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KA-SIG:n Toiminta-ajatus
Korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuuriyhteistyöryhmä KA-SIG:in tarkoituksena on edistää yhteisiä
kokonaisarkkitehtuurin toimintatapoja ja ratkaisuja ja lisätä aiheeseen liittyvää tietoisuutta
korkeakoulusektorilla. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja siihen toivotaan kaikkien korkeakoulujen
osallistuvan. KA-SIG:in kuuluu yli 60 henkilöä.
Tässä uutiskirjeessä KA-SIG nostaa esiin kevään 2019 keskeisimpiä kuulumisia.

KA-seminaarissa pohdittiin arkkitehtuuriyhteistyön tavoitetilaa
Maaliskuussa kokoontui yli 20 korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurityöstä kiinnostunutta Jyväskylään
KA-seminaariin. Seminaarissa käytiin läpi korkeakoulujen Visio 2030 –asiaa sekä tutustuttiin Jyväskylän
yliopiston mielenkiintoiseen tapaan johtaa toimintaa kyvykkyyksien avulla. Iltapäivällä käytiiin läpi
korkeakoulujen KA-työn tilannetta ja päivän lopuksi osallistuimme yhteiseen työpajaan, jossa pohdimme
korkeakoulujen kokonaisarkkitehtuurin ja arkkitehtuuriyhteistyön tavoitetilaa 5 vuoden päähän sekä
tunnistimme tärkeimpiä kehittämiskohteita tavoitetilaan pääsemiseksi. Työpajan lopputulemana
käynnistettiin neljä toimenpidettä:





yhteinen kyvykkyysmalli johdon keskustelun pohjaksi,
yhteinen sanasto,
KA -vertaisryhmät sekä
yhteinen kuvausvälinehankinta.

Näitä varten perustettiin pienet työryhmät, jotka työstävät näitä eteenpäin.

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI)viitearkkitehtuuri päivittyy
Korkeakoulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja jatkuvan oppimisen muutos tuo korkeakoulujen piiriin
uusia oppijoita. Tietojen liikkuvuus ja jakamisen tarve korkeakoulujen välillä lisääntyy. Näitä ja muita
avoimen, joustavan oppimisen toimintamalleja on kuvattu mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen
Visiossa 2030.
Murroksen ja sitä jäsentävän visiotyön myötä on katsottu tarpeelliseksi päivittää nykyistä
korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuria. Päätös
päivityksestä tehtiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon
yhteistyöryhmässä (KOOTuki) toukokuussa 2018. Tavoitteena on ollut tehdä vuosina 2018-2019 päivitys
oppijan hyödyksi, lähtien tulevaisuuden visiosta. Päivitetyn OPI-viitearkkitehtuurin tavoitteen on mm.
tukea jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja korkeakouluissa.
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Päivitys on tehty tiiviissä yhteistyössä korkeakoulukentän kanssa. OPI-viitearkkitehtuurin ensimmäiset
tuotokset esitellään Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö -kevätseminaarissa 21-22.5.
Seminaarissa järjestetään lisäksi kolme työpajaa, joissa syvennytään OPI-viitearkkitehtuurin
hyödyntämiseen ja jatkokehittämiseen.
Toivomme mahdollisimman monen KA-rinkiläisen osallistuvan seminaariin ja keskustelevan muun
muassa siitä, miten OPI tulisi huomioida oman korkeakoulun KA-työssä.
OPI-viitearkkitehtuurityöhön vaikuttaminen, avoin kommentointisivu: https://wiki.eduuni.fi/x/oYGsBQ

Starttipaketti KA-työhön -webinaari tarjosi eväitä uusille KA-ihmisille
KA-ringin piiriin on tullut uusia kokonaisarkkitehtuurityöstä kiinnostuneita korkeakouluja ja henkilöitä. Heille
järjestettiin 24.4. Starttipaketti KA-työhön -webinaari,
johon osallistui kymmenkunta henkilöä. Webinaarissa
käytiin läpi KA-työtä yleisesti, korkeakoulujen tekemää
yhteistä KA-työtä sekä KA-SIGin tarjoamaa tukea työhön.
Webinaarissa käytiin läpi myös yksinkertaistettu tapa
kuvata KA-menetelmän mukaisesti organisaation
toimintaa (ks. Kuva).
Työn tueksi on luotu myös korkeakoulujen
palveluarkkitehtuuridokumentti. Tästä dokumentista
sekä KA-repositoriosta löytyy 69 korkeakouluissa yleisesti
tarjottavaa toiminnan palvelua palvelukuvauksineen.
Palautetta antaneet osallistujat pitivät webinaarin antia
hyvänä tai erinomaisena, joten vastaavia webinaareja
tullaan järjestämään uudelleen. Mikäli olisit kiinnostunut
osallistumaan, laita viestiä KA-SIG:in puheenjohtajalle tai
sihteerille.

Starttipaketti -Webinaarin materiaalit ja tallenne löytyvät KA-rinkisivustolta (rajattu pääsy KArinkiläisille).

EUNIS EA SIG
KA-SIG on aktiivinen toimija myös eurooppalaisella tasolla. Useamman vuoden jatkunut yhteistyö
ruotsalaisten kanssa on laajenemassa Euroopan laajuiseksi toiminnaksi. EUNIS 2019 –konferenssin
esipäivänä järjestetään EUNIS EA SIG:in perustamiskokous ja KA-asian äärellä ollaan koko päivän ajan.
Fokuksessa on erityisesti kyvykkyydet, joihin perehdytään Brittien UCISA:n ruotsalaisten ja suomalaisten
käytännön sovellusten kautta. Päivä päättyy työpajaan, jossa tunnistetaan eurooppalaisten
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korkeakoulujen tulevaisuuden menestymisen kannalta keskeisimpiä kyvykkyyksiä ja mietitään
voimmeko tehdä niiden kehittämiseksi nykyistä laajempaa yhteistyötä.
EUNIS EA SIG –kokouksen ohjelma löytyy sivulta Architecting your future. Tätä kirjoitettaessa mukaan on
ilmoittautunut 28 osallistujaa yhdeksästä eri maasta.

Tulevia tapahtumia
KA-SIG suosittelee osallistumista seuraaviin tapahtumiin:






Kevätseminaari: Korkeakoulujen kehittyvä digitaalinen palveluympäristö 21-22.5.2019
Metropoliassa
EUNIS EA SIG: Architecting your future Trondheimissa 4.6.2019 EUNIS 2019-tapahtuman
yhteydessä
KA-rinki 3/2019 17.9.2019
IT-päivät 2019 "Digisfääri" 31.10. - 1.11. Aalto yliopistossa (+ VARAUS 30.10 KA-esipäivälle)
KA-rinki 4/2019 10.12.2019

Mikäli kiinnostuksesi KA-toimintaa kohtaan heräsi, voit ilmoittautua allekirjoittaneille ja pääset KA-SIGrinkiin mukaan. Mikäli Kokonaisarkkitehtuuri (KA) on sinulle uusia asia, siihen voi perehtyä mm. julkisen
hallinnon suosituksessa JHS-179.
Tervetuloa mukaan toimintaan!
Terveisin
Patrik Maltusch
KA-SIG puheenjohtaja
Patrik.Maltusch (ät) aalto.fi

Esa Suominen
KA-SIG sihteeri
Esa.Suominen (ät) helsinki.fi

