhallinnon yh-
teisten ICT-palveluiden
viitearkkitehtuuri

Aika: x/xxxx - xx/xxxx

Suunnitellaan ja kuvataan olemassa olevan, pääosin
VALTASA-hankkeessa tuotetun kuvauksen pohjalta
tarkennettu valtionhallinnon yhteisten ICT-
palveluiden viitearkkitehtuuri.

Vastuu: VM JulkICT-toiminto

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon
arkkitehtuuriryhmä, yhteisten ICT-palveluiden palve-
lutuottajaorganisaatiot

Tuotokset: Valtionhallinnon yhteisten ICT-
palveluiden viitearkkitehtuuri.

Nykytilan kuvaukset

Valtionhallinnon tieto-
arkkitehtuuri

Aika: x/xxxx - xx/xxxx

Tuotetaan olemassa olevien kuvausten pohjalta ny-
kytilan  jäsennys valtionhallinnon tietoarkkitehtuurista
ja yhteisistä tietovarannoista.

Vastuu: valtionhallinnon yhteisen tietoarkkitehtuurin
omistaja

Osallistujat: VM JulkICT-toiminto, valtionhallinnon
arkkitehtuuriryhmä, ministeriöt

Tuotokset: Valtionhallinnon tietoarkkitehtuurin nyky-
tilan kuvaus

5 Valtionhallinnon KA-kehittämispolun sitominen muuhun kehittämiseen

Liityntä hankesalkunhallintaan ja budjetointiin

Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun kehittämistehtävät sisällyte-
tään tehtävästä vastaavan organisaation yleiseen hankesalkkuun ja hankesalkun hallintaan.
Kehittämispolun mukaiset hankkeet ja tehtävät budjetoidaan ja niitä seurataan ja ohjataan nor-
maalin hankeseurannan ja hankehallinnan menettelyillä. KA-kehittämispolku toteutuu hankkei-
den omistajaorganisaatioiden hyväksymien ja hankkeille osoittamien resurssien puitteissa.
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Valtionhallinnon arkkitehtuurivastaava vastaa julkisen hallinnon yhteisen KA-kehittämispolun
hankkeiden viestimisestä hankesalkunhallinnalle.

Riippuvuudet muihin KA-kehittämispolkuihin

Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolku:
Julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin ja kohdealueiden yhteisten kokonaisarkkiteh-
tuurien on muodostettava järkevä ja koordinoitu yhteisten arkkitehtuurien kokonaisuus julkiselle
hallinnolle. Siksi julkisen hallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun päivityksissä
otetaan jatkossa huomioon myös valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämis-
polku ja erityisesti siinä syntyvät arkkitehtuurilinjaukset ja toteutukset. Vastaavasti valtionhallin-
non yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun ylläpidossa on otettava huomioon julkisen
hallinnon yhteisellä KA-kehittämispolulla olevat tehtävät ja niiden tuottamat lopputulokset.

Valtionhallinnon organisaatioiden omat KA-kehittämissuunnitelmat:
Yksittäisen valtionhallinnon organisaation on omaa arkkitehtuuriaan kehittäessään otettava
huomioon valtionhallinnon yhteisen KA:n kehittämispolulla olevat tehtävät ja hyödynnettävä nii-
den tuottamat lopputulokset omassa kokonaisarkkitehtuurissaan. Valtionhallinnon yhteisen
KA:n kehittämispolun suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon organisaatiokohtaiset erityis-
tarpeet valtionhallinnon kokonaishyöty ja yhteentoimivuus huomioiden.

6 Valtionhallinnon KA-kehittämispolun ylläpito

Valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin arkkitehtuuriryhmä vastaa valtionhallinnon ark-
kitehtuurivastaavan johdolla valtionhallinnon yhteisen kokonaisarkkitehtuurin kehittämispolun yl-
läpitämisestä. KA-kehittämispolun sisältö ja ajantasaisuus tarkistetaan valtionhallinnon yhteisen
kokonaisarkkitehtuurin hallintamallissa kuvatun vuosikellon mukaisesti.

Kehittämispolun päivittämisen yhteydessä arvioidaan:
KA-kehittämispolun toteutuminen
Tarve koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
KA-menetelmän ja hallintamallin yleinen toimivuus
Olemassa olevien arkkitehtuurilinjausten ajantasaisuus
Puuttuvat arkkitehtuurilinjaukset

KA-kehittämispolkua päivitetään ns. rullaavana viiden seuraavan vuoden KA-kehittämispolkuna,
jossa painopiste on aina seuraavan vuoden kehittämiskohteissa ja -hankkeissa.

Arkkitehtuurivastaava päivittää KA-kehittämispolkua muutosten yhteydessä sekä tietohallinnon
hankesalkkua hyväksyttäessä (siltä osin, kun rahoitusta ja resursseja saaneet hankkeet eroavat
KA-kehittämispolussa esitetyistä hankkeista).

KA-kehittämispolun päivityksessä otetaan huomioon arkkitehtuurikyvykkyyden kypsyystasomal-
lin mukaisten kypsyystasomittausten tulokset ja niiden perusteella tarpeellisiksi arvioidut arkki-
tehtuurikyvykkyyden kehittämistoimenpiteet.
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Muutoshistoria

Versio Päiväys Tekijä Tarkastaja Hyväksyjä Muutoshistoria

0.1 2012-04-23 Jukka Uusitalo Ensimmäinen luonnosrunko, joka on
laadittu julkisen hallinnon kokonaisarkki-
tehtuurin kehittämispolun pohjalta.


