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KuKaPa-projekti 

• Kuntaliittoon perustetaan projektitoimisto, jonka tehtävänä 
on tukea ja edesauttaa Kansallisen Palveluarkkitehtuurin 
tavoitteiden toteutumista kuntasektorilla   

•  Projektin keskeisimmät tehtävät ovat:  
» Kuntaorganisaatioiden palveluväylään ja sen palveluihin liittymisen 

tukeminen (mm. ohjeistaminen, yhteistyötarpeiden tunnistaminen 
ja organisointi, koulutuksen koordinointi, hankesalkun hallinta, 
viestinnän tukeminen, asiantuntijatyön järjestäminen liityntöjen 
tueksi) 

» Kuntaorganisaatioiden tukeminen kansallisen 
palveluarkkitehtuurin komponenttien käyttöönotossa 

» Palveluiden käyttöönottoa tukevien rajapintojen toteutuksen 
varmistaminen 

» Kuntasektorin toimijoiden välisen yhteistyön ja hyvien käytäntöjen 
levittämisen edistäminen 

» Tietoisuuden levittäminen Kansallisesta palveluarkkitehtuurista 
kuntasektorille 

 



Projektin tuotokset 

• Rajapintatoteutukset yhteisiin 
kuntaorganisaatioiden käyttämiin palveluihin 

• Standardisoitu liittymistapa kansalliseen 
palveluväylään kuntaorganisaatioille 

• Loppuraportti, sisältäen myös raportin hankkeen 
viestinnän onnistumisesta  

• Liiketoimintasuunnitelma, jossa kuvataan 
projektin tuotosten elinkaaren hallinta ja 
omistusjärjestelyt 

 



Projektin aikataulu ja vaiheet 

Projektin toteutus on jaettu seuraaviin alaprojekteihin:  

1. Suunnittelu ja kuntaorganisaatioiden tarpeiden kartoittaminen 

2. Käyttötapausten kuvaaminen ja toteuttaminen 

3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja loppuraportointi 
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1. Suunnittelu ja kuntaorganisaatioiden tarpeiden kartoittaminen

2. Käyttötapausten kuvaaminen ja toteuttaminen

3. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja loppuraportointi



Käyttötapausten valinta 

• Kartoitusvaiheessa tunnistetuista 
käyttötapauksista valitaan toteutettavat 
seuraavilla kriteereillä: 

» Toteutuskelpoisuus 

» Saavutettavat kustannushyödyt 

» Tarpeellisuus (onko heti käyttäjiä, kuinka paljon) 

» Monistettavuus 

» Saavutettava väestöpeitto 

 



Esimerkkejä käyttötapauksista 

• Tiedot kuntien palveluista palvelutietovarantoon 

• XBRL-käyttöönotto kuntien toiminta- ja taloustilastossa 

• Tunnistuksen käyttöönotto kuntien palveluissa 

• Perustietovarantojen (esim. VTJ) tietojen 
suorakäyttörajapinnat 

• Väestötiedot 

• Valtuutus- ja puolesta asiointi 

• Resurssi ja ajanvaraustietojen välittäminen (palvelu- ja 
palvelutuottaja-tietojen välittäminen osana tätä) 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset tiedot 
ostopalvelu ja palveluseteliprosesseista (palvelu- ja 
palvelutuottajatietojen välittäminen osana tätä) 

• Omat terveys- ja hyvinvointitiedot 

• Sähköisten todistusten ja lausuntojen välittäminen 

 



Projektin organisointi 

• Projekti sijaitsee Kuntaliitossa ja käyttää liiton (ja tarpeen 
mukaan kuntaorganisaatioiden henkilöstöresursseja) 
» Projektipäällikkö 
» Projektiassistentti 
» Viestintävastaava 
» Asiantuntijoita tarpeen mukaan 

• Lisäksi palkataan yhteensä viisi asiantuntijaa projektin 
ajaksi (2015 – 2017) Kuntaliittoon 
» Kolme teknistä asiantuntijaa 
» Kaksi tulosten jalkauttamiseen keskittyvää asiantuntijaa 

• Projekti tekee tiivistä yhteistyötä VRK:ssa olevan KaPa-
toimiston kanssa 

• Valtiovarainministeriö rahoittaa projektia 
valtionavustuksella 

• Projektin ohjausryhmänä toimii kuntasektorin 
kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä 



Kiitos! 

tommi.karttaavi@kuntaliitto.fi 


