RAKETTI-KOKOA-osahanke, loppuraportti
Toiminta
KOKOA-osahankkeessa tuettiin korkeakouluja niiden omassa kokonaisarkkitehtuurityössä eri kohderyhmille
kohdennetuilla seminaareilla. Yhteensä järjestettiin 7 erillistä seminaaria, joiden lisäksi kokonaisarkkitehtuurityötä
esiteltiin myös hankkeen muissa tapahtumissa ja ohjausryhmien kokouksissa.
Erillisiä seminaareja järjestettiin seuraavasti:
- Kokonaisarkkitehtuurityötä esittelevä kick-off-seminaari 22.10.2008
- Kokonaisarkkitehtuurin pilottihankkeen aloitusseminaari 30.9.2009
- Kokonaisarkkitehtuurin pilottihankkeen päätösseminaari 4.2.2011
- Korkeakoulujen arkkitehtuuripäivä 24.4.2012
- Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiden kokoamisen työpaja 31.8.2012
- Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuri: koulutuksen tuki ja kuvausväline-esittelytilaisuus 24.10.2012
- Kokonaisarkkitehtuuri ja laatutyö -seminaari 10.10.2013
Lisäksi hankkeen edustajat ovat esitelleet kokonaisarkkitehtuurityötä mm. seuraavissa korkeakoulujen
tilaisuuksissa:
- AAPA- ja Fucio-verkostojen seminaarit 2008-2013
- Korkeakoulujen IT-päivät 2010-2013
Kokonaisarkkitehtuurin käytännön kehittämistyö käynnistyi 11 korkeakoulun yhteistyöprojektilla (KA-pilotti) vuonna
2009. Työ sisälsi kolme vaihetta: esisuunnittelun vuonna 2009, KA-pilotti -projektin vuonna 2010 sekä tulosten
arvioinnin ja hienosäädön vuonna 2011. Pilotissa tuotettiin tavoitearkkitehtuureja osallistuvien korkeakoulujen ja
korkeakoulujen yhteenliittymien määrittelemille kohdealueille. Pilotissa kehitettiin myös yleisten
arkkitehtuurimenetelmien sovellutusta korkeakoulujen erityistarpeisiin (Kartturi).
KA-pilotissa oli seuraavat osaprojektit:
- Kesäopintoihin ilmoittautuminen kolmen korkeakoulun verkostossa (HAMK, LAMK ja Laurea)
- AIKOPA – yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen yksikkö (OY ja KAMK)
- Korkeakoulukonserni (TOKEM, RAMK ja LY)
- Koulutuksen suunnittelukokonaisuuden kokonaisarkkitehtuuri (Metropolia)
- Kokonaisarkkitehtuuri ja laatu (SeAMK)
- Korkeakoulufuusio (TAMK ja PirAMK)
Keväällä 2011 julkaistiin ensimmäinen yhteenveto kokonaisarkkitehtuurityötä koskevista ohjeistuksista ja
taustamateriaaleista ja pian tämän jälkeen tukisivusto, johon ryhdyttiin keräämään ajantasaista tietoa
tapahtumista ja keskeisistä materiaaleista.
Keväällä 2011 20 korkeakoulua, jotka eivät olleet mukana KA-pilottiprojektissa, päätti käynnistää yhteisen
kokonaisarkkitehtuurin käyttöönoton. Käyttöönottoprojekti tulisi sisältämään yhteisöllistä kehitystyötä ja
asiantuntijakonsultointia ensimmäisen KA-pilotin tavoin. Kokouksessaan 15.4.2011 KOKOA-koordinaatioryhmä
päätti, että se ei osallistu KA-pilotin jatkohankkeeseen koska kyse on korkeakoulujen omasta
kehittämistoiminnasta, joka on korkeakoulujen omalla vastuulla.
Kartturi-menetelmästä julkaistiin alkuvuodesta 2012 versio 2.2. Menetelmää esittelevästä oppaasta julkaistiin
toinen täydennetty painos syksyllä 2013. Oppaan kehityksestä on vastannut pienryhmä, joka koostuu
KOKOA-koordinaatioryhmän jäsenistä (Ari Kuusio, Jaakko Riihimaa, Esko Ala-Peijari).
Keväällä 2012 ryhdyttiin järjestämään Tietovarastoforumin nimellä tapaamisia tietovarastoteutuksista vastaaville
toimijoille korkeakouluissa (2012–2013 yhteensä kuusi Tietovarastoforumia ja yksi tietovarastoseminaari).

Syksyllä 2013 näiden tapaamisten järjestäminen muuttui CSC:n tarjoamaksi palveluksi.
Vuoden 2010 aikana RAKETTI-hankkeen nimeämä pienryhmä valmisteli korkeakoulujen IT:n
benchmarking-hankkeen, joka on sittemmin vakiintunut jatkuvaksi toiminnaksi nimellä Bencheit.
KOKOA-koordinaatioryhmä ohjasi korkeakoulujen edustajista muodostuneen ryhmän toimintaa.
Syksyn 2013 aikana Tapani Kella tapasi KOKOA-hankkeen toimeksiannosta kaikkien suomalaisten
korkeakoulujen yleisjohdon ja tietohallinnon edustajat ja keskusteli kokonaisarkkitehtuurityön tilanteesta
korkeakoulussa. Nämä tilaisuudet tarjosivat korkeakoulujen edustajille mahdollisuuden hyödyntää
kokonaisarkkitehtuurityötä tutkivan Kellan laajaa asiantuntemusta. Tämän työn tuloksena syntyi myös Kellan
ehdotus korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuuriperiaatteiksi sekä raportti kokonaisarkkitehtuurityön tilanteesta
suomalaisissa korkeakouluissa.
KOKOA-koordinaatioryhmä on vastannut myös korkeakoulujen tietomallin muutostenhallinnasta vuosina
2011–2014. Tämän mahdollistamiseksi koordinaatioryhmä tuotti tietomallille hallintamallin, jossa määritellään eri
osapuolien roolit tietomallin muutosten hallinnassa. Tätä mallia käytetään soveltaen tietomallin hallintaan myös
hankekauden jälkeen.

Vaikuttavuus
KOKOA-osahankkeen KA-pilottiprojektin tuloksena syntyi Kartturi 2.0 –arkkitehtuurimalli 4.2.2011. Kartturi-malli
on syntynyt korkeakoulujen käytännön työn tuloksena KA-pilotti- projektissa yhdistettynä aikaisempiin
korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityön kokemuksiin sekä yleisesti tunnettuihin KA-menetelmiin. Tämä
menetelmä on hankkeen päättyessä kattavasti käytössä korkeakouluissa. Kartturi-opas on otettu käyttöön myös
kuntasektorilla.
KOKOA-osahankkeen seurauksena voidaan pitää osittain myös ammattikorkeakoulujen KATe-hankkeen
käynnistymistä. Tässä hankkeessa ammattikorkeakoulut keskittyvät kokonaisarkkitehtuurin teknologiakerrokseen
ja koettavat tunnistaa niitä teknologiakokonaisuuksia, jotka olisi perusteltua toteuttaa yhdessä sen sijaan, että
jokainen ammattikorkeakoulu toteuttaa vastaavan ratkaisun paikallisesti.
Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuria työstävät henkilöt ovat järjestäytyneet hankekauden aikana omaksi
intressiryhmäkseen: KA-SIG. Ryhmittymän tavoitteena on jakaa KA-tietoutta niin menetelmän kuin välineiden
osalta ja lisätä korkeakoulujen välistä ka-yhteistyötä. RAKETTI-hankekauden päättyessä KA-SIG-verkoston
toiminta on vakiintunutta ja se on järjestänyt yhden kokonaisarkkitehtuuria käsittelevän kuusipäiväisen
koulutuskokonaisuuden ja käynnistänyt seuraavan. Yhteensä osaottajia näissä koulutuksissa on noin
kahdeksankymmentä henkeä.
Kella laati raporttiaan varten ei-lineaarisen 14-portaisen asteikon, joka kertoo kuinka pitkällä korkeakoulu on
kokonaisarkkitehtuurin käytönotossa. Jokainen korkeakoulu arvioi tämän asteikon perusteella oman tilanteensa.
KOKOA-hankkeen vaikutuksen summaavan kyselyn tulokset voidaan tiivistää seuraavasti:
-

Viittä korkeakoulua lukuun ottamatta kaikki korkeakoulut ovat Suomessa ottamassa tai ottaneet
kokonaisarkkitehtuurimenetelmän käyttöön

-

Käyttöönotto etenee kahdessa suuressa aallossa:
o

o

Edelläkävijöiden mediaani (7 korkeakoulua) on vaiheessa 9: ”Olemme ottamassa
suunnitelmallisesti käyttöön ja nimenneet avainhenkilön tai -henkilöitä tekemään KA-työtä lähinnä
tietohallinnossa”
Rauhallisemmin etenevien mediaani (11 korkeakoulua) on vaiheessa 5: ”Olemme tutustuneet ja
valmistelemme käyttöönottoa tietohallinnon lisäksi toiminnan kehittämisen ja johtamisen
tarpeisiin”

