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Hallintotuomioistuinsektorilla osa muutoksenhakijoista, viranomaisista sekä sekto-
rin muista toimijoista olisi kiinnostunut käyttämään hallintotuomioistuinten kanssa 
asioidessaan nykyistä laajemmin erilaisia sähköisen asioinnin muotoja. Hallinto-
tuomioistuinten mahdollisuudet sähköisten asiointipalvelujen tarjoamiseen ovat 
kuitenkin tällä hetkellä hyvin rajalliset. Hallintotuomioistuinten asianhallintajärjes-
telmissä on muutoinkin kehittämistarvetta. Asianhallintajärjestelmiä kehittämällä 
voitaisiin merkittävästi tehostaa tuomioistuinten sisäistä työskentelyä.  
 
Oikeushallinnon tietoteknisissä palveluissa esiintyneet ongelmat ovat vaikeutta-
neet asianhallintajärjestelmien sekä sähköisen asioinnin kehittämistä. Kehittämis-
hankkeet ovat edenneet hitaasti ja jo käytössä olevissa tietoteknisissä ratkaisuissa 
on esiintynyt merkittäviä ongelmia. Kehittämistyö ei työryhmän mielestä ole myös-
kään ollut riittävän kokonaisvaltaista. Työryhmä edellyttää, että tietoteknisissä 
peruspalveluissa esiintyneet ongelmat ratkaistaan ja lisäksi muun muassa kehit-
tämistyön kokonaisvaltaisuuden turvaamiseksi asetetaan erityinen, lähinnä tuo-
mioistuinten edustajista koostuva tukirakenne. Asianhallintajärjestelmien kehitty-
minen tulee edellyttämään myös työskentelymenetelmien muuttamista tuomiois-
tuimissa. 
 
Hallintotuomioistuinten toimintasektori on laaja-alainen ja tämä asettaa kehittämis-
työhön omat haasteensa. Kuitenkin esimerkiksi tietojen ja asiakirjojen siirtäminen 
sähköisesti tuomioistuimen ja viranomaisen välillä säästäisi sekä aikaa että me-
kaanista työtä. Asianhallintajärjestelmään kehitettävillä uudentyyppisillä asioiden 
käsittelyn seurantatoiminnoilla voitaisiin taas välttää asioiden käsittelyssä esiinty-
viä viiveitä sekä ennakoida tuomioistuimen resurssitarpeita tulevaisuudessa. 
 
Asianhallintajärjestelmien kokonaisuudistus tapahtuu hallintotuomioistuimissa näil-
lä näkymin noin viiden vuoden kuluttua. Tähän tulisi valmistautua hyvissä ajoin 
etukäteen selvittämällä ja harkitsemalla tarkoin erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Ny-
kyisin käytössä olevien asianhallintajärjestelmien kehittämistä ei kuitenkaan tulisi 
vielä lopettaa sillä perusteella, että uusien järjestelmien käyttöönotto lähestyy. 
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Inom förvaltningsdomstolssektorn skulle en del av ändringssökandena, myndighe-
terna och de övriga aktörerna inom sektorn vara intresserade av att i högre grad 
än för närvarande använda sig av olika former av elektronisk kommunikation då 
de uträttar ärenden i förvaltningsdomstolarna. Förvaltningsdomstolarnas möjlighe-
ter att erbjuda tjänster för elektronisk kommunikation är i nuläget ytterst begränsa-
de. Det finns även i övrigt ett behov att utveckla förvaltningsdomstolarnas ärende-
behandlingssystem. Genom utecklingen av ärendebehandlingssystemen kunde 
man i betydande grad effektivera domstolarnas interna arbete. 
 
De problem som förekommit i justitieförvaltningens informationstekniska tjänster 
har försvårat utvecklingen av ärendebehandlingssystemen och den elektroniska 
kommunikationen. Utvecklingsprojekten har framskridit långsamt och det har före-
kommit betydande svårigheter i informationstekniska lösningar som för närvaran-
de används. Enligt arbetsgruppens uppfattning har utvecklingsarbetet inte heller 
varit tillräckligt heltäckande. Arbetsgruppen förutsätter att de problem som före-
kommit i de informationstekniska bastjänsterna löses och att man dessutom för att 
trygga att utvecklingsarbetet framskrider på ett heltäckande sätt tillsätter en särkild 
stödstruktur som främst består av företrädare för domstolarna. Utvecklingen av 
ärendebehandlingssystemen kommer dessutom att kräva att domstolarnas ar-
betsmetoder förändras.  
 
Verksamhetssektorn för förvaltningsdomstolarna är omfattande, vilket medför sär-
skilda utmaningar för utvecklingsarbetet. Ändå skulle till exempel elektronisk över-
föring av information och dokument mellan domstolarna och myndigheterna spara 
både tid och mekaniskt arbete. Genom att inom ärendebehandlingssystemen ut-
veckla nya slag av funktioner för uppföljning av ärendenas behandling kunde man 
undvika dröjsmål i behandlingen av ärendena och i framtiden förutse resursbeho-
vet vid domstolarna.  
 
 



 

 

Så som det nu ser ut genomförs en totalreform av ärendebehandlingssystemen i 
förvaltningsdomstolarna om cirka fem år. Man borde i god tid förbereda sig för 
detta genom att i förväg utreda och noga överväga olika alternativ för genomfö-
randet av förnyelsen. Utvecklandet av de ärendebehandlingssystem som för när-
varande är i bruk borde inte avslutas även om tidpunktern för ibruktagandet av de 
nya systemen närmar sig.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
O i k e u s m i n i s t e r i ö l l e 

 
 

 
Oikeusministeriö asetti 24.1.2008 työryhmän hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, 
raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittämiseksi.  

 
Työryhmän tuli seurata ja tarvittaessa koordinoida muita tuomioistuinlaitoksen piirissä 
vireillä olevia IT-kehittämishankkeita sekä ottaa huomioon korkeimman hallinto-oikeu-
den ja hallintotuomioistuinten yhteistyön piiriin kuuluvat muut kehittämishankkeet.  

 
Työryhmän tehtävänä oli selvittää hallintotuomioistuinten asianhallinnan nykytila sekä 
eri tuomioistuinten toimintaprosessit ja niiden ongelmakohdat, vertailla tarvittavilta osin 
hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä muualla Euroopassa, laatia ehdotus 
hallintotuomioistuinten asianhallinta- ja raportointijärjestelmän kehittämiseksi sekä sel-
vittää sen mahdollisia vaikutuksia muihin raportointi- ja asianhallintajärjestelmiin, tehdä 
ehdotus sähköisen asiakaspalvelun kehittämisestä, selvittää asianhallintajärjestelmän 
mahdolliset vaikutukset henkilöstöresursseihin, tehdä konkreettiset ehdotukset kehittä-
mishankkeiden käynnistämiseksi aikatauluineen ja kustannusarvioineen sekä seurata ja 
tukea kehittämishankkeiden etenemistä.  
 
Työryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin tietohallintopäällikkö Pekka Tuominen kor-
keimmasta hallinto-oikeudesta ja jäseniksi esittelijäneuvos Kristina Björkvall korkeim-
masta hallinto-oikeudesta, hallintopäällikkö Pekka Teikari Helsingin hallinto-oikeudes-
ta, hallintopäällikkö Seija Kaijanen Turun hallinto-oikeudesta, informaatikko Sirpa 
Piekkari Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeustuomari Marja Lampi Vaa-
san hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen Kuopion hallinto-oikeu-
desta, kansliapäällikkö Timo Tervonen vakuutusoikeudesta, erityisasiantuntija Liisa 
Heikkilä oikeusministeriöstä, kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta oikeusministe-
riöstä, erityisasiantuntija Pekka Pärnänen oikeusministeriöstä, ylitarkastaja Raija Hietala 
oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta, ylitarkastaja Taina Hurme oikeushallinnon 
tietotekniikkakeskuksesta sekä tietohallintopäällikkö Riitta Marttila oikeusministeriöstä. 
Pysyviksi asiantuntijoiksi työryhmään kutsuttiin tietohallintojohtaja Kari Kujanen ja 
lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne. Työryhmän sihteereinä ovat toimineet työryh-
män jäsen Riitta Marttila sekä sivutoimisesti vakuutusoikeussihteeri Pekka Patrakka va-
kuutusoikeudesta.  
 
Työryhmän tuli luovuttaa mietintönsä oikeusministeriölle 31.12.2009 mennessä, mutta 
työryhmän pyynnöstä määräaikaa jatkettiin 31.3.2010 saakka.  



Työryhmä kokoontui yhteensä 20 kertaa. Ulkopuolisina asiantuntijoina työryhmän ko-
kouksissa kuultiin oikeusministeriöstä erityisasiantuntija Martti Karjalaista sekä oikeus-
hallinnon tietotekniikkakeskuksesta tietoturvallisuuspäällikkö Raimo Mäenpäätä, IT-
suunnittelija Jorma Kuurannetta, IT-suunnittelija Ritva Rautavaaraa sekä järjestelmä-
asiantuntija Tarja Saarta. 
 
Oikeusministeriö asetti 15.5.2008 työryhmän ehdotuksesta alatyöryhmän, jonka tehtä-
vänä oli toimiminen hallintotuomioistuinten asianhallintasovellusten ja raportoinnin 
asiantuntijoina sekä työryhmän avustaminen kehittämistarpeiden kartoittamisessa, luo-
kittelussa, priorisoinnissa ja työmääräarvioiden tekemisessä. 

 
Mietintöluonnoksensa johdosta työryhmä pyysi lausuntoa kaikilta hallintotuomioistui-
milta, Suomen tuomariliitto ry:ltä, Korkeimpien oikeuksien tuomarien yhdistys ry:ltä, 
Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:ltä, Suomen Lakimiesliitolta ja Suomen Asian-
ajajaliitolta.  
 
Työryhmän näkemyksen mukaan asianhallintajärjestelmien kehittämisellä on suuri mer-
kitys tuomioistuinten työn kehittämisessä niiden ratkaisutoiminnan tehostamiseksi. 
Asianhallintajärjestelmä, jonka antama tuki asioiden valmistelulle ja kehittämiselle on 
heikko, on yksi osatekijä asioiden käsittelyssä syntyviin viiveisiin.  
 
Tuomioistuinten tietoteknisen toimintaympäristön kehittämisessä tarvittaisiin voimak-
kaampaa tuomioistuinten yhteistä näkemystä. Korkeatasoisestakaan teknisestä ympäris-
töstä ei saada täyttä hyötyä, jos tuomioistuimet eivät kehitä omia toimintatapojaan. Tä-
män vuoksi työryhmä esittää, että hallintotuomioistuinten tietoteknisen kehittämisen 
tueksi asetettaisiin yksittäisiä työryhmiä ja muita yksittäisiä kehittämishankkeita pysy-
vämpi, lähinnä tuomioistuinten edustajista koostuva tukirakenne. 
 
Työryhmän mielestä asianhallintajärjestelmän toiminnoilta tulisi edellyttää ainakin, että  
niillä voidaan tehostaa asioiden valmistelua ja istuntokäsittelyä, tehostaa ja monipuolis-
taa asioiden käsittelyn etenemisen seurantaa erilaisten hälytys- ja ilmoitustoimintojen 
avulla, saattaa keskeinen oikeudenkäyntiaineisto sähköiseen muotoon ja mahdollistaa 
sen käsitteleminen. Edelleen tulisi kehittää sisäisiä prosesseja esimerkiksi siten, että 
diaaritietoja ja oikeudenkäyntiaineistoa on mahdollista siirtää eri oikeusasteiden välillä, 
kehittää sähköistä asiakirjatuotantoa, sähköistä asiakirjakiertoa ja arkistointia, yhdenmu-
kaistaa tietosisältöjä ja prosessiketjuja, mahdollistaa liittymät julkaisu- ja tiedotustoi-
mintoihin, kehittää toiminnanohjausta ja seurantaa luomalla toimintoja sekä mittareita, 
joiden avulla voidaan ennakoida tuomioistuimen jutturakennetta ja asiamääriä tulevai-
suudessa sekä mahdollistaa sähköisen asioinnin palvelut sähköisen asioinnin palvelu-
alustan ja asiointitilin välityksellä. Sähköistä asiointia tulisi työryhmän mielestä kehittää 
paitsi oikeusministeriön hallinnonalan sisällä niin myös yhteistyössä muiden ministe-
riöiden kanssa. 
 
Asianhallintajärjestelmien toiminnallisuutta tulisi hyödyntää tuomioistuinten sisäisessä 
työskentelyssä nykyistä tehokkaammin. Yksinkertaisillakin ratkaisuilla voi olla mahdol-
lista poistaa tuomioistuimen toiminnassa esiintyvää päällekkäistä työtä sekä tiedon me-
kaanista siirtämistä. Keskeisinä kehittämisalueina työryhmä pitää lisäksi päätöskonsept-
ien sähköisen tarkistamisen sekä täyssähköisen asiakirjakierron mahdollistamista. 



Asianhallintajärjestelmien kehittämistä jatkettaessa voidaan yhtenä lähtökohtana pitää
hallintotuomioistuinten hallinnollisen diaarin uudistamisen esiselvitysprojektin loppura-
portissa ehdotettuja jatkotoimenpidesuosituksia. Erityisesti  tulisi  harkita,  ryhdytäänkö
hallintotuomioistuinsektorilla VALDA-järjestelmän ja sen komponenttien kehittämiseen
ja käyttöönottoon sekä valitun ohjelmistoalustan hyväksikäyttämiseen. Myös nykyisin
käytössä olevien Lotus Notes -sovellukseen perustuvien asianhallintosovellusten jatko-
kehitysmahdollisuudet tulisi arvioida. Työryhmän näkemyksen mukaan näiden järjestel-
mien pienimuotoista kehittämistä voidaan vielä jatkaa, koska kysymyksessä on käyttä-
jille tuttu ympäristö,  kehittäminen on edullista ja nykyisiä rakenteita on suhteellisen
helppo muuttaa ja täydentää. 

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa toteutettavien hankkeiden myötä muodostuisi käsit-
telyketjun prosesseja tehostava ja yhtenäistävä tietoturvallinen tietojärjestelmäkokonai-
suus,  joka  mahdollistaisi  sähköisen  poikkihallinnollisen  yhteistyön  sekä  sähköisten
asiointipalvelujen tarjoamisen kansalaisille viranomaisten työprosessien ja koko asian-
hallintaprosessin osalta. 

Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä kunnioittavasti luovuttaa mietintönsä oikeusmi-
nisteriölle.

Helsingissä 23.3.2010
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1 TAUSTAA 
 
1.1 Hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehityshistoriasta 
 
Hallintotuomioistuinten nykyiset asianhallintajärjestelmät, markkinaoikeuden käytössä 
olevaa järjestelmää lukuunottamatta, otettiin käyttöön vuosina 1998 - 1999. Aiemmin 
käytössä olleet diaarijärjestelmät korvattiin tuolloin Lotus Notes -työryhmäohjelmistol-
la. Diaarijärjestelmien uudistaminen katsottiin tarpeelliseksi paitsi niiden modernisoin-
nin vuoksi myös siksi, että haluttiin varautua vuosituhannen vaihtumisesta mahdollisesti 
aiheutuviin ongelmiin tietojärjestelmien toimivuudessa. 
 
Tuomioistuinten diaarijärjestelmien uudistamishankkeet toteutettiin hyvin tiiviillä aika-
taululla. Järjestelmien kehittämis- ja suunnittelutyö tapahtui täysin tuomioistuinkohtai-
sesti. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle, hallinto-oikeuksille ja vakuutusoikeudelle ke-
hitettiin omat asianhallintajärjestelmänsä, jotka sisältävät lainkäyttöasioiden perustieto-
jen kirjaamisen, asioiden käsittelyvaiheiden seurannan, ratkaisutietojen hallinnan sekä 
asiassa annetun päätöksen ja muut tuomioistuimen asiassa laatimat asiakirjat tekstitie-
dostoina. Järjestelmät mahdollistavat sen, että tuomioistuimissa käsiteltäviin asioihin 
liittyvää sähköisessä muodossa olevaa oikeudenkäyntiaineistoa voidaan liittää järjestel-
mässä suoraan kyseessä olevan asian yhteyteen, mutta kuitenkin vain vähäisissä määrin. 
 
Markkinaoikeuden käytössä oleva asianhallintajärjestelmä poikkeaa muiden hallintotuo-
mioistuinten asianhallintajärjestelmistä jo sen vuoksi, että markkinaoikeudessa sovelle-
taan sekä yleisissä tuomioistuimissa sovellettavia prosessisäännöksiä että hallintolain-
käytössä noudatettavaa menettelyä. Asianhallintajärjestelmä on käytännössä pelkästään 
diaari, joka sisältää asiassa käydyn kirjeenvaihdon ja tehdyn päätöksen. Järjestelmä on 
myös raportointitoiminnoiltaan puutteellinen ja monia tilastotietoja on laskettava ma-
nuaalisesti. Markkinaoikeuden asianhallintajärjestelmän kehittämiselle olisikin välitön 
tarve. 
  
1.2 Raportoinnin ja tilastoinnin nykytilanteesta 
 
Hallintotuomioistuinten toiminnan seurantaan liittyvä raportointi ja tilastointi on hoidet-
tu keskitetysti Business Objects -nimisen raportointijärjestelmän avulla. Tiedot siirre-
tään asianhallintajärjestelmistä kerran vuorokaudessa tietovarastoihin, joissa raportit ja 
tilastot muodostetaan vakioraporttimallien mukaisesti. Tietoa voidaan hakea tietovaras-
toista myös hakulauseita eli niin sanottuja ad-hoc-kyselyitä käyttäen. Näin saadaan poi-
mittua tietoa satunnaisesti esiintyviin tarpeisiin. Tietovarastot ovat tällä hetkellä tietojär-
jestelmäkohtaisia, mutta eri tietovarastoissa olevat tiedot ovat tarvittaessa myös yhdis-
tettävissä. Business Objects -järjestelmästä saatavissa oleva tieto on käyttökelpoista, 
mutta järjestelmä on käytettävyydeltään huono. Järjestelmän käytettävyyttä heikentää 
myös kokonaan erillään asianhallintajärjestelmästä oleva käyttöliittymä. 
 
Asianhallintajärjestelmistä, markkinaoikeuden käytössä olevaa asianhallintajärjestelmää 
lukuunottamatta, siirretään kerran vuorokaudessa diaaritietoja julkista käyttöä varten 
niin sanottuun julkisdiaariin eli Kyösti-järjestelmään. Julkiset diaaritiedot ovat selailta-
vissa hallintotuomioistuinten kirjaamojen asiakastiloissa. Näitä tietoja voisivat käyttää 
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muun muassa tiedotusvälineiden edustajat sekä tutkijat, mutta järjestelmän epäkäytän-
nöllisyyden vuoksi sen käyttö on erityisesti hallintotuomioistuinten osalta jäänyt hyvin 
vähäiseksi. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ja hallinto-oikeuksissa sekä Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuimessa otettiin vuoden 2005 alusta lukien käyttöön yhtenäinen asiaryhmäjako 
ja diaarikaava. Samalla hallintotuomioistuimissa käytettävät tilastot sekä raportit uudis-
tettiin ja yhdenmukaistettiin. Tästä hankkeesta on kerrottu tarkemmin korkeimman hal-
linto-oikeuden julkaisussa 1/2003 "Lainkäyttöasioiden kirjaaminen ja tilastot". 
 
1.3 Asiakirjahallinnan ja arkistonmuodostussuunnitelmien aiempi kehittäminen 
 
Syyskuussa 2007 julkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden julkaisuna 1/2007 korkeim-
man hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien ja vakuutusoikeuden asiakirjahallinnan työ-
ryhmän raportti. Työryhmä katsoi raportissaan muun muassa, että hallintotuomioistuin-
ten asiakirjahallinnan tulee perustua yhteisen diaarikaavan käyttöön ja koskea lainkäyt-
töasiaa koko elinkaarensa ajan sen kaikissa käsittelyvaiheissa. Lisäksi asiakirjahallinnan 
tulee tukea asiakirjojen arkistointia ja säilyttämistä tuomioistuimissa sekä asiakirjojen 
siirtämistä arkistolaitokselle tai muulle viranomaiselle säilytettäväksi. Työryhmä piti 
myös erittäin tärkeänä sitä, että lainkäyttöasioiden käsittelyyn liittyvä keskeinen oikeu-
denkäyntiaineisto on tuomioistuinten käytettävissä sähköisessä muodossa ja että oikeu-
denkäyntiaineiston siirtäminen muutoksenhakutilanteessa tuomioistuimesta toiseen ta-
pahtuu sähköisesti. 
 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valmistui vuoden 2008 lopulla arkistonmuodostus-
suunnitelma eli niin sanottu eAMS. Se täyttää SÄHKE2-määräykset eli arkistolaitoksen 
asettamat vaatimukset sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittelylle, hallinnalle ja säi-
lyttämiselle. Tämä arkistolaitoksen myöhemmin vahvistama arkistonmuodostussuunni-
telma ohjaa vastaisuudessa kaikkia tuomioistuimen tietojärjestelmähankkeita, jotka liit-
tyvät sähköisessä muodossa olevan asiakirja-aineiston käsittelemiseen.  
 
1.4 Hallintotuomioistuinten toimintaympäristöstä 
 
Hallintotuomioistuimissa käsiteltävät asiat jakautuvat usealle hallinnonalalle. Hallinto-
tuomioistuinten toimintaympäristö on laaja ja asioiden käsittely edellyttää jatkuvaa yh-
teydenpitoa valtion ja kuntien viranomaisten sekä asianosaisten ja heidän asiamiestensä 
kanssa. Uusien viestintämenetelmien ja välineiden käyttö sekä sähköisen asioinnin va-
kiintuminen yhteiskunnassa ja hallinnon eri sektoreilla edellyttää, että myös tuomiois-
tuinten on mukauduttava vallitsevaan kehitykseen. Tuomioistuimilla pitää olla käytös-
sään sellaiset tietojärjestelmät, joiden avulla voidaan riittävät tietosuoja- ja muut turval-
lisuusnäkökohdat huomioon ottaen vastaanottaa ja käsitellä tietoja sekä asiakirjoja säh-
köisessä muodossa sekä lähettää niitä sähköisesti eri tahoille. 
 
Hallintopäätöksiä tehdään lukuisissa valtion, kuntien ja kirkkohallinnon viranomaisissa 
sekä myös julkisoikeudellisissa laitoksissa. Markkinaoikeuden asema poikkeaa tältä 
osin muiden hallintotuomioistuinten asemasta. Markkinaoikeudessa hankinta-asiat muo-
dostavat pääosan hallintolainkäyttömenettelyssä käsiteltävistä asioista. Markkinaoikeu-
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den asiakkaat ovat tarjouskilpailuihin osallistuvia ehdokkaita ja tarjoajia. Näiden vasta-
puolena on tarjouskilpailun järjestänyt hankintayksikkö, joka on useimmiten kunnalli-
nen viranomainen. Hankintayksikköinä toimii kuitenkin myös valtion viranomaisia, kir-
kollisia viranomaisia sekä julkisoikeudellisia laitoksia. Myös oikeushenkilöt tai muut 
ryhmittymät voivat toimia hankintayksikköinä. Näitä viranomaiskoneistoon kuulumat-
tomia tahoja käsitellään hankintayksikköinä silloin, kun niiden toteuttamaa hankintaa 
rahoitetaan valtionavustuksella. Tällainen tilanne voi esiintyä esimerkiksi tiekunnan val-
mistellessa yksityistien korjausurakkaa. 
 
Oheiset kaaviot hallinto-oikeuksien toimintaympäristöstä ja vakuutusoikeuden toimi-
alasta ilmentävät hyvin hallintotuomioistuinten toimintaympäristön laajuutta ja viran-
omaiskontaktien runsautta. 
 
 
Kaavio 1:  Hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmä pääpiirteittäin. 
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Kaavio 2: Vakuutusoikeuden asema toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmässä. 
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2 TYÖRYHMÄSTÄ JA SEN TOIMINNASTA 
 
2.1 Työryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävät 
 
Oikeushallinnossa katsottiin yleisten kehittämistarpeiden edellyttävän, että tulevia tieto-
teknisiä kehittämishankkeita suunnitellaan paitsi koko hallinnonalan ja oikeuslaitoksen 
näkökulmasta myös tuomioistuinsektorin ja kunkin tuomioistuimen omista tarpeista läh-
tien. Kehittämishankkeiden valmistelussa ja kehittämistyön suuntaamisessa katsotaan 
tämän vuoksi tarpeelliseksi olla mukana asiantunteva edustus kaikilta edellä mainituilta 
tahoilta.  
 
Oikeusministeriö asetti 24.1.2008 antamallaan päätöksellä (OM 1/32/2008) työryhmän 
hallintotuomioistuinten asiakirjahallinnan, raportoinnin ja sähköisen asioinnin kehittä-
miseksi.  
 
Työryhmän tehtäväksi annettiin; 
 

• selvittää hallintotuomioistuinten asianhallinnan nykytila sekä eri tuomioistuinten 
toimintaprosessit ja niiden ongelmakohdat. 

• vertailla tarvittavilta osin hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä Eu-
roopassa. 

• laatia ehdotus hallintotuomioistuinten asianhallinta- ja raportointijärjestelmän 
kehittämiseksi sekä selvittää sen mahdollisia vaikutuksia muihin raportointi- ja 
asianhallintajärjestelmiin. 

• tehdä ehdotus sähköisen asiakaspalvelun kehittämisestä.  
• selvittää asianhallintajärjestelmän mahdolliset vaikutukset henkilöstöresurssei-

hin. 
• tehdä konkreettiset ehdotukset kehittämishankkeiden käynnistämiseksi. 
• seurata ja tukea kehittämishankkeiden etenemistä. 

 
Työryhmän kokoonpano: 
 

•    Puheenjohtaja 
            Tietohallintopäällikkö Pekka Tuominen, korkein hallinto-oikeus 
 

•    Jäsenet 
            Esittelijäneuvos Kristina Björkvall, korkein hallinto-oikeus 
            Hallintopäällikkö Pekka Teikari, Helsingin hallinto-oikeus 
            Hallintopäällikkö Seija Kaijanen, Turun hallinto-oikeus 
            Informaatikko Sirpa Piekkari, Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
            Hallinto-oikeustuomari Marja Lampi, Vaasan hallinto-oikeus 
            Hallinto-oikeustuomari Päivi Toivanen, Kuopion hallinto-oikeus 
            Kansliapäällikkö Timo Tervonen, vakuutusoikeus, 31.12.2009 saakka 
            Erityisasiantuntija Liisa Heikkilä, oikeusministeriö, 31.12.2008 saakka 
            Kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta, oikeusministeriö,  
            1.4.2009 alkaen 
            Erityisasiantuntija Pekka Pärnänen, oikeusministeriö 
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            Ylitarkastaja Raija Hietala, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus,  
            18.10.2009 saakka 
            Ylitarkastaja Taina Hurme, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus,  
            1.1.2010 alkaen 
            Tietohallintopäällikkö Riitta Marttila, oikeusministeriö 
 

•    Pysyvät asiantuntijat 
            Tietohallintojohtaja Kari Kujanen, oikeusministeriö, 28.2.2010 saakka 
            Lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö 31.7.2008 saakka,  
            sittemmin markkinaoikeus ja korkein hallinto-oikeus 1.1.2010 alkaen 
 

•    Sihteerit 
            Tietohallintopäällikkö Riitta Marttila, oikeusministeriö 
            Vakuutusoikeussihteeri Pekka Patrakka, vakuutusoikeus, 1.1.2010 alkaen 
 
Työryhmän alkuperäinen määräaika päättyi 31.12.2009. Työryhmä pyysi määräaikaan 
jatkoa, koska myös vastaavan, yleisten tuomioistuinten puolella toimivan työryhmän 
määräaikaa oli jatkettu ja työryhmät hyödynsivät työskentelyssään myös toistensa teke-
mää työtä. Lisäksi määräajan jatkaminen oli tarpeen, jotta työryhmä voisi pyytää mie-
tintöluonnoksensa johdosta lausuntoja ja niistä saatu palaute saataisiin otetuksi huo-
mioon työryhmän mietinnössä ja jotta mietintö saataisiin muutoinkin viimeisteltyä. Oi-
keusministeriö jatkoi työryhmän määräaikaa 31.3.2010 saakka. 
 
2.2 Alatyöryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävät 
 
Oikeusministeriö asetti 15.5.2008 työryhmän ehdotuksesta alatyöryhmän, jonka tehtä-
väksi määrättiin toimiminen hallintotuomioistuinten asianhallintasovellusten ja rapor-
toinnin asiantuntijoina sekä työryhmän avustaminen kehittämistarpeiden kartoittamises-
sa, luokittelussa, priorisoinnissa ja työmääräarvioiden tekemisessä. 
 
Alatyöryhmän tuli myös määritellä tarkemmin varsinaisessa kehittämistyöryhmässä kä-
sitellyt ja hyväksytyt kehittämistehtävät ja -hankkeet sekä laatia niistä tarvittavat ylläpi-
toilmoitukset sovellustoimittajalle. 
 
Laajat kehittämistehtävät alatyöryhmän tuli organisoida projekteiksi. Alatyöryhmän tuli 
myös avustaa tällaisen kehittämisprojektin suunnittelussa ja osallistua erikseen suunni-
teltavalla tavalla projektin eri vaiheisiin, kuten määrittelyyn, testaamiseen, koulutuksen 
järjestämiseen sekä käyttöönottoon. 
 
Asettamispäätöksen mukaan alatyöryhmän tuli selvitystyössään ottaa lisäksi huomioon 
linjaukset, joita perustettava oikeusministeriön sähköisen asioinnin hankeorganisaatio 
tulee hallinnonalan yhteisten palveluiden ja tekniikoiden käytön osalta tekemään.  
 

20



 
Alatyöryhmän kokoonpano: 
 

•    Puheenjohtaja 
            Tietohallintopäällikkö Pekka Tuominen, korkein hallinto-oikeus 
 

•    Jäsenet 
            Hallintopäällikkö Seija Kaijanen, Turun hallinto-oikeus 
            Apulaishallintopäällikkö Virve Vilén, Helsingin hallinto-oikeus 
            Ylitarkastaja Raija Hietala, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus,                  
            18.10.2009 saakka 
            Tietohallinnon asiantuntija Pirkko Savolainen, vakuutusoikeus,  
            virkavapaalla 1.2. - 31.5.2009 
            Vakuutusoikeussihteeri Pekka Patrakka, vakuutusoikeus, 1.2.2009 alkaen 
 

•    Sihteerit 
            Ylitarkastaja Raija Hietala, oikeushallinnon tietotekniikkakeskus, 
            18.10.2009 saakka 
            Apulaishallintopäällikkö Virve Vilén, Helsingin hallinto-oikeus,  
            19.10.2009 alkaen. 
 
2.3 Työryhmän ja alatyöryhmän toiminta 
 
Työryhmä on kokoontunut yhteensä 20 kertaa ja sen kokouksissa on muun muassa; 
 

• suunniteltu työryhmän työskentelyä sekä käynnistettäviä kehittämisprojekteja. 
• keskusteltu tarpeesta alatyöryhmän perustamiseen sekä sen mahdollisista tehtä-

vistä. 
• käsitelty alatyöryhmän laatimat ehdotukset hallintotuomioistuinten IT-kehittä-

mistehtävistä ja kehittämishankkeista vuosille 2009 ja 2010.  
• käsitelty oikeusministeriössä ja valtion yhteisessä tietohallinnossa eli ValtIT:ssä 

käynnissä olevia muita kehittämishankkeita ja sähköisen asioinnin hankekoko-
naisuutta ottaen erityisesti huomioon se, missä määrin työryhmän toiminta on 
riippuvainen näiden hankkeiden toteutumisesta. 

• käsitelty lakiehdotusta oikeushallinnon valtakunnalliseksi tietojärjestelmäksi. 
• kuultu oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen asiantuntijoiden esityksiä nykyi-

sin käytössä olevista tietojärjestelmistä sekä käynnissä olevista kehittämishank-
keista. 

• seurattu ja tuettu käynnissä olevia kehittämishankkeita. 
 
Työryhmän työskentelyssä osoittautui hyödylliseksi tarkastella laaja-alaisesti julkishal-
linnossa jo vireillä olevia kehittämishankkeita. Näistä hankkeista tehtyjen havaintojen ja 
saatujen kokemusten perusteella työryhmä teki omat johtopäätöksensä ja ryhtyi tarkoi-
tuksenmukaiseksi katsomiinsa jatkotoimenpiteisiin. 
 
Käytettävissään olleiden resurssien puitteissa työryhmän ei ollut mahdollista täyttää kai-
kilta osin sille asettamispäätöksessä asetettuja tehtäviä. Esimerkiksi konkreettisen ehdo-
tuksen tekeminen sähköisen asioinnin käyttöönotosta ei olisi ollut mitenkään mahdollis-
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ta eikä toisaalta mielekästäkään ottaen huomioon, että sähköisen asioinnin palvelualus-
tan ja asiointitilin käyttöönotto julkishallinnossa on jo kehitteillä. Tämän työryhmän 
asettamisen jälkeen on lisäksi asetettu useita uusia työryhmiä ja niiden tehtäväksi on 
määrätty osaksi myös tämän työryhmän tehtäväksi annettujen asioiden selvittäminen. 
Lisäksi työryhmä katsoi, ettei sillä ollut riittävää asiantuntemusta arvioida käynnistä-
miensä ja tulevaisuudessa käynnistettäväksi kaavailemiensa hankkeiden vaikutuksia 
henkilöstöresursseihin. Kannanottoa henkilöstöresursseihin pidettiin työryhmän luonne 
ja kokoonpano huomioon ottaen muutoinkin ongelmallisena. Edellä selostetuista syistä 
tässä mietinnössä ei voida enemmälti käsitellä kaikkia työryhmälle asetettuja tehtäviä.  
 
Alatyöryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti kuukausittain. Alatyöryhmä on seurannut 
hallintotuomioistuimissa vireillä olevien nykyjärjestelmien kehittämistä koskevien 
hankkeiden toteutumista. Toisena keskeisenä painopistealueena alatyöryhmän työsken-
telyssä on ollut oikeushallinnossa toteutettavien laite- ja ohjelmistoinfrastruktuurin uu-
distamishankkeen sekä etäkannettavahankkeen etenemisen seuranta. Alatyöryhmä on li-
säksi laatinut ehdotukset hallintotuomioistuinten IT-kehittämistehtävistä ja -hankkeista 
vuosille 2009 ja 2010 sekä arvioinut niistä aiheutuvia määrärahatarpeita. 
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3 KEHITTÄMISHANKKEISTA JULKISHALLINNOSSA 
 
3.1 Oikeusministeriön omat hankkeet 
 
Syyttäjien ja yleisten tuomioistuinten toimintasektoreille on oikeusministeriön 
21.12.2007 antamalla päätöksellä asetettu nyt kyseessä olevaa työryhmää vastaava 
asianhallintaprosessin kehittämistä suunnitteleva työryhmä. 
 
Valtiovarainministeriö on tuottavuushankkeen puitteissa myöntänyt määrärahoja oi-
keusministeriön vanhentuneen sovellusinfrastruktuurin uusimista varten. Tämän työryh-
män rinnalle on perustettu useita hankkeita ja työryhmiä, joiden tavoitteena on uusia 
vanhentuneita tietojärjestelmiä sekä kehittää sähköistä asiointia ja tuomioistuinten si-
säistä asianhallintaprosessia.  
 
Edellä tarkoitettuja hankkeita ovat muun muassa; 
 

• riidattomien saatavien oikeudellisen perinnän eli summaaristen asioiden käsitte-
lyn sekä oikeudenkäynteihin liittyvän tiedoksiantomenettelyn kehittäminen. 

• rikostuomioiden tuottamisen ja rikosasioiden tuomiorekisterin sekä tuomiolau-
selmajärjestelmän kehittäminen. 

• oikeusavun sähköisen asioinnin kehittäminen. 
 
Oikeusavun sähköisen asioinnin hanketta esiteltiin työryhmän kokouksessa huhtikuussa 
2009. Tällöin kävi ilmi, ettei hallintotuomioistuinten tarpeita hankkeeseen liittyen ollut 
otettu huomioon. Asiaa on käsitelty myös hallinto-oikeuksien ylituomareiden ja hallin-
topäälliköiden tapaamisessa. Hallinto-oikeudet, erityisesti Helsingin hallinto-oikeus 
ovat myöhemmin esittäneet järjestelmään liittyviä muutos- ja kehittämisehdotuksia. 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta saadun tiedon mukaan ehdotuksia on pyritty 
ottamaan huomioon järjestelmää kehitettäessä, mutta esimerkiksi liittymien luomisesta 
oikeusavun sähköisen asiointijärjestelmän ja tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien 
välille on olemassa vasta kehittämisehdotus. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen 
mukaan edellä selostettujen puutteiden ratkaiseminen riippuu myös määrärahoista, joita 
sille annetaan oikeusavun sähköisen asiointijärjestelmän kehittämistä varten.  
 
Työryhmä edellyttää, että jatkossa panostetaan voimakkaasti siihen, että oikeusavun 
sähköisen asiointijärjestelmän ja tuomioistuinten asianhallintajärjestelmien välille luo-
daan tuomioistuinten tarpeita palveleva helppokäyttöinen ja selkeä käyttöliittymä. Tä-
män mahdollistamiseksi oikeusministeriön tulisi antaa oikeushallinnon tietotekniikka-
keskuksen käyttöön riittävät määrärahat ja henkilöstöresurssit.  
 
Oikeusavun sähköinen asiointijärjestelmä on tarkoitus ottaa tuomioistuimissa käyttöön 
syksyllä 2010. Järjestelmään ja sen käyttöönottoon liittyvien epäkohtien osalta on esitet-
ty myös yleisten tuomioistuinten sektorilla voimakasta kritiikkiä.  
 
Oikeusministeriö on perustanut sähköisen asioinnin hankkeiden ohjaamista ja koordi-
nointia varten erityisen ohjausryhmän. Hankkeissa hyödynnetään valtionhallinnon IT- 
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toiminnan kehittämiseen eli ValtIT-hankkeeseen kuuluvia valtion yhteisiä palveluita ja 
noudatetaan valtion yhteisiä linjauksia sähköisen asioinnin palveluiden toteuttamisessa. 
  
Tässä yhteydessä huomioon otettavia yhteisiä Valtion IT-palvelukeskuksen palveluita 
ovat lähinnä kehitteillä olevat; 
 

• yhteinen julkishallinnon asiointitili, joka sisältää kansalaisen tunnistamis- ja 
maksamispalvelut. Tunnistaminen asiointitiliä käytettäessä toteutetaan julkishal-
linnon yhteisen verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelun eli VETUMA-
palvelun avulla. Asiointitilin käyttöönotto tulee edellyttämään suurten muutos-
ten tekemistä nykyisin käytössä oleviin asianhallintajärjestelmiin. 

• VALDA-järjestelmä eli dokumenttienhallinnan, sisällönhallinnan ja asianhallin-
nan tietojärjestelmä. 

 
Laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (HE 102/2009 vp) tullee voi-
maan vuonna 2011. Laissa määriteltäneen rekisterin pitämiseen liittyvät vastuut seuraa-
vasti. Oikeusrekisterikeskus on oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestelmän rekis-
terinpitäjä. Tuomioistuimet ja syyttäjäviranomaiset ovat vastuussa rekisteriin talletta-
mistaan tiedoista. Nämä voivat käyttää oikeushallinnon valtakunnallisen tietojärjestel-
män tietoja omien tehtäviensä hoitamiseksi. Laissa tullaan sääntelemään myös tietojen 
käyttötarkoitus ja sitä vastaavat tietojenkäsittelyoikeudet. Lakia tullaan aluksi sovelta-
maan lähinnä yleisten tuomioistuinten sektorilla. 
 
Tuomioistuinten velvollisuus tietojen ylläpitämiseen edellä mainitussa järjestelmässä 
asettaa tulevien sähköisten järjestelmien kehittämiselle vaatimuksia, joista erityisen kes-
keisiä hallintotuomioistuinten näkökulmasta ovat tietosuojaan liittyvät seikat. 
 
Oikeusministeriö asetti 15.5.2009 antamallaan päätöksellä tuomioistuinten ICT-
toimintojen käyttäjäseurantaryhmän. Seurantaryhmän tehtävänä on muun muassa toimia 
keskustelu-, informaatio- ja raportointikanavana käyttäjien ja virastojen sekä ICT-
palveluntuottajien ja oikeusministeriön välillä. Lisäksi seurantaryhmä osallistuu hallin-
nonalalla toteutettaviin ICT-kehittämishankkeisiin ja muutoinkin seuraa niitä. 
 
Oikeusministeriö asetti 15.8.2009 antamallaan päätöksellä korkeimman hallinto-oikeu-
den esityksestä valmistelevan työryhmän hallintotuomioistuinten asioiden käsittelyn 
seurantaa sekä työmäärien mittaamista koskevien mittaristojen tarpeen selvittämiseksi 
sekä muiden suuntaviivojen luomiseksi varsinaisen mittaristotyöryhmän perustamista 
varten. Työryhmän tehtävänä oli kartoittaa hallintotuomioistuinten mittaristoille asetet-
tavat tarpeet, selvittää, mitä tietoja eri asiaryhmien vaatimasta työmäärästä on nykyisin 
asianhallintajärjestelmästä tai muuten saatavissa sekä tehdä selvityksen perusteella eh-
dotus mittaristohankkeen jatkotyöstämiseksi. Työryhmän loppuraportti julkaistiin 
26.1.2010 (Oikeusministeriön julkaisu 13/2010). 
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3.2 Hanke sähköisen asioinnin alustan sekä asiointitilin kehittämiseksi 
   
Sähköisen asioinnin alustan ja asiointitilin kehittäminen ovat valtionhallinnon IT-strate-
giaa toteuttavia kärkihankkeita ja osa sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamis-
ohjelmaa eli SADE-ohjelmaa. 
 
Sähköisen asioinnin palvelualusta kehitetään koko julkishallinnon tarpeita ajatellen. Pal-
velualusta tulee tarjoamaan keskitetyn ratkaisun sähköisten asiointipalvelujen kehittämi-
seen ja sitä voivat hyödyntää valtion virastot ja laitokset sekä kunnat. Sen avulla voi-
daan rakentaa myös eri viranomaisten yhteisiä palveluita tai palvelukokonaisuuksia. 
 
Sähköisen asioinnin alustan kehittäminen käynnistyi syksyllä 2009, jolloin valtiovarain-
ministeriö asetti hankkeelle ohjausryhmän. Valtiokonttori hankkii koko julkiselle hallin-
nolle suunnatun sähköisen asioinnin palvelualustan. Ensimmäiset siihen liittyvät han-
kinnat on tarkoitus kilpailuttaa vuoden 2010 alkupuolella. 
 
Asiointitili on yhdenmukainen, helppokäyttöinen, turvallinen ja keskitetty ratkaisu vi-
ranomaisen ja asiakkaan väliseen sähköiseen vuorovaikutukseen. Se on liitettävissä jo 
olemassa oleviin sähköisiin asiointipalveluihin. Asiointitilin asiakkaita ovat kansalaiset, 
yritykset ja yhteisöt. Palvelun käyttö perustuu asiakkaan suostumukseen. Ensimmäises-
sä vaiheessa asiointitili toteutetaan henkilöasiakkaiden käyttöön ja toisessa vaiheessa 
yritysten ja yhteisöjen käyttöön. 
 
Kansalaisten asiointitili on vuorovaikutteinen viestintäkanava viranomaisten ja kansa-
laisten välistä sähköistä asiointia varten sekä keskitetty ja virallinen paikka hallinnollis-
ten asiakirjojen sähköiseen tiedoksiantamiseen. Asiointitili mahdollistaa koko julkishal-
linnon sähköisten asiointipalvelujen tarjoamisen kansalaisille internetin välityksellä kes-
kitetysti yhdestä paikasta. Asiointitili tarjoaa yhden yhtenäisen asiakasrajapinnan julkis-
hallinnon ja kansalaisten välille. 
 
Asiointitilistä tulee koko julkishallinnolle tarjottava palvelu, johon sähköisiä palveluja 
voivat liittää valtionhallinnon lisäksi myös kunnat. Asiointitilin kehittämisen ensimmäi-
sessä vaiheessa ovat olleet mukana muun muassa työ- ja elinkeinoministeriö, maistraa-
tit, Väestörekisterikeskus, Kansaneläkelaitos sekä Oulun ja Vantaan kaupungit. Asioin-
titili toteutetaan ja kokeilu sen käytöstä järjestetään vuonna 2010. Ensimmäisten palve-
lujen osalta järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2011. 
 
Sähköisen asioinnin alustan ja asiointitilin käyttö mahdollistaa sen, että asiakas voi lait-
taa asiansa vireille tuomioistuimessa sähköisesti ja toimittaa asiointitilin välityksellä 
asiakirjoja ja viestejä tuomioistuimelle. Vastaavasti tuomioistuin voi asiointitilin kautta 
pyytää asianosaiselta tarvitsemiaan lisätietoja tai -selvityksiä. Myös päätösten tiedok-
siantaminen ja muiden tiedoksiantojen suorittaminen voi tapahtua asiointitilin kautta. 
Asiointitilin käyttöönotto tulee edellyttämään suurten muutosten tekemistä nykyisiin 
asianhallintajärjestelmiin. 
 
Valtiovarainministeriössä on selvitetty asiointitilin käyttöönoton mahdollisesti edellyttä-
miä tarpeita lainsäädäntömuutoksiin. Esimerkiksi päätösten sähköinen tiedoksiantami-
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nen asiointitilin kautta edellyttää muutosten tekemistä sähköisestä asioinnista viran-
omaistoiminnassa annettuun lakiin. Tämän mietinnön julkaisuaikaan luonnos kyseessä 
olevaan lainmuutokseen liittyväksi hallituksen esitykseksi on valmisteltavana oikeusmi-
nisteriössä. Lakiehdotuksessa on keskeistä se, että sähköisen tiedoksiannon käyttäminen 
olisi mahdollista aikaisempaa joustavammin silloin, kun henkilö on antanut nimenomai-
sen suostumuksensa tähän menettelyyn. Vastaavasti luonnos todisteellista sähköistä tie-
doksiantoa koskevaksi säännökseksi on muotoiltu siten, että säännöstä tultaisiin sovelta-
maan vain harvoissa tilanteissa eli lähinnä silloin, kun tiedoksianto jouduttaisiin muu-
toin suorittamaan esimerkiksi saantitodistusta käyttäen. 
 
3.3 VALDA-hanke 
 
VALDA on dokumenttien-, sisällön- ja asianhallinnan yhteiskäyttöinen, valmis tietojär-
jestelmäratkaisu. Se on tarkoitettu jokaiselle valtionhallinnon organisaatiolle asiakirjal-
lisen tiedon sekä dokumenttien sähköiseen käsittelyyn ja säilyttämiseen. 
 
Valtion IT-palvelukeskus eli VIP tulee tarjoamaan "VALDA.ASP" -palvelua valtionhal-
linnon virastoille ja laitoksille niiden koosta riippumatta. Palvelun tuotantokäyttö on tar-
koitus aloittaa huhtikuussa 2010. Jokaisella järjestelmän käyttöön ottavalla virastolla tu-
lee olemaan oma VALDA-järjestelmänsä, jonka sisältöä virasto itse hallinnoi. Tietosi-
sältö eri VALDA-järjestelmien välillä ei siis ole yhteistä. 
 
VALDA-järjestelmän soveltuvuutta oikeushallinnon virastojen, erityisesti tuomioistuin-
ten käyttöön selvitetään muun muassa oikeusministeriön asettamissa kehittämisprojek-
teissa. Samalla pyritään vaikuttamaan siihen, että tuomioistuinten tarpeet otetaan huo-
mioon VALDA-järjestelmän kehittämisessä.  
 
Työryhmä katsoo johtopäätöksenään, että hallintotuomioistuinsektorin tietoteknisten 
ratkaisujen kehittämislinjoja suunniteltaessa tulee harkita laaja-alaisesti kaikkia mahdol-
lisia vaihtoehtoja eikä kehittämissuunnitelmia tule perustaa automaattisesti pelkästään 
VALDA-järjestelmän varaan. Jos tulevaisuudessa päädytään kehittämään hallintotuo-
mioistuinsektorin tietoteknisiä ratkaisuja VALDA-järjestelmän pohjalta, tulee hallinto-
tuomioistuinten VALDA-järjestelmä mukauttaa vastaamaan tuomioistuinten tarpeita. 
Tämä edellyttää käytännössä sitä, että hallintotuomioistuinten henkilöstöstä osallistuu 
kehittämistyöhön vahva ja laaja-alainen edustus. Nykyisellään VALDA-järjestelmää ei 
ole tarkoitettu varsinaiseksi asianhallintajärjestelmäksi eikä tuomioistuinten tarvitsemia 
ohjelmistoja, kuten OpenOffice Writer -tekstinkäsittelyohjelmaa ole liitetty toimimaan 
osana sitä. Sähköisen asioinnin laajeneminen, tuomioistuinten henkilöstöresurssien su-
pistuminen sekä tarpeet kokonaan uudentyyppisten mittaristojen käyttöönottamiselle 
asettavat järjestelmille tulevaisuudessa nykyistäkin suurempia vaatimuksia. Tämän 
vuoksi tulevaisuudessa käytettävät asianhallintajärjestelmät eivät voi olla jo perusraken-
teiltaan puutteellisia, kuten VALDA-järjestelmä työryhmän mielestä nykyisellään on. 
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Kaavio 3: VALDA-järjestelmän mahdollinen käyttöönotto oikeuslaitoksessa. 
 

 
3.4 Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta (Virtu) 
 
Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta -hankkeen eli Virtun tarkoituk-
sena on luoda valtionhallinnolle yhteiset toimintamallit ja tekniset ratkaisut virkamies-
ten henkilöllisyyden todentamiseen, henkilötietojen ylläpitoon sekä käyttöoikeuksien 
hallintaan. 
 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa se, että virkamiehet voivat luotetta-
vasti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti käyttää myös oman organisaationsa ulkopuo-
listen tahojen tarjoamia sähköisiä palveluita. 
 
3.5 Valtionhallinnon yhteinen perustietotekniikka 
 
Valtion IT-strategian mukaisesti perustietotekniikka-alueen suunnittelu käynnistyi 
vuonna 2008 ja perustietotekniikkapalvelut pyritään ottamaan käyttöön vuonna 2010. 
Hankkeen aluksi tehtiin esitutkimus runkoverkon yhteisestä, turvallisesta tietoliikenne-
ratkaisusta, jonka jälkeen käynnistyi hankintamenettely. Perustietotekniikkahankkeen 
tavoitteena on toteuttaa esitutkimuksessa määritelty tietoliikenteen tavoitetila siten, että 
valtion yhteinen, turvallinen tietoliikenneratkaisu on otettavissa käyttöön kaikissa val-
tionhallinnon organisaatioissa Valtion IT-palvelukeskuksen organisoimana palveluna. 
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Vuoden 2010 alussa toteutetussa aluehallintouudistuksessa muodostetut uudet virastot  
tulevat hyödyntämään näitä ratkaisuja. 
 
Valtion IT-palvelukeskuksen hankkeet ja niiden toteutuminen: 
 

• yhteiset tietoliikenne- ja puhelinpalveluratkaisut; määrittely- ja toteutushanke 
aloitettu. 

• viestintäratkaisu, sähköposti- ja kalenteripalvelut; nykytilan esiselvitys ja esitut-
kimus tehty. 

• työasemapalvelut; esitutkimus tehty. 
• käyttöpalvelut; esitutkimus on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2010 lopulla.  
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4 TIETOTEKNIIKAN EPÄKOHDISTA OIKEUSHALLINNOSSA 
 
4.1 Asianhallintasovellusten puutteista 
 
Hallintotuomioistuinten nykyiset asianhallintajärjestelmät eivät niihin vuosien kuluessa 
tehdyistä parannuksista huolimatta palvele lainkäyttöprosessin tarpeita riittävästi. Kehit-
tämistarpeita on tuomioistuintoiminnan kaikilla osa-alueilla. Olemassa olevia asianhal-
lintasovelluksia ja niiden ominaisuuksia ei myöskään käytetä täysipainoisesti hyväksi 
työskentelyssä. Tuomareiden, esittelijöiden ja tuomioistuinten muun henkilökunnan 
esittämät tarpeet ovat keskeisiä lähtökohtia kehitettäessä asianhallintajärjestelmiä tule-
vaisuudessa. 
 
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain perusteella asioita voi pan-
na tuomioistuimissa vireille sähköisesti ja vireillä oleviin asioihin voi toimittaa selvitys-
tä sähköisesti. Tällaista asiointia tapahtuu nykyisin jo varsin paljon, mutta hallinto-
tuomioistuinten välillä on tältä osin merkittäviä eroja. Esimerkiksi markkinaoikeudessa 
lähes kaikkien asioiden vireillepano tapahtuu sähköisesti. Koska valitusajan pituus on 
vain 14 päivää, asioiden sähköinen vireillepano helpottaa valituksen laadintavaihetta. 
 
Sähköisesti saapuneiden valitusten sekä selvitysten osalta on ongelmallista, ettei niiden 
liittäminen suoraan kyseessä olevan asian yhteyteen ole mahdollista useimpien asianhal-
lintajärjestelmien teknisten puutteiden vuoksi. Liittäminen on tällä hetkellä mahdollista 
ainoastaan korkeimman hallinto-oikeuden asianhallintajärjestelmässä. Korkeimmalle 
hallinto-oikeudelle sähköisesti toimitetut asiakirjat, kuten muutoksenhakukirjelmät, 
muutoksenhaunalaiset alempien viranomaisten päätökset sekä mahdolliset asian käsitte-
lyn aikana sähköisesti saapuneet kirjelmät tallentuvat asianhallintajärjestelmään. 
 
Alempi tuomioistuin ei myöskään voi siirtää asiakirjoja asianhallintajärjestelmän väli-
tyksellä ylemmälle tuomioistuimelle muutoksenhakuasian käsittelyä varten. Sähköiset 
asiakirjat joudutaan tämän vuoksi siirtämään tuomioistuinten välillä sähköpostitse.  
 
Korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden ja markkinaoi-
keuden nykyiset asianhallintajärjestelmät ovat tietokantoina erillisiä. Tämä on käytän-
nössä johtanut siihen, että eri tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiin on tallennettu 
samoja sähköisiä asiakirjoja, kuten tuomioistuinten omia päätöksiä. Tarkoituksenmukai-
sempaa olisi, että päätökset tallennettaisiin keskitetysti yhteen paikkaan, jossa ne olisi-
vat kaikkien tuomioistuinten käytettävissä.  
 
4.2 Muiden ohjelmistojen puutteista 
 
Tuomioistuinten käytössä oleva Lotus SmartSuite -toimisto-ohjelmisto on teknisesti 
vanhentunut sovellus. Esimerkiksi siihen sisältyvällä Word Pro -tekstinkäsittelyohjel-
malla luodut tiedostot poikkeavat muodoltaan yleisesti käytössä olevasta tekstiformaa-
tista. Tästä aiheutuvat yhteensopivuusongelmat sähköisten asiakirjojen käsittelyssä vai-
keuttavat sekä tuomioistuinten omaa työskentelyä että tuomioistuinten ja muiden taho-
jen välistä asiointia. Myös sovellukset, joiden osina asianhallintajärjestelmät toimivat, 
ovat teknisesti vanhentuneita. Tämän vuoksi asianhallintasovelluksissa ei voida suoraan 
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hyödyntää esimerkiksi edellä mainittuja valtionhallinnossa kehitteillä olevia sähköisen 
asioinnin palveluratkaisuja. 
 
4.3 Ongelmista laite- ja ohjelmistoasennuksissa 
 
Oikeushallinnon tuomioistuimille tarjoamissa tietoteknisissä palveluissa on viime vuosi-
na  esiintynyt puutteita ja ongelmia. Vanhentuneen työasemakannan uusiminen sekä oh-
jelmistoversioiden päivitys viivästyi suunnitellusta aikataulusta erityisesti niissä tuomio-
istuimissa, joissa asianhallintajärjestelmiin tallennettavat asiakirjat on laadittu Word Pro 
-tekstinkäsittelyohjelmalla. Tämä johtui lähinnä siitä, ettei Lotus Notes -ohjelmiston 
uusi versio mahdollistanut oletetulla tavalla liitetiedostojen tekemistä muilla ohjelmilla. 
 
Ongelmien vuoksi laite- ja ohjelmistoasennuksia jouduttiin lykkäämään. Joissakin tuo-
mioistuimissa jouduttiin uusimaan jo tehtyjä asennuksia. Erityisesti etäkannettavien 
käyttöönotossa oli ongelmia. Vakuutusoikeudessa etäkannettavat otettiin käyttöön, vaik-
ka toimivaa ja teknisesti valmista asennusmallia ei ollut tiedossa. Ongelmien vuoksi etä-
kannettavien asennukset keskeytettiin. Nyttemmin etäkannettavia varten on kehitetty 
toimiva asennusmalli ja laiteasennukset sekä ohjelmistopäivitykset on muutoinkin suo-
ritettu kaikissa hallintotuomioistuimissa. 
 
4.4 Ongelmista kehittämishankkeiden toteuttamisessa sekä tiedottamisessa 
 
Laiteasennusten ja ohjelmistopäivitysten viivästymisen vuoksi asianhallintajärjestelmiin 
suunniteltujen uudistusten toteuttamista on jouduttu lykkäämään. Käytännössä tämä on 
tarkoittanut sitä, että hallintotuomioistuinten osalta vuoden 2009 aikana toteutettavaksi 
tarkoitetut kehittämistehtävät ovat siirtyneet toteutettavaksi vuonna 2010. 
 
Markkinaoikeudella ja vakuutusoikeudella on erityistuomioistuimina omat erityistar-
peensa asianhallintajärjestelmien osalta. Nämä erityistarpeet tulee ottaa jatkossa entistä 
paremmin huomioon järjestelmien kehittämisessä. 
 
Hallinto-oikeuksien osalta ongelmana asianhallintajärjestelmän kehittämisessä on ollut 
myös se, että oikeushallinnon tietotekniikkakeskus on kehittämispalveluiden osalta käsi-
tellyt kaikkia hallinto-oikeuksia yhtenä kokonaisuutena. Hallinto-oikeuksien tarpeet 
asianhallintajärjestelmiin liittyen ovatkin suurimmaksi osaksi yhtenevät, mutta joissakin 
asioissa yksittäisillä hallinto-oikeuksilla esiintyy myös omia erityistarpeitaan. Tällaisiin 
tarpeisiin oikeushallinnon tietotekniikkakeskus ei ole kyennyt vastaamaan juuri miltään 
osin.  
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus ei syksyn 2009 aikana antanut hallintotuomiois-
tuinsektorille lainkaan resursseja vireillä olevia kehittämishankkeita varten. Hallintotuo-
mioistuinten työntekijöiden on lisäksi ollut ajoittain lähes mahdoton saada yhteyttä oi-
keushallinnon tietotekniikkakeskuksessa kehittämispalveluista vastaaviin työntekijöihin. 
Tämä on vaikeuttanut suuresti ajantasaisen tiedon saamista muun muassa keskeneräis-
ten kehittämishankkeiden tilanteista. Hallintotuomioistuimille ei ole myöskään annettu 
juuri lainkaan tietoa uudistuksista, joita on vireillä oikeushallinnon tietoteknisten palve-
luiden organisointiin ja muihin järjestelyihin liittyen. Edellä selostettuja puutteita on pi-
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dettävä erittäin merkittävinä ja pitkään samankaltaisena jatkunut tilanne on edelleen hi-
dastanut tietojärjestelmien kehittämistyötä hallintotuomioistuinsektorilla. 
 
4.5 Oikeusministeriön epäkohtien johdosta aloittamat toimet 
 
Oikeusministeriö on käynnistänyt syksyllä 2009 tietohallinnon kehittämishankkeen, 
jonka tavoitteena on korjata tietoteknisissä palveluissa esiintyneet puutteet. Hankkeen 
tavoitteena on edistää informaatioteknologian hyödyntämistä ja hallinnonalan tietojär-
jestelmien toimivuutta sekä luotettavuutta. Toimenpiteiden tarkoituksena on parantaa 
hallinnonalan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä informaatioteknologian hyödyntämi-
sen osalta. Tämä edellyttää  tietohallintoon liittyvien rakenteiden, toimintatapojen sekä 
ohjaus- ja johtamisjärjestelmien kehittämistä. Kyseessä olevista asioista vastaavien 
avainhenkilöiden tulee sitoutua uusiin järjestelyihin.   
 
Hanke on organisoitu kolmeksi projektiksi, joissa;  
 

• kehitetään oikeusministeriön tietohallinnon ohjaus- ja johtamisjärjestelmiä sekä 
niitä tukevia rakenteita, toimintatapoja ja työvälineitä. Liitetään tietohallinto ja 
sen mahdollistamat palvelut kiinteäksi ja toimivaksi osaksi oikeusministeriön 
ohjauksen ja johtamisen prosesseja. Sitoutetaan oikeusministeriön johto sekä 
muut avainhenkilöt tietohallinnon uusiin ohjaus-, johtamis- ja toimintatapoihin. 
Tämän projektin määräaika päättyi 28.2.2010, mutta projektityöskentelyn jatka-
minen on suunnitteilla. 

• kehitetään hallinnonalan virastojen ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen 
välistä yhteistyötä sekä tehostetaan oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen 
asiakaspalvelukykyä. Sitoutetaan asiakasvirastojen avainhenkilöt ja oikeushal-
linnon tietotekniikkakeskuksen henkilöstö yhteistyöhön sekä uusiin toimintata-
poihin. Tämän projektin määräaika päättyy 30.6.2010. 

• kehitetään oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtamisjärjestelmiä, raken-
teita ja toimintaprosesseja. Parannetaan tietoteknisiä palveluita ja lisätään samal-
la asiakastyytyväisyyttä hallinnonalan virastoissa sekä laitoksissa. Sitoutetaan 
oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen henkilöstö uusiin prosesseihin ja toi-
mintatapoihin. Lisätään oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen henkilöstön 
työtyytyväisyyttä. Tämän projektin määräaika päättyy 30.6.2010. 
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5 ASIANHALLINTAJÄRJESTELMISTÄ MUISSA MAISSA 
 
5.1 Asianhallintajärjestelmästä ruotsalaisissa tuomioistuimissa 
 
Osa työryhmän jäsenistä osallistui syyskuussa 2008 yleisten tuomioistuinten asianhal-
linnan kehittämistyöryhmän järjestämälle matkalle Ruotsiin. Matkan aikana tutustuttiin 
Domstolsverketissä eli tuomioistuinvirastossa sekä paikallisissa tuomioistuimissa käy-
tössä oleviin tietojärjestelmiin. Ruotsalaisissa tuomioistuimissa käytetään Vera-nimistä 
asianhallintajärjestelmää. Raportointijärjestelmä vastaa oikeushallinnon virastojen käy-
tössä Suomessakin olevaa Business Objects -järjestelmää. Matkan aikana saatiin lisäksi 
tietoa vireillä olevasta RIF-projektista, jonka tavoitteena on automatisoida asianhallinta-
prosessi poliisitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn asti. 
 
Ruotsalaisissa tuomioistuimissa käytettävän Vera-asianhallintasovelluksen hyviksi puo-
liksi työryhmän jäsenet katsoivat; 
 

• sen, että yksi yhtenäinen sovellus palvelee sekä yleisiä tuomioistuimia että hal-
lintotuomioistuimia ja sekä ylempiä että alempia oikeusasteita. 

• selkeän ja havainnollisen selainpohjaisen käyttöliittymän, josta asian tila selviää 
nuolisymbolin avulla heti, kun juttu avataan diaarissa. 

• työpinoajattelun, jota työryhmän näkemyksen mukaan kannattaisi soveltaa myös 
suomalaisten tuomioistuinten asianhallintasovelluksissa. 

• kirjepohjien yhdenmukaisuuden sekä sen, että kirjeenvaihto on toteutettu asian-
hallintajärjestelmässä. 

• mahdollisuuden liittää videotiedostoja asian yhteyteen. 
 
Mahdollisuus asiaan liittyvien tietojen ja asiakirjojen siirtämiseen asianhallintajärjestel-
mää käyttäen ylempien ja alempien tuomioistuinten välillä oli suunnitteilla myös Ruot-
sissa, mutta sitä ei ollut kuitenkaan vielä toteutettu. Hovioikeuden käytössä olevalla 
asianhallintajärjestelmällä saa avattua käräjäoikeuden tuomion pdf-tiedostomuodossa, 
mutta tiedosto ei ole kuitenkaan muokattavissa. 
 
5.2 Sähköisistä asiointi ja -työskentelymuodoista muualla Euroopassa 
  
Työryhmä ei katsonut sille osoitetut resurssit huomioon ottaen tarkoituksenmukaiseksi 
tehdä varsinaista selvitystä muiden Euroopan maiden hallintotuomioistuimissa käytettä-
vistä asianhallintajärjestelmistä. 
 
Muissa Euroopan maissa käytettävistä asianhallintajärjestelmistä työryhmä sai tietoa 
korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Tuula Pynnältä. Hän osallistui touko-
kuussa 2009 Ateenassa ja lokakuussa 2009 Istanbulissa Euroopan unionin jäsenvaltioi-
den ylinten hallintotuomioistuinten yhdistyksen järjestämiin seminaareihin, joiden ai-
heina oli sähköinen asiointi hallintolainkäytössä. Seminaareissa esiteltiin laajasti hallin-
totuomioistuinten käytössä olevia asianhallintajärjestelmiä. 
 
Erityisesti Ranskassa ja Iso-Britanniassa käytettävissä asianhallintajärjestelmissä erilai-
sia sähköisiä työskentelytapoja sekä sähköisen asioinnin muotoja on jo otettu laajasti 
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käyttöön. Ranskalaisissa hallintotuomioistuimissa päätökset laaditaan siten, että myös 
tuomarijäsenet tekevät merkintänsä ja korjauksensa päätösluonnoksiin tietokoneella. 
Iso-Britanniassa käytettävässä järjestelmässä jo muutoksenhakukirjelmä laaditaan säh-
köisesti valmiille pohjalle. Sekä Ranskassa että Iso-Britanniassa tuomarit olivat osallis-
tuneet järjestelmien suunnitteluun ja kehittämistyö oli ollut muutoinkin käyttäjälähtöis-
tä. Sähköisten työskentelytapojen vaikutukset oli otettu huomioon myös laitehankin-
noissa ja jokaisella työntekijällä oli esimerkiksi käytössään useita suuria näyttöjä. Säh-
köisiä työskentelytapoja on otettu käyttöön myös monissa muissa Euroopan maissa, ku-
ten muun muassa Virossa ja Turkissa. 
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6 HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA KÄYNNISTETYISTÄ HANKKEISTA 
 
6.1 Yleistä 
 
Raportin laatineen työryhmän tekemien ehdotusten pohjalta oikeusministeriö käynnisti 
kaksi sähköisen asioinnin kehittämishanketta. 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden ja markkinaoi-
keuden osalta käynnistettiin keväällä 2009 Haldi-hanke, jonka tavoitteena oli selvittää 
edellytykset kehittää hallintotuomioistuinten käyttöön hallinnollinen diaari, joka ei pe-
rustu Lotus Notes  -sovellukseen. Esiselvityksessä tutkittiin mahdollisuuksia käyttää ke-
hitettävän järjestelmän perustana valtion yhteistä dokumentin- ja asianhallinnan alustaa 
eli VALDA-järjestelmää. Esiselvityksen tuloksia ja tehtyjä johtopäätöksiä on tarkoitus 
soveltaa myös yleisten tuomioistuinten sektorilla. Tarkoituksena oli selvittää, voisiko 
kaikkien tuomioistuinten hallinnollinen diaarijärjestelmä sekä mahdollisesti myös lain-
käyttöasioiden käsittelyssä käytettävä asianhallintajärjestelmä pohjautua VALDA-jär-
jestelmään. 
 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön kanssa käynnistettiin VOVA-hanke, jossa on 
tarkoitus toteuttaa sähköinen tiedoksiantomenettely hallinto-oikeuksista Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikköön. Tavoitteena on, että tässä hankkeessa toteutettavia menet-
telyjä voidaan hyödyntää myös muiden viranomaisten kanssa asioitaessa. 
 
Oikeusministeriö osallistuu lisäksi Maahanmuuttoviraston käynnistämään poikkihallin-
nolliseen UMA-hankkeeseen, jossa suunnitellaan ulkomaalaisasioiden sähköisen asian-
käsittelyjärjestelmän perustamista. Hankkeen puitteissa määritellään ulkomaalaisasioi-
den käsittely hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmissä sekä sähköinen liittymä 
näiden järjestelmien ja UMA-järjestelmän välille. 
 
UMA- ja VOVA-hankkeet ovat edenneet siten, että hankkeissa suunnitellut menettelyt 
on tarkoitus ottaa kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2010 aikana. 
 
6.2 OpenOffice-toimisto-ohjelmiston käyttöönotto 
 
Avoimeen lähdekoodiin perustuvan OpenOffice-toimisto-ohjelmiston käyttöönotto oi-
keushallinnon virastoissa tapahtui oikeusministeriön 1.12.2006 tekemän päätöksen mu-
kaisesti vuoden 2007 alussa. Päätöksen tekemistä edelsi laaja vuosina 2005 ja 2006 to-
teutettu valmisteluvaihe. OpenOffice-ohjelmisto on asennettu kaikkiin hallinnonalan 
työasemiin. Sitä käytetään tällä hetkellä hallinnonalalla laajasti muiden kuin lainkäyt-
töön liittyvien asiakirjojen laatimisessa. OpenOfficen käyttöönottoa lainkäyttöasioihin 
liittyvien asiakirjojen laatimisessa on viivästyttänyt se, ettei ohjelmistoa heti sen käyt-
töönoton yhteydessä liitetty toimimaan osana tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiä. 
 
Standardoituihin tiedostomuotoihin siirtyminen oli kustannussäästöjen lisäksi tärkeä pe-
ruste OpenOfficen käyttöönottoon. Suljetut ohjelmistovalmistajakohtaiset tiedostomuo-
dot ovat ongelmallisia yhteensopivuuden sekä sähköisten asiakirjojen pitkäaikaisen säi-
lyttämisen  kannalta. Suljetut tiedostomuodot lisäävät myös riippuvuutta ohjelmistotoi-
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mittajista ja voivat tämän vuoksi johtaa kansalaisten yhdenvertaisuuden heikkenemi-
seen. 
 
Valitsemalla toimisto-ohjelmistoksi OpenOffice noudatettiin myös niitä periaatteita ja 
suosituksia, joita julkiselle hallinnolle on annettu avoimen lähdekoodin käytöstä valtio-
varainministeriön julkaisuissa 23/2003 "Suositukset valtion tietojärjestelmien koodin ja 
rajapintojen avoimuudesta" sekä 22.2.2009 annetussa JHS-suosituksessa 169 "Avoimen 
lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa". Myös Euroopan Unionin toimi-
elinten julkishallinnon organisaatioille osoittamat suositukset asiakirjojen tallennusmuo-
doista perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin. Euroopan komission 
sihteeristö antoi vuonna 2006 julkishallinnolle asiakirjojen tallennusmuotoja koskevat 
suositukset eli "Conclusions and recommendations on Open Documents Formats".  
 
OpenOffice-ohjelmistoa ei ollut vuoden 2009 loppuun mennessä otettu käyttöön lain-
käyttöasioihin liittyvien asiakirjojen laatimisessa korkeimmassa oikeudessa, korkeim-
massa hallinto-oikeudessa, hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa eikä vakuutusoikeu-
dessa. Näissä tuomioistuimissa asiakirjojen tuottaminen Lotus Notes -asianhallintajär-
jestelmissä on tapahtunut pääosin Word Pro -tekstinkäsittelyohjelmalla. Markkinaoikeu-
della on ollut käytössään Microsoft Office -ohjelmistopaketti ja siihen sisältyvä Word-
tekstinkäsittelyohjelma. 
 
Oikeusministeriö asetti 17.11.2009 projektin "Word Pro -tekstinkäsittelyohjelman kor-
vaaminen Notes-asianhallintajärjestelmissä". Projektin tehtävänä on toteuttaa OpenOffi-
ce-ohjelmiston käyttöönotto korkeimman hallinto-oikeuden, hovioikeuksien, hallinto-
oikeuksien ja vakuutusoikeuden asiakirjatuotannossa. Projektin määräaika päättyy 
30.6.2010. 
 
6.3 Hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmän kehittäminen (Haldi) 
 
Oikeusministeriö asetti 6.8.2009 projektin selvittämään mahdollisuuksia kehittää hallin-
totuomioistuinten hallinnollisten asioiden eli tuomioistuimen toimintaan liittyvien mui-
den kuin lainkäyttöasioiden käsittelyjärjestelmää eli Haldi-järjestelmää.  
 
Esiselvitysvaiheessa tehtävänä oli;  
 

• kartoittaa nykyisen Haldi-järjestelmän puutteet ja kehittämistarpeet. 
• kuvata hallinto- ja erityistuomioistuinten tarpeet uudelle hallintoasioiden käsitte-

lyjärjestelmälle ja selvittää markkinaoikeuden tarpeet hallintoasioiden kirjaami-
sessa. 

• kuvata nykytilaa analysoimalla sekä tarveselvityksen avulla hallinto- ja erityis-
tuomioistuinten hallintoasioiden käsittelyjärjestelmälle asettamat tavoitteet. 

• tuottaa hallintoasioiden käsittelyn tavoitteiden mukaisesti VALDA-määrittelystä 
sellainen aineisto, jonka perusteella voidaan arvioida VALDA-järjestelmän so-
veltuvuus hallinto- ja erityistuomioistuinten asianhallintajärjestelmäksi. 

• arvioida VALDA-järjestelmän soveltuvuus hallintoasioiden käsittelyjärjestel-
mäksi. 
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• arvioida, voidaanko esiselvityksen lopputulos saattaa yleiseen muotoon ja kaik-

kien tuomioistuinten käyttöön. 
• tuottaa SÄHKE2-suositusten mukaisesti asianhallinnan sanastoa eAMS:iin liit-

tyvää sanastotyötä varten. 
• tehdä ehdotukset jatkokehittämisestä. 

 
Projektin tuloksena oli asianhallinnan esiselvitys ja jatkotoimenpide-ehdotukset kehittä-
mistä varten. Järjestelmän varsinainen suunnittelu- ja toteutustyö ajoittuu vuodelle 
2010. 
 
Projektin loppuraportti "Hallinnollisten asioiden käsittelyn tavoitetila, vaatimukset ja 
niiden täyttyminen VALDA-järjestelmällä" valmistui 18.12.2009 ja se on tämän mietin-
nön liitteenä. Esiselvitysprojektin tulosten yhteenveto ja suositukset jatkotoimenpiteiksi 
on esitetty projektin loppuraportissa.  
 
Haldi-projektin loppuraportin yhteenveto-osassa kuvataan VALDA-järjestelmän sovel-
tuvuutta tuomioistuimen hallinnollisten asioiden järjestelmäksi seuraavasti. 
 
"Tavoitetilassa hallinnollisten asioiden käsittelyn pitää olla yhtenäistä ja tukea mahdolli-
simman pitkälle asioiden ja asiakirjojen sähköistä käsittelyä. Asiankäsittelyprosessien 
tulee myös olla yhtenäisiä. On kuitenkin otettava huomioon, että asiat ja niiden käsitte-
lytavat vaihtelevat tuomioistuimittain, jolloin järjestelmän pitää olla riittävän joustava, 
jotta sillä voidaan tukea erilaisten prosessien suoritusta. 
  
Oikeusministeriössä tavoitteeksi on asetettu yksi yhteinen rekisteri ja asianhallintajär-
jestelmä, jossa käsitellään kaikki asiat, niin operatiiviset lainkäyttöasiat kuin hallinnolli-
setkin asiat. VALDA-komponentteja ei ole tarkoitettu operatiivisten asioiden käsitte-
lyyn ja elinkaaren hallintaan. Selvityksessä on tultu siihen tulokseen, että asianhallinta-
alustana IBM FileNet P8 -ohjelmistokokonaisuutta voidaan käyttää oikeusministeriön 
tavoitetilan mukaisen asianhallintajärjestelmän toteuttamiseen. P8-alusta ei aseta rajoit-
teita erilaisten asiatyyppien eikä erilaisten asiankäsittelyprosessien toteuttamiselle. 
VALDA-asioidenhallintakomponentti sen sijaan rajautuu pelkästään hallinnollisten asi-
oiden käsittelyyn. 
 
Lisäksi hallinnon tuottavuusohjelman vaateiden täyttäminen edellyttää asianhallintajär-
jestelmää, joka tukee mahdollisimman pitkälle automatisoitua ja käyttäjän työtä helpot-
tavaa toimintatapaa. Prosessilähtöinen ja sähköistä käsittelyä tukeva järjestelmä, jonka 
avulla asiat ja asiakirjat saadaan hallinnan piiriin ohjatusti koko elinkaarensa ajalta ja eri 
osapuolten kesken, tulee olemaan välttämätön, kun työntekijöiden määrä vähenee tule-
vaisuudessa. 
 
VALDA palvelee ensisijassa dokumenttien ja asiakirjojen käsittelijöitä, se ei siis ole 
prosessiohjattu asianhallintajärjestelmä.  
 
Käytettävissä olleiden VALDAn määritysten ja kuvausten perusteella projektiryhmä on 
tullut siihen tulokseen, että VALDA on ensisijassa asioiden vireillepanoon tarkoitettu 
järjestelmä, jonka käyttäjiä ovat kirjaajat ja arkistonhoitajat. VALDA käyttää kirjaami-
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sen käsitteistöä. Kun asian käsittelyä tarkastellaan prosessin vaiheiden kannalta, käsite-
maailman pitää olla kattavampi. Oikeusministeriössä on laajempi, koko asiankäsittely-
prosessin tukemisen ja sähköisten asiakirjojen käsittelyn kattava käyttötarve, jossa pro-
sessiohjauksen lisäksi toteutuu asioiden automaattinen luokittelu niiden metatietojen pe-
rusteella. 
 
Tämänhetkisen käsityksen mukaan VALDA-komponentit eivät sovellu oikeusministe-
riön  järjestelmäksi sellaisinaan, mutta VALDA-alustaa voidaan käyttää uuden asianhal-
lintajärjestelmän toteuttamisessa. Uusi hallinnollisten asioiden hallintajärjestelmä toteu-
tetaan VALDA-alustalle ja myöhemmässä vaiheessa järjestelmään liitetään lainkäyttö-
asioiden hallinta. Tällöin saavutetaan se tilanne, että oikeusministeriössä on yhtenäinen 
asianhallinnan alusta, jonka varaan toteutetaan kaikki asiankäsittelyprosessit yhtenäisin 
ja laajaa käyttöä tukevin metatiedoin ja joka tukee sähköistä asiakirjojen käsittelyä koko 
niiden elinkaaren ajan. Lisäksi saadaan sellainen järjestelmä, joka tukee valtionhallin-
non yhteisten prosessien suoritusta. 
 
Tavoitetilan mukainen järjestelmä ei enää ole diaari, vaan laaja toiminnallinen kokonai-
suus. Koska VALDA on ensisijassa kirjaamisjärjestelmä, se ei sellaisenaan tule täyttä-
mään uudelle asianhallinnalle asetettuja vaatimuksia. VALDAn määrittelyssä ei ole 
otettu huomioon viranomaisten välisen tiedonvaihdon tarpeita, joka on tuomioistuimille 
oleellista. Tuomioistuinten nykyinen lainkäyttöasianhallintajärjestelmä jo tukee tällais-
ta. Tätä järjestelmää olisi muutenkin voinut käyttää esimerkkinä, kun VALDAn määri-
tyksiä laadittiin. Lainkäyttöasioiden käsittelyyn VALDA ei sovellu eikä sitä ole opera-
tiivisten asioiden käsittelyyn tarkoitettukaan. 
 
VALDAan ei ole integroitu oikeusministeriön käyttämää toimisto-ohjelmaa, OpenOffi-
cea. Hallinnollisten asioiden käsittelyprosessit ovat tyypillisesti dokumentti- ja asiakir-
jakeskeisiä, joten työkaluohjelmiston integrointi on käsittelyn sujuvuuden kannalta tär-
keää." 
 
Raportin mukaan VALDA-analyysin keskeiset johtopäätökset ovat:  
 

• "Käytettävissä olleiden VALDA-järjestelmän määritysten ja VALDAn kehittä-
jien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Haldi-projektin jäsenille on muo-
dostunut käsitys, että VALDA-dokumenttienhallinnan ja asianhallinnan koko-
naisratkaisu tukee lähinnä asiakirjojen kirjaamista ja on ensisijassa perinteinen 
diaari, eikä näin ollen vastaa uuden asianhallintajärjestelmän visionäärisen tavoi-
tetilan vaatimuksia. Lisäksi VALDA-järjestelmän lähtökohtana on yksinomaan 
hallinnollisten asioiden käsittely, ei tuomioistuintoiminta. Oikeusministeriön ta-
voitteena on kuitenkin yhtenäinen asianhallinta, jossa on hallinnollisten asioiden 
lisäksi mahdollista käsitellä myös lainkäyttöasiat. 

• Hallintotuomioistuimissa on laaja, koko asiankäsittelyprosessin tukemisen ja 
sähköisten asiakirjojen käsittelyn kattava käyttötarve. Tavoitetilassa sähköisten 
asiakirjojen käsittelyn pitää olla mahdollista oikeusministeriön hallinnonalalla 
(esimerkiksi tuomioistuin - oikeusaputoimisto) samoin kuin muidenkin hallin-
nonalojen välillä (esimerkiksi tuomioistuin - Maahanmuuttovirasto). VALDAn 
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määrittelyssä ei ole otettu huomioon viranomaisten välisen tiedonvaihdon tarpei-
ta. 

• VALDA-komponentit tarjotaan asp-palveluna, jolloin järjestelmän hyväksikäyt-
tö rajautuu komponenttien tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alkuperäisen VALDA-
vaatimusmäärittelyn mukaan myös org- ja liitoskäyttötavat olivat vaihtoehtoina, 
jolloin FileNet P8 -alustan hyväksikäyttö ilman VALDA-komponentteja tai nii-
den kanssa olisi mahdollista. 

• P8-alustan käyttö mahdollistaa prosessikeskeisen työskentelyn ja työjonotuen 
sekä sähköisen asiakirjojen käsittelyn ja hallinnan. Ne voidaan pääosin toteuttaa 
P8-alustan prosessinhallinnan ja dokumentinhallinnan perusominaisuuksin. 

• VALDA-dokumenttienhallintakomponentin tilanne on epäselvä. Uuden asian-
hallintajärjestelmän sähköisen dokumentin- ja asiakirjahallinnan sekä arkistoin-
nin vaatimukset ovat toteutettavissa varsin hyvin P8 Content Manager -ohjelman 
perusominaisuuksin. 

• Valtion IT-palvelukeskuksen 16.12.2009 päivätyn tiedotteen mukaan VALDAn 
ensimmäisen version kaikki palvelut eli asioiden-, dokumenttien- ja aiheidenhal-
linta ovat käyttöönotettavissa syyskuusta 2010 lähtien. On epäselvää, mitä VAL-
DAn käyttöönotto maksaa. 

• Jos VALDA-komponentteihin sitoudutaan, se edellyttää että oikeusministeriö 
pääsee vaikuttamaan niiden kehittämiseen. Uudelle asianhallintajärjestelmälle 
asetetut keskeiset tavoitteet on täytettävä ja VALDAlta edellytetään samanlaista 
visionääristä näkemystä tulevasta asianhallintaratkaisusta. 

• Uuden asianhallintajärjestelmän kehittämisessä ei voida jäädä odottamaan VAL-
DA-komponenttien valmistumista, vaan kehittämistä on jatkettava. Yksi vaihto-
ehto on toteuttaa uusi asianhallintajärjestelmä oikeusministeriön vaatimusten 
mukaisesti P8-alustalle hyödyntäen suoraan alustan ominaisuuksia ja kehittää 
sekä hallinnollisten että lainkäyttöasioiden käsittelyä sen perusteella. Myös mui-
ta P8-alustalle tehtyjä komponentteja ja tuotteita voidaan hyödyntää tässä yhtey-
dessä. Mikäli päädytään organisaatiokohtaiseen P8-alustan käyttöön, oikeusmi-
nisteriön ratkaisuilla voi olla myös annettavaa VALDAlle." 

 
6.4 Sähköinen tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön (VOVA) 
 
Oikeusministeriö asetti 18.6.2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja pilotoida 
hallinto-oikeuksien verovalituksiin antamien päätösten sähköistä tiedoksiantomahdolli-
suutta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön. Tämän niin sanotun VOVA-työryh-
män laatima selvitys "Hallinto-oikeuksien sähköinen tiedoksianto Veronsaajien oikeu-
denvalvontayksikköön" on julkaistu 25.2.2009 (Oikeusministeriön lausuntoja ja selvi-
tyksiä 2009:1). Selvityksessä on kuvattu Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ja Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksikön välillä toteutettua pilottikokeilua sekä siitä saatuja koke-
muksia. 
 
Hallinto-oikeuden osalta sähköisen tiedoksiannon etuna oli kustannussäästö, koska hal-
lintolainkäyttölain 55 §:n sekä hallintolain tiedoksiantoa koskevien säännösten nojalla 
päätökset tulisi antaa tiedoksi todisteellisesti myös viranomaiselle. Lisäksi kokeiltu me-
nettely säästi aikaa, koska päätöksiä ei tarvinnut erikseen kopioida ja lähettää postitse.  
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Päätökset voitiin myös lähettää yhteen sähköpostiosoitteeseen, jolloin ei tarvinnut erik-
seen selvittää yksittäisten veroasiamiesten yhteystietoja. 
 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön näkökulmasta sähköisestä tiedoksiannosta kat-
sottiin olevan seuraavia etuja; 
 

• mahdollistaa päätösten vastaanoton keskitetysti. 
• parantaa tietoturvaa, koska päätökset saadaan suoraan niille virkamiehille, joi-

den käsiteltäväksi asia kuuluu. 
• sähköisessä muodossa olevat päätökset ovat paremmin hyödynnettävissä esimer-

kiksi ohjaustoimintaa ja muutoksenhakutarpeen arviointia varten, jolloin myös 
verotuksen yhtenäisyys paranee. 

• verohallinnossa on laajemminkin tarvetta saada päätökset käyttöön sähköisesti ja 
reaaliaikaisesti. 

 
VOVA-työryhmä on esittänyt, että tietojärjestelmiä kehitettäisiin siten, että hallinto-oi-
keuksien asianhallintajärjestelmästä lähetettäisiin toimituskirja päätöskohtaisesti ja au-
tomaattisesti Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön päätöksen antopäivän jälkeisenä 
yönä. Asiaa on selostettu tarkemmin VOVA-työryhmän selvityksen kohdassa 4.2.  
 
VOVA-työryhmässä on edelleen luonnosteltu tiedoksiantomenettelyä koskeva säännös, 
jonka suunniteltiin tulevan voimaan verohallinnosta annetun lain 15 §:n 2 momenttina. 
Asiaa on selostettu tarkemmin VOVA-työryhmän selvityksessä sivulla 22. VOVA-työ-
ryhmän näkemyksen mukaan sähköinen tiedoksiantomenettely Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikköön ei aiheuta tarvetta muuttaa sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetun lain 18 §:ää, vaan edellä mainittu verohallinnosta annetun lain säännös 
mahdollistaisi kyseessä olevan menettelyn. Nyttemmin on tullut vireille verohallinnosta 
annetun lain kokonaisuudistus (HE 288/2009 vp), jonka on tarkoitus tulla voimaan 
1.9.2010. Kyseessä oleva sähköistä tiedoksiantoa koskeva säännös on tarkoitus ottaa 
säädettävän lain 25 §:n 2 momenttiin. 
 
VOVA-työryhmä arvioi, että hallinto-oikeuksien päätösten sähköinen tiedoksiantome-
nettely olisi mahdollista laajentaa tulevaisuudessa koskemaan muitakin viranomaisia. 
Verohallinnon ja oikeusministeriön hallinnonalalla olisi tarvetta kehittää sähköistä tie-
doksiantomenettelyä laajemminkin erityisesti oikeusapu- ja ulosottoasioiden käsittelyyn 
liittyen. Tässä vaiheessa katsottiin kuitenkin tarkoituksenmukaisimmaksi keskittyä vain 
tähän rajattuun hankkeeseen, jotta se etenisi mahdollisimman sujuvasti. Hankkeesta saa-
tuja kokemuksia voidaan hyödyntää ja mahdolliset puutteellisuudet oikaista ennen ryh-
tymistä laajempiin hankkeisiin.  
 
Hankkeen jatkoksi oikeusministeriö asetti 20.5.2009 projektin "Sähköisen tiedoksian-
non toteuttaminen hallinto-oikeuksista Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön". Pro-
jekti suunnittelee ja toteuttaa hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmään tarvittavat 
muutokset edellisen työryhmän tekemien suunnitelmien mukaisesti. Teknisten valmiuk-
sien sähköiseen tiedoksiantoon tulisi olla käytettävissä 1.5.2010. Sähköinen tiedoksianto 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön tullaan ottamaan käyttöön hallinto-oikeuksis-
sa 1.9.2010.  
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6.5 Ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA) 
 
Maahanmuuttovirastossa on 16.11.2009 otettu käyttöön ulkomaalaisasioiden sähköinen 
asiankäsittelyjärjestelmä eli UMA, joka korvaa Maahanmuuttoviraston ulkomaalaisre-
kisterin. 
 
UMA-järjestelmässä käsitellään kansalaisuus-, oleskelulupa- ja turvapaikkahakemukset, 
maastapoistamisasiat sekä turvaamisasiat. UMA-järjestelmän myötä on voitu siirtyä eri 
virastojen erillisistä tietojärjestelmistä ja niiden tukemista paperiperusteisista asiankäsit-
telyprosesseista kaikille viranomaisille yhteiseen sähköiseen asiankäsittelyjärjestel-
mään. Keskeisinä tavoitteina on käsittelyaikojen lyhentäminen, toiminnan yleinen te-
hostaminen, eri viranomaisten läpi kulkevien prosessien seurannan parantaminen, 
asiankäsittelyn läpinäkyvyyden lisääminen sekä asiakaspalvelun parantaminen. 
 
 
Kaavio 4: UMA-järjestelmän toimintaympäristö. 
 
 

 
 
UMA-hankkeen toteuttaminen on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa 
järjestelmä otettiin käyttöön Maahanmuuttovirastossa. Tässä vaiheessa toteutettiin myös 
liittymät väestötietojärjestelmään sekä Kansaneläkelaitoksen ja verohallinnon tietojär-
jestelmiin. Käyttöönoton toisessa vaiheessa toteutetaan liittymät muun muassa poliisin, 
rajavartiolaitoksen, hallinto-oikeuksien sekä korkeimman hallinto-oikeuden tietojärjes-
telmiin. Tämän vaiheen on suunniteltu ajoittuvan syksyyn 2010. 
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UMA-hankkeen valmistelun eri vaiheissa on kuultu hallintotuomioistuimissa ulkomaa-
laisasioita käsitteleviä työntekijöitä sekä oikeushallinnon tietoteknisistä ratkaisuista vas-
taavia asiantuntijoita. Oikeusministeriö sitoutui UMA-hankkeeseen ja nimesi elokuussa 
2008 oikeushallinnon edustajat maahanmuuttohallinnon UMA-organisaatioon. 
 
Oikeusministeriön edustajat osallistuvat ulkomaalaisasioiden sähköistä asiankäsittely-
järjestelmää koskevaan hankkeeseen siltä osin, kuin siinä luodaan sähköiset asiointiyh-
teydet tuomioistuinten ja maahanmuuttohallinnon välille. Hankkeen yhteydessä oikeus-
ministeriön edustajien tulee poikkihallinnollisena yhteistyönä selvittää Maahanmuutto-
viraston työryhmissä näiden asiointiyhteyksien tekninen toteuttaminen. Oikeusministe-
riön edustajat muodostavat samalla työryhmän, jonka tehtävänä on arvioida uudistuksen 
hallintotuomioistuimissa vaatimat työtapojen ja toimintamallien muutokset sekä laatia 
niistä raportti. Lisäksi työryhmän tulee huolehtia siitä, että selvitetään, mitä lainsäädän-
tömuutoksia hankkeen toteuttaminen oikeusministeriön hallinnonalalla mahdollisesti 
vaatii. Edellä mainittu työryhmä on pitänyt tarpeellisena sitä, että tuomioistuimille an-
netaan UMA-järjestelmän käyttöön sellaiset oikeudet, joilla turvataan riittävä tiedon-
saanti muutoksenhakuasioiden käsittelyä varten. 
 
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus ja sovellustoimittaja sopivat keväällä 2009 pro-
jektin perustamisesta teknisten valmiuksien määrittelemiseksi UMA-järjestelmän ja oi-
keushallinnon tietojärjestelmien välisiä asiointiyhteyksiä varten. Projektin tarkoituksena 
on tuottaa määrittelykuvaukset, joiden mukaisesti voidaan suunnitella ja toteuttaa ulko-
maalaisasioiden sähköinen käsittely korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuk-
sien asianhallintajärjestelmissä sekä näiden järjestelmien liittymä UMA-järjestelmään. 
 
Määrittely "Sähköinen asiankäsittely ulkomaalaisasioissa hallintotuomioistuimissa" val-
mistui lokakuussa 2009 ja se on tämän mietinnön liitteenä. Määrittelyssä on kuvattu, 
miten korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmät lii-
tetään UMA-järjestelmään tietojen vaihtoon perustuvan liittymäratkaisun avulla. Ta-
voitteena on, että kehitettävän liittymän kautta on mahdollista välittää ulkomaalaisasioi-
hin liittyviä muutoksenhaku- ja muita asiakirjoja sekä tietoja sähköisesti UMA-järjestel-
mästä korkeimman hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmiin ja 
vastaavasti asianhallintajärjestelmistä UMA-järjestelmään. 
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Kaavio 5: UMA-järjestelmän ja hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien väli-
nen XML-sanomaliikenne. 
 
 

 
 
Kaavio 6:  UMA-liittymän tekninen toteutus ja tiedonsiirron suojausmekanismit. 
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7 VUODEN 2010 HANKKEISTA HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORILLA 
 
7.1  OpenOffice Writer -tekstinkäsittelyn käyttöönotto asianhallintasovelluksissa 
 
Asiakirjojen tuottamisessa korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien ja vakuu-
tusoikeuden asianhallintajärjestelmissä siirrytään OpenOffice Writer -tekstinkäsittelyoh-
jelmiston käyttöön. Uuden tekstinkäsittelyohjelmiston liittäminen Lotus Notes -ympä-
ristöön edellyttää muutosten tekemistä asianhallintasovelluksiin. Muutostarpeet ja nii-
den laajuus täsmentyvät edellä selostetussa projektissa "Word Pro -tekstinkäsittelyohjel-
man korvaaminen Notes-asianhallintajärjestelmissä". OpenOfficen käyttöönotto on täs-
sä mietinnössä selostettujen VOVA- ja UMA-hankkeiden toteuttamisen kannalta välttä-
mätöntä. 
 
7.2  Asiakirjatuotannon yhdenmukaistaminen 
 
Osassa hallinto-oikeuksista asiakirjat on laadittu Lotus Notes -ohjelmassa eikä varsi-
naista tekstinkäsittelyohjelmaa ole siis käytetty. Tavoitteena kuitenkin on, että kaikissa 
hallinto-oikeuksissa tultaisiin jatkossa noudattamaan yhtenäistä käytäntöä asiakirjojen 
laatimisessa ja tallentamisessa. Edellytyksiä yhdenmukaisten asiakirjapohjien laatimi-
selle ja käyttämiselle selvitetään edellä mainitussa OpenOffice Writer -tekstinkäsittely-
ohjelman käyttöönottoprojektissa.  
 
Hallintotuomioistuimissa laadittavien päätösasiakirjojen rakenteellista yhdenmukaisuut-
ta tulee kehittää. Näin muutoksenhakuasian käsittelyssä saadaan mahdollisimman suuret 
käytännön hyödyt siitä, että asiakirjoja siirretään sähköisessä muodossa oikeusasteiden 
välillä. Muutoksenhakijoiden on myös helpompi ymmärtää tuomioistuinten päätöksiä, 
jos eri tuomioistuinten antamat päätökset eivät asiakirjarakenteeltaan ja jäsentelyltään 
poikkea toisistaan. 
 
7.3  Selvitystyö aineistopankin soveltuvuudesta hallintotuomioistuinten käyttöön  
  
Yleisten tuomioistuinten asianhallinnan kehittämistyöryhmä esittää mietinnössään aja-
tuksen oikeudenkäyntiprosessin eri toimijoiden yhteisestä asiakirjavarastosta eli niin sa-
notusta aineistopankista. 
 
Aineistopankilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sähköistä tietovarastoa, johon tallennet-
taisiin asian koko oikeudenkäyntiaineisto. Aineisto olisi haettavissa aineistopankista 
kussakin oikeusasteessa eikä sitä tarvitsisi siirtää fyysisesti tuomioistuimelta toiselle. 
Ratkaisu vastaisi käräjäoikeuksien riidattomien saatavien tuomiorekisterin osalta toteu-
tettua ratkaisua. 
 
Aineistopankin tulisi olla kaikkien oikeusasteiden käytettävissä ja tavoitteena olisi, että 
prosessi voitaisiin asiakirja-aineiston osalta toteuttaa sähköisesti. Tämä edellyttäisi asi-
anosaisille ja tarpeen mukaan muille asian käsittelyyn osallistuville tahoille tarjottavaa 
teknistä rajapintaa aineistopankkiin asiakirjojen sähköistä toimittamista ja vastaan-
ottamista varten. Aineistopankin kehittämisessä olisi lisäksi otettava huomioon säädettä- 
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vä laki oikeushallinnon valtakunnallisesta tietojärjestelmästä (HE 102/2009 vp). Laki-
esityksen sisältöä on selostettu aiemmin tämän mietinnön kohdassa 3.1.  
 
Edellä selostettua vastaavan aineistopankin toteuttaminen hallintotuomioistuinten käyt-
töön tai edes asian laajempi suunnitteleminen ei varsinaisesti sisältynyt tämän työryh-
män tehtäviin. Työryhmä katsoo, että yleisten tuomioistuinten osalta vireillä olevia ai-
neistopankin kehittämiseen liittyviä hankkeita tulisi kuitenkin seurata ja erikseen harki-
ta, onko vastaavan ratkaisun toteuttaminen hallintotuomioistuinten kannalta tarpeellista.  
 
Mahdollinen aineistopankin perustaminen tulisi joka tapauksessa olemaan hallintotuo-
mioistuinsektorilla erityisen haastavaa, koska sektorilla käsiteltävissä asioissa alimpina 
asteina toimivia viranomaisia ja muita tahoja on lukematon määrä. Yhteistyötahot ovat 
lisäksi jakautuneet usealle hallinnonalalle. Lisäksi hallintolainkäytössä sovellettavat 
prosessiperiaatteet poikkeavat yleisissä tuomioistuimissa sovellettavista prosessiperiaat-
teista. Myös salassapitovelvollisuuksia koskevat säännökset tekevät aineistopankin pe-
rustamisen hallintotuomioistuinsektorilla hankalammaksi kuin yleisten tuomioistuinten 
puolella. Aineistopankki soveltuisi hallintotuomioistuinsektorilla käytettäväksi lähinnä 
asioissa, joissa ratkaistavana oleva oikeuskysymys koskee yhden henkilön oikeutta tai 
velvollisuutta. Aineistopankkiin otettaisiin vain tähän asiaan liittyvät asiakirjat. Yhtä 
henkilöä koskevissa asioissa salassapitosäännöksistä ei aiheutuisi ongelmaa, koska täl-
laisissa asioissa ei ole olemassa ulkopuolista tahoa, jolle pitäisi luoda oikeudet kyseessä 
olevien tietojen käyttämiseen. 
  
Vakuutusoikeuden toimialalla eläke- ja vakuutuslaitokset kehittävät sähköistä asiointia 
voimakkaasti ja haluaisivat todennäköisesti muodostaa muutoksenhakuasioiden käsitte-
lyä varten aineistopankkia muistuttavan sähköisen asiointiyhteyden vakuutusoikeuden 
kanssa. 
 
7.4  Järjestelmäkehitystyö KHO:ssa, hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa 
 
Vuonna 2010 jatketaan ja saatetaan loppuun edellisenä vuonna kesken jääneet korkeim-
man hallinto-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmien kehittämishank-
keet. Myös raportoinnin ja tilastoinnin osalta kesken jääneet työtilaukset viedään pää-
tökseen. Asianhallintajärjestelmien muutokset on otettu korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa ja hallinto-oikeuksissa käyttöön pääosin kevättalven 2010 aikana. 
 
Markkinaoikeuden nykyisen Lotus Notes -sovellukseen perustuvan asianhallintajärjes-
telmän kehittämismahdollisuudet tulee selvittää viipymättä. Markkinaoikeuden asian-
hallintajärjestelmän ominaisuudet ovat tällä hetkellä täysin riittämättömät tukemaan 
tuomioistuimen toimintaprosesseja ja toiminnan seurantaa. Tämä johtuu osaksi siitä, 
että järjestelmää ei ole juurikaan kehitetty sen vuonna 2002 tapahtuneen käyttöönoton 
jälkeen. Lisäksi markkinaoikeuden  toimintaympäristössä on tapahtunut ja tapahtuu 
edelleen muutoksia. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa saapuneiden asioiden mää-
rän jatkuva kasvaminen sekä useat lainsäädäntöhankkeet. 
 
Mittaristotyöryhmän työn tuloksena hallinto-oikeuksien asianhallintasovelluksiin saate-
taan tarvita muutoksia jo vuonna 2010. Esimerkkinä tällaisesta mahdollisesta muutos-
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tarpeesta on käsittelyvaihetietojen lisääminen asianhallintasovellukseen. Lisäksi vuoden 
2010 aikana tulee harkittavaksi, ryhdytäänkö hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestel-
miin kehittämään vakuutusoikeuden asianhallintajärjestelmään kehitettyä hälytysjärjes-
telmää vastaavaa toiminnallisuutta. Tällainen toiminnallisuus mahdollistaisi asian etene-
misen seurannan suoraan asianhallintajärjestelmän perusnäkymiltä ilman erityisiä toi-
menpiteitä. Vakuutusoikeuden hälytysjärjestelmää olisi mahdollista käyttää tässä suun-
nittelutyössä esimerkkinä, mutta tältä osin tulee kuitenkin ottaa huomioon, että hallinto-
oikeuksien tarpeet tällaiseen järjestelmään liittyen todennäköisesti poikkeavat osin va-
kuutusoikeuden tarpeista. 
 
7.5  Järjestelmäkehitystyö vakuutusoikeudessa 
 
Vakuutusoikeuden hälytysjärjestelmän toteuttaminen aiheuttaa mahdollisesti muutostar-
peita vakuutusoikeuden raportteihin.  
 
Vakuutusoikeudessa laadittiin talvella 2009 alustavia suunnitelmia ja luonnoksia siitä, 
kuinka asiakirjojen kierrättäminen asiantuntijajäsenillä sekä samalla heidän kannanotto-
jensa hankkiminen voitaisiin toteuttaa täysin sähköisesti. Suunnitelmat ja luonnokset 
laadittiin siitä näkökulmasta, että täyssähköinen kiertomenettely toteutuisi vakuutusoi-
keuden sisäisen työskentelyn näkökulmasta mahdollisimman toimivasti ja tehokkaasti. 
Tällöin katsottiin, että täyssähköinen kierto on välttämätöntä toteuttaa siten, että asian-
tuntijajäsenet voivat tallentaa kannanottonsa suoraan asianhallintajärjestelmään heille 
avattavan rajatun käyttöliittymän kautta. Jatkokehitystyön kannalta onkin keskeistä sel-
vittää, onko tämä mahdollista, jos jäsenet käyttävät selainpohjaista käyttöliittymää omil-
la tietokoneillaan vai pitäisikö heidän käyttöönsä antaa oikeushallinnon työasemat. 
Täyssähköiseen asiantuntijajäsenkiertoon liittyvän teknisen ratkaisun selvittäminen tu-
lee sisällyttää vuoden 2010 kehittämissuunnitelmaan. Selvitystyöhön tulee varata erilli-
nen määräraha jäljempänä tässä mietinnössä mainittavan vakuutusoikeudelle tarkoitetun 
kehittämismäärärahan lisäksi. Vakuutusoikeudessa mahdollisesti toteutettava täyssäh-
köisen asiantuntijajäsenkierron ratkaisu on herättänyt kiinnostusta hallintotuomioistuin-
sektorilla laajemminkin. 
 
Pienimuotoisena kehittämisenä on lisäksi tarkoitus automatisoida eräitä toimintoja va-
kuutusoikeuden asianhallintasovelluksessa. Nämä kehittämiskohteet on valittu siitä nä-
kökulmasta, että niiden toteuttaminen olisi välttämätöntä viimeistään täyssähköiseen 
asiantuntijajäsenkiertoon siirryttäessä, mutta uudistuksilla saavutettaisiin merkittäviä 
hyötyjä jo nykyisessä käsittelymenettelyssä. 
 
Mahdollisuus Kansaneläkelaitoksen rekisteritietojen kyselemiseen teknisen käyttöliit-
tymän avulla tulee sisällyttää vuoden 2010 kehittämishankkeisiin. Nykyisellään eri työ-
eläkeasioita käsiteltäessä joudutaan esivalmisteluvaiheessa puhelimitse tiedustelemalla 
selvittämään, onko Kansaneläkelaitos myöntänyt vakuutetulle kansaneläkkeen. Lisäksi 
selvitetään, onko sanottua eläkettä koskeva valitusasia vireillä sosiaaliturvan muutok-
senhakulautakunnassa ja mahdollisesti tulossa edelleen vakuutusoikeuden käsiteltäväk-
si. Samat tiedot joudutaan usein tarkistamaan uudelleen asian myöhemmissä käsittely-
vaiheissa. Se, että tiedot saataisiin suoraan Kansaneläkelaitoksen rekistereistä, nopeut-
taisi asioiden käsittelyä. Sähköisten rekisterien käyttö tulisi kuitenkin rajata siten, että 
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rekistereistä ei olisi mahdollista hankkia sellaisia tietoja, jotka jouduttaisiin antamaan 
muutoksenhakijalle tiedoksi. Käyttöyhteydet rekistereihin voitaisiin mahdollisesti to-
teuttaa mietinnön kohdassa 3.4 selostettua Virtu-menettelyä hyödyntäen. 
 
Esimerkiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalla on teknisen käyttöyhteyden 
välityksellä käytettävissään ne Kansaneläkelaitoksen rekisteritiedot, jotka Eläketurva-
keskus välittää eläkelaitoksille. Menettely perustuu työntekijän eläkelain 198 §:ään. Re-
kisteritietojen siirto tapahtuu teknisesti siten, että Kansaneläkelaitos siirtää rekisteritie-
tonsa reaaliaikaisesti Eläketurvakeskukselle, joka sitten tarjoaa palvelun työeläkelaitok-
sille ja mainitun säännöksen perusteella myös muutoksenhakuelimille. Vakuutusoikeus 
katsoo, että tällä hetkellä teknistä käyttöyhteyttä voitaisiin hyödyntää vain työeläke-
asioiden käsittelyssä. Muussa etuuslainsäädännössä ei ole työntekijän 198 §:ää vastaa-
vaa säännöstä, joka mahdollistaisi tiedonsaannin teknisen käyttöyhteyden avulla.  
 
Vakuutusoikeus on lisäksi mukana Eläketurvakeskuksen organisoimassa EESSI-hank-
keessa, jonka tarkoituksena on valmistautuminen eläkeasioita koskevien tietojen siirtä-
miseen sähköisesti eri EU-maiden viranomaisten ja laitosten välillä. Näiden tietojen siir-
tämisen täytyy eurooppaoikeudellisten säännösten mukaan tapahtua toukokuusta 2012 
alkaen nykyisin käytössä olevien paperilomakkeiden sijasta pelkästään sähköisesti. 
Vaikka kyseessä oleva Eläketurvakeskuksen organisoima hanke koskee vain eläkeasioi-
den käsittelyä, sovelletaan vastaavaa menettelyä samasta ajankohdasta alkaen myös 
muihin sosiaaliturva-asioihin, joissa on liittymiä eri EU-maiden välillä. Vakuutusoikeu-
den asianhallintajärjestelmään tullaan tarvitsemaan lähivuosina ainakin jonkinlaisia 
muutoksia myös EESSI-menettelystä aiheutuvien tarpeiden vuoksi. 
 
7.6  VOVA-hankkeen edellyttämät muutokset 
 
Hallinto-oikeuksien päätösten sähköinen tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvonta-
yksikköön edellyttää muutosten tekemistä asianhallintajärjestelmiin. Päätösasiakirjojen 
lähettäminen suoraan asianhallintajärjestelmästä pitää olla mahdollista. Sähköisessä tie-
doksiannossa tulee kiinnittää erityistä huomiota tietoturvanäkökohtiin. Tiedoksiantome-
nettelyn muuttaminen tulee jossakin määrin vaikuttamaan työskentelytapoihin hallinto-
oikeuksissa.  
 
7.7  UMA-käyttöliittymän toteuttaminen 
 
UMA-käyttöliittymän toteuttaminen edellyttää muutosten tekemistä korkeimman hallin-
to-oikeuden ja hallinto-oikeuksien asianhallintasovelluksiin. Kehitystyö tehdään edellä 
tämän mietinnön kohdassa 6.5 selostettujen UMA-projektissa määriteltyjen liityntäku-
vausten perusteella. UMA-liittymän rakentaminen edellyttää erillisen suunnittelu- ja to-
teuttamisprojektin asettamista. 
 
7.8  Oikeusavun sähköisen asioinnin hanke 
 
Oikeusavun sähköisen asiointijärjestelmän kautta kansalainen tai hänen avustajansa voi 
hakea oikeusapua sähköisesti. Järjestelmän käyttöönotto on viivästynyt alkuperäisestä 
aikataulusta. Kansalaisten on ollut mahdollista asioida oikeusapuasioissa sähköisesti 
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1.3.2010 alkaen. Tuomioistuimet ratkaisevat oikeusapua koskevat kysymykset jatkossa 
oikeusavun sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Tuomioistuimissa järjestelmä otetaan 
käyttöön näillä näkymin syksyllä 2010. 
 
7.9  Valmistelevan mittaristotyöryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset   
  
Hallintotuomioistuinten valmisteleva mittaristotyöryhmä on esittänyt loppuraportissaan 
mittaristohankkeen jatkotyöstämisen osalta seuraavaa.  
 
1) Vireillä olevien asioiden käsittelyajan seurantaan liittyvät toimenpide-ehdotukset: 
 

• Kumulatiivisen käsittelyajan mittaaminen 
 Vireillä olevien asioiden eri käsittelyvaiheisiin käytetty aika tulisi olla nähtävis-

sä asianhallinnasta. Asianhallintaan tulisi voida kirjata käsittelyaikatavoitteita 
sekä vaiheittain että kokonaiskäsittelyajan osalta. Lisäksi tulisi mahdollistaa 
määräaikojen seuranta asianhallintajärjestelmän avulla ja luoda hälytysjärjestel-
mä, joka ilmoittaisi tavoite- tai määräajan lähestymisestä ja kulumisesta umpeen. 

• Kiireellisyys- ja vaativuusluokitukset 
Asioiden priorisointijärjestyksen merkitseminen asianhallintajärjestelmään tulisi 
olla mahdollista. Myös jäljempänä selostettava asioiden vaativuustasoluokitus 
tulisi näkyä asianhallinnasta. 

• Kokonaiskäsittelyaika 
 Asianhallintajärjestelmästä tulisi nähdä myös asian vireilletuloajankohta hallin-

toviranomaisessa, jotta asian kokonaiskäsittelyaika olisi helposti seurattavissa. 
 
2) Asioiden vaativuustasoluokituksen määrittelemiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset: 
 
Valmisteleva mittaristotyöryhmä on selvittänyt erilaisia keinoja asiaryhmien työllistä-
vyyden arvioimiseksi ja XS - XL -tyyppisen vaativuustasoluokituksen laatimiseksi. 
Mahdollisimman objektiivisen ja yleisesti hyväksyttävän luokituksen aikaansaamiseksi 
valmisteleva mittaristotyöryhmä esitti, että varsinainen mittaristotyöryhmä; 
 

• toimittaisi hallintotuomioistuimissa vaativuustasoluokituksen tekemistä varten 
Webropol-kyselyn koskien henkilöstön käsitystä eri asioiden käsittelyyn kulu-
vasta ajasta. 

• kuulisi hallintotuomioistuinten johtoryhmiä Webropol-kyselyn tulosten johdosta 
ja määrittelisi tämän jälkeen kaikille käsiteltäville asioille diaarikaavan mukai-
sesti työllistävyyteen perustuvan vaativuustasoluokituksen. 

• järjestäisi tarvittaessa työn seurantatutkimuksen, mikäli riittäviä tietoja vaati-
vuustasoluokituksen tekemiseksi ei saada edellä selostetuin keinoin. 

 
3) Laatutyön kehittämiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset: 
 

• Hallintotuomioistuinten yhteinen laatujärjestelmä 
 Korkeimman hallinto-oikeuden jo aloittamaa laadun arviointityötä toivotaan jat-

kettavan ja edelleen kehitettävän palautteen antamisen osalta. 
• Laatutyön systemaattinen suunnittelu 
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 Laatutyötä tulisi kehittää hallintotuomioistuimissa entistä laaja-alaisemmaksi si-

ten, että tätä kautta voitaisiin muun muassa tuottaa erilaisia julkaisuja käytännön 
lainkäyttötyön tueksi. 

• Aineistokokoelma 
 Asianhallintajärjestelmään tulisi luoda mahdollisuus kerätä päätöksenteon tueksi 

aikaisempia päätöksiä ja muuta materiaalia sähköiseen aineistokokoelmaan.  
 
7.10 Kehittämishankkeista aiheutuvat määrärahatarpeet 
 
Vuonna 2010 on varauduttu hallintuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehittämi-
sen osalta seuraaviin arvioituihin määrärahatarpeisiin. 
 
Korkein hallinto-oikeus 

• UMA-liittymän toteuttamiseen 150.000 euroa. 
• Asianhallinnan pienimuotoiseen kehittämiseen 50.000 euroa. 

 
Hallinto-oikeudet 

• UMA-liittymän toteuttamiseen 150.000 euroa. 
• Veropäätösten sähköiseen tiedoksiantoon liittyen 20.000 euroa. 

 
Markkinaoikeus 

• Asianhallinnan kehittämiseen, erityisesti jutun haltuunoton, seurannan ja rapor-
toinnin kehittämiseen. Lisäksi on selvitettävä myös tarve kokonaisuudistukseen 
20.000 euroa. 

 
Vakuutusoikeus 

• Asianhallintasovelluksen kehittämiseen 30.000 euroa. 
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8 TYÖRYHMÄN SUORITTAMASTA KUULEMISMENETTELYSTÄ 
 
8.1 Mietintöluonnoksen johdosta lähetetyt lausuntopyynnöt 
   
Työryhmä pyysi helmikuussa 2010 lausuntoja mietintöluonnoksensa johdosta. Lausun-
toa pyydettiin kaikilta hallintotuomioistuimilta, Suomen tuomariliitto ry:ltä, Korkeim-
pien oikeuksien tuomarien yhdistys ry:ltä, Oikeushallinnon Henkilökunta OHK ry:ltä, 
Suomen Lakimiesliitolta ja Suomen Asianajajaliitolta. Kuultavia pyydettiin perehty-
mään mietintöluonnokseen  ja esittämään lausunnoissaan tarpeelliseksi katsomansa huo-
mautukset sekä korjaus- ja täydennysehdotukset perusteluineen. 
 
Kaikki kuultavat Kouvolan hallinto-oikeutta, Suomen Lakimiesliittoa ja Korkeimpien 
oikeuksien tuomarien yhdistys ry:tä lukuun ottamatta antoivat lausunnon. 
 
8.2 Yhteenvetoa annetuista lausunnoista 
 
Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin positiivisesti mietintöluonnokseen sekä siinä selos-
tettuihin kehittämishankkeisiin ja -suunnitelmiin. Useissa lausunnoissa katsottiin, että 
kehittämistyötä pitäisi tulevaisuudessa tehdä nykyistä keskitetymmin ja suunnitelmalli-
semmin, jotta hankkeet eivät pirstaloituisi epätarkoituksenmukaisen pieniksi kokonai-
suuksiksi. Suunnitelmat mahdollisuudesta päätöskonseptien sähköiseen tarkastamiseen 
herättivät sekä positiivisia että epäileviä kannanottoja. Tältä osin työryhmä toteaa, että 
tarkoituksena on luoda mahdollisuuksia ja välineitä uusien, tehokkaampien työskentely-
tapojen kehittämiseksi. Niiden käyttämiseen voidaan siirtyä vähitellen. 
 
Korkein hallinto-oikeus on korostanut, että tietohallintoa tulisi kehittää hallintotuomio-
istuinsektorilla yhdenmukaisesti, keskitetysti ja johdetusti ottaen kuitenkin huomioon 
kaikkien tuomioistuinten yksilölliset tarpeet. Korkeimman hallinto-oikeuden mielestä 
hallintotuomioistuinsektorille asetettujen työryhmien toimeksiantojen päällekkäisyys on 
omiaan vaikeuttamaan kokonaiskuvan saamista kehityssuunnista ja -strategioista. Kor-
kein hallinto-oikeus on maininnut tältä osin esimerkkinä kyseessä olevan työryhmän 
sekä valmistelevan mittaristotyöryhmän välisen suhteen. Niiden toimintaa tulisi tulevai-
suudessa jatkaa tiiviissä yhteistyössä, mutta kuitenkin päällekkäisyyksiä välttäen. Kor-
kein hallinto-oikeus on arvostellut sitä, että hallintotuomioistuimet on oikeusministeriön 
yhteisissä kehittämishankkeissa jätetty yleisiä tuomioistuimia vähemmälle huomiolle. 
Myöskään oikeushallinnon tietotekniikkakeskus ei ole kyennyt tarjoamaan hallintotuo-
mioistuimille riittävää asiantuntemusta ja tukea. Jatkossa hallintotuomioistuinten kaikki 
henkilöstöryhmät pitäisi ottaa aktiivisesti mukaan tietojärjestelmien kehittämistyöhön 
eikä kehittämistyö saisi olla tietotekniikkavetoista, kuten se on tähän saakka ollut. Jat-
kotyöskentelyssä juuri tuomarivetoisuuteen olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Yhtenä tärkeänä osa-alueena kehittämistyössä tulisi olla konkreettinen tutustuminen ul-
komailla käytössä oleviin järjestelmiin. Korkein hallinto-oikeus on pitänyt tärkeänä 
käytössä oleviin ohjelmistoihin liittyvien yhteensopivuusongelmien pikaista ratkaise-
mista, yhteyden luomista asianhallintajärjestelmien ja julkaisujärjestelmien välille sekä 
julkisdiaarin käytettävyyden parantamista. Lisäksi tulisi kehittää mahdollisuus päätösten 
siirtämiseen asianhallintajärjestelmän välityksellä tuomioistuimesta toiseen. Korkein  
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hallinto-oikeus on edellyttänyt, että erillisten hankkeiden sijasta ryhdytään kiireesti 
konkreettiseen työhön sähköisen oikeudenkäyttöjärjestelmän luomiseksi.  
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden mielestä mietinnössä olisi voitu kertoa laajemmin 
muissa maissa käytössä olevista asianhallintajärjestelmistä. Työryhmän resurssit huo-
mioon ottaen laajemman selvityksen laatiminen ei kuitenkaan ollut mahdollista. 
 
Kuopion hallinto-oikeus toi esille oikeusministeriössä vireillä olevan käyttöoikeuksien 
hallinta -hankkeen edut. Hankkeeseen liittyvä ratkaisu helpottaisi ongelmaa, joka aiheu-
tuu siitä, että useimpiin työtehtävissä käytettäviin tietojärjestelmiin kirjauduttaessa tar-
vitaan erillinen käyttäjätunnus ja salasana. 
 
Turun hallinto-oikeus arvosteli sitä, että pakollisia ohjelmisto- ja laitteistomuutoksia 
joudutaan tekemään turhan usein. Työryhmä toteaa tältä osin, että ohjelmistovalmista-
jista riippumatta tietotekniseen kehitykseen kuuluvat niin käyttöjärjestelmän kuin sovel-
lusohjelmienkin säännölliset päivitykset teknisten ja tietoturvallisuuteen liittyvien syi-
den vuoksi. Oikeusministeriöllä ja oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksella ei ole juu-
rikaan mahdollisuuksia vaikuttaa tällaisten päivitysten tiheyteen. 
 
Markkinaoikeus korosti käytössään olevan asianhallintasovelluksen puutteellisuutta ja 
välitöntä tarvetta sen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. 
 
Vakuutusoikeus kiinnitti huomiota siihen, että sähköisen asianhallintajärjestelmän laati-
miseksi hallintoasioiden käsittelyä varten kaikilla tuomioistuimilla pitää olla korkeim-
man hallinto-oikeuden eAMS:in mukaisesti laadittu arkistonmuodostussuunnitelma. Li-
säksi vakuutusoikeus ilmoitti, että sen asianhallintajärjestelmään luodaan päätöskonsep-
tien sähköisen tarkistamisen mahdollistava päätösasiakirjojen versionhallintatoiminto. 
 
Suomen Asianajajaliitto esitti huomioita, jotka liittyvät asiamiesten mahdollisuuksiin 
hyödyntää tulevia sähköisen asioinnin toimintoja. Suomen Asianajajaliitto katsoi, että 
sähköiseen asianhallintaan siirryttäessä kaiken asiakirjamateriaalin eikä vain osan siitä 
tulee olla saatavissa sähköisessä muodossa ja lisäksi paperidokumentteina. Asiakirjat tu-
lee voida jatkossakin laatia tekstinkäsittelyohjelmalla eikä dokumenttien rakenteiden 
yhtenäistäminen saisi rajoittaa liiaksi asiakirjojen laatimista. 
 
Suomen tuomariliitto ry:n mielestä on tärkeää huolehtia siitä, että kehittämishankkeiden 
vaatima rahoitus järjestetään tuomioistuinten kehysbudjettien ulkopuolelta eikä hank-
keisiin käytetä tuomioistuinten toimintaan tarkoitettuja jo muutenkin niukkoja määrära-
hoja. Suomen tuomariliitto ry katsoi, että kehittämistyötä tulee tukea voimakkaasti, jotta 
tuottavuusohjelma näkyisi oikeusministeriön hallinnonalalla tulevaisuudessa muinakin 
toimenpiteinä kuin vain henkilöstövähennyksinä. 
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9 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET 
 
9.1 Yleisiä näkökohtia asianhallinnan kehittämisestä 
 
Korkeimman hallinto-oikeuden, hallinto-oikeuksien, vakuutusoikeuden ja markkinaoi-
keuden nykyiset asianhallintajärjestelmät on kehitetty erillisinä hankkeina. Erillisen ke-
hittämisen vuoksi myös järjestelmissä on eroja. Nykyiset asianhallintajärjestelmät ovat 
perusrakenteeltaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettuja 
diaareja, jotka sisältävät asiassa käydyn kirjeenvaihdon ja asian käsittelyn lopuksi teh-
dyn päätöksen. Nykyisiin järjestelmiin liittyy lisäksi erilaisia raportointimahdollisuuksia 
tuomioistuimen omaa käyttöä varten, mutta näin tuotettavissa oleva tieto vaihtelee tuo-
mioistuimittain eikä tuotettava tieto yleensä ole laadultaan laajaa. Asioiden elinkaari-
seurantaan samoin kuin tuomioistuinten työn omaan suunnitteluun, seurantaan ja kehit-
tämiseen nykyiset asianhallintajärjestelmät tarjoavat vähän tai ei lainkaan mahdolli-
suuksia. Nykyiset järjestelmät mahdollistavat vain rajoitetusti ulkopuolelta tuotettujen 
asiakirjojen liittämisen asianhallintaan, vaikka tällaiset asiakirjat olisivatkin saapuneet 
tuomioistuimeen sähköisesti. 
 
Työryhmä katsoo, että asianhallintajärjestelmien kehittämisellä on suuri merkitys tuo-
mioistuinten työn kehittämisessä niiden ratkaisutoiminnan tehostamiseksi. Asianhallin-
tajärjestelmä, jonka antama tuki asioiden valmistelulle ja kehittämiselle on heikko, on 
yksi osatekijä asioiden käsittelyssä syntyviin viiveisiin. Tämän vuoksi asianhallintajär-
jestelmien sisältö, toimintatavat ja toimintamahdollisuudet tulisi määritellä uudestaan. 
 
Tässä mietinnössä on edellä käsitelty useita sähköistä asiointia koskevia kehittämis-
hankkeita. Työryhmä toteaa, että tuomioistuinten toimintaympäristön kannalta merkittä-
vät hankkeet ovat viime vuosina tulleet vireille hallinnosta. Näistä hankkeista edellä kä-
sitelty UMA-hanke voidaan mainita esimerkkinä asioiden käsittelyn tehostamisesta si-
ten, että eri toimijoiden toimintoketjuja yhdistetään ja tämän myötä asioiden läpivienti 
nopeutuu. Hallinnosta on toisaalta tullut vireille myös hankkeita, joissa kysymys on 
suppeammasta rajapinnasta ja tehtävänasettelusta. Näistä esimerkki on puolestaan vero-
hallinnon sähköistä tiedoksiantoa koskeva VOVA-hanke, jossa järjestelystä hyötyvä on 
viranomaisosapuoli. UMA- ja VOVA-hankkeiden suurin merkitys on siinä, että niissä 
kokeiltuja ja toteutettuja ratkaisuja voidaan myöhemmin monistaa käytettäväksi muissa 
vastaavissa projekteissa. Sähköisen asioinnin kannalta horisontaalisin ja laajin nyt vi-
reillä olevista muista hankkeista on sähköisen asiointitilin kehittäminen, joka tarjoaa 
myös tuomioistuimissa tapahtuvaan asiointiin uudentyyppisiä mahdollisuuksia. 
 
Tuomioistuinten tietotekniseen toimintaympäristöön on viime aikoina kiinnitetty huo-
miota useissa julkisuuteen tulleissa puheenvuoroissa. Esimerkiksi korkeimman oikeu-
den presidentti Pauline Koskelo on useissa puheissaan ottanut esille sen, että tuomiois-
tuinten tietotekniset järjestelmät ovat vanhentuneita eivätkä palvele parhaalla mahdolli-
sella tavalla tuomioistuinten perustehtävänä olevaa ratkaisutoimintaa. Korkeimman hal-
linto-oikeuden presidentti Pekka Hallberg on puolestaan kiinnittänyt huomiota siihen, 
että hallinnon ja tuomioistuinten välillä sähköistä asiakirjaliikennettä ei pystytä hyödyn-
tämään täysimittaisesti, koska tietojärjestelmien välillä on eroja. 
 

51



 
Työryhmä toteaa, että tuomioistuimissa on valmiutta hyödyntää tietoteknisiä ratkaisuja 
asioiden käsittelyyn ja ratkaisutoimintaan nykyistä selvästi laajemmin. Tällaista kehittä-
mistyötä ei kuitenkaan tehdä missään yhtenäisessä rakenteessa taikka ympäristössä. Oi-
keusministeriön tietohallinnon tuki kehittämistyölle on ollut vähäistä johtuen muun mu-
assa aikaisemmin mainituista tietoteknisten palvelujen puutteista ja ongelmista. 
 
Tällaisessa yleisessä toimintaympäristössä tietoteknisen kehittämisen suunta ja kehittä-
misratkaisut voivat jäädä ratkaisevasti riippumaan siitä seikasta, löytyykö tuomioistuin-
ten ulkopuolelta jokin taho, jonka tarpeita varten on syytä kehittää jokin erillisjärjestel-
mä. Tällainen kehittämistyö on pisteittäistä eikä ratkaise ongelmia yleisemmin. Työryh-
män työn kuluessa on käynyt varsin selväksi, että eri tuomioistuimissa, mutta myös eri 
tuomioistuinlinjoissa useat ongelmat ovat yhteisiä. 
 
Työryhmä katsookin, että tuomioistuinten tietoteknisen toimintaympäristön kehittämi-
sessä tarvittaisiin voimakkaampaa tuomioistuinten yhteistä näkemystä. Nyt yhteinen nä-
kemys vallitsee lähinnä ongelmista, mutta tätä näkemystä ei ole pystytty kanavoimaan 
käytännön toimiksi. Toisaalta tuomioistuinten toimintaympäristöissä on myös eroja, 
mikä koskee myös hallintotuomioistuimia. Kehittämistyössä näitä eroja ei ole pystytty 
ottamaan riittävästi huomioon. 
 
Tietoteknisen ympäristön kehitys huomioon ottaen kehittämistyön pitäisi olla jatkuvaa. 
Tuekseen tietotekninen kehittämistyö tarvitsee hallinnonalan ministeriön vahvemman 
tuen, mutta myös tuomioistuinten oman tuen. Tekninen kehittämistyö ei toisaalta ole ir-
rallaan tuomioistuinten sisäisistä prosesseista ja toimintatavoista. Tekninen ympäristö ja 
sisäiset toimintatavat ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa. Korkeatasoisestakaan tek-
nisestä ympäristöstä ei saada täyttä hyötyä, jos tuomioistuimet eivät kehitä omia toimin-
tatapojaan ratkaisutoiminnan nopeuttamiseksi. 
 
Edellä mainituista syistä työryhmä esittää, että hallintotuomioistuinten tietoteknisen ke-
hittämisen tueksi asetettaisiin mahdollisimman pian, mutta viimeistään seuraavan halli-
tuskauden alusta lukien yksittäisiä työryhmiä ja muita yksittäisiä kehittämishankkeita 
pysyvämpi yleinen tukirakenne. Sen organisoimiseksi on useita mahdollisia malleja. 
Tukirakenteen tulisi kuitenkin koostua sellaisista tuomioistuinten edustajista, joiden 
asiantuntemuksen avulla voidaan kehittää tietoteknisen toimintaympäristön hyväksi-
käyttöä tuomioistuinten perustehtävissä. Tukirakenteen tulisi toimia kiinteässä yhteis-
työssä oikeusministeriön sekä yleisten tuomioistuinten sektorille mahdollisesti asetetta-
van vastaavan tukirakenteen kanssa. Tukirakenne tarjoaisi samalla hallintotuomioistui-
mille pysyvämmän hyvien käytäntöjen, kokemusten ja kehittämistarpeiden keskustelu-
foorumin, mikä loisi pohjaa kehittämistyön suunnitelmallisuudelle ja taloudellisemmal-
le toteuttamiselle. 
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Työryhmän mielestä asianhallintajärjestelmän toiminnoilta tulisi edellyttää ainakin, että  
niillä voidaan; 
 

• tehostaa asioiden valmistelua ja istuntokäsittelyä työmenetelmiä sekä -tekniikoi-
ta uudistamalla. Esimerkkeinä tällaisista voidaan mainita henkilökohtaisen työ-
pinomenetelmän käyttö, istuntosalitekniikan kehittäminen, etätyöskentelyn mah-
dollistaminen sekä päätöskonseptien tarkastaminen sähköisesti. 

• tehostaa ja monipuolistaa asioiden käsittelyn etenemisen seurantaa erilaisten hä-
lytys- ja ilmoitustoimintojen avulla. 

• saattaa keskeinen oikeudenkäyntiaineisto sähköiseen muotoon ja mahdollistaa 
sen käsitteleminen. 

• kehittää sisäisiä prosesseja esimerkiksi siten, että diaaritietoja ja oikeudenkäynti-
aineistoa on mahdollista siirtää eri oikeusasteiden välillä. 

• kehittää sähköistä asiakirjatuotantoa, sähköistä asiakirjakiertoa ja arkistointia. 
• yhdenmukaistaa tietosisältöjä ja prosessiketjuja hallintotuomioistuimissa. 
• mahdollistaa liittymät julkaisu- ja tiedotustoimintoihin. 
• kehittää toiminnanohjausta ja seurantaa luomalla toimintoja sekä mittareita, joi-

den avulla voidaan ennakoida tuomioistuimen jutturakennetta ja asiamääriä tule-
vaisuudessa sekä arvioida niiden vaikutuksia resurssitarpeisiin. 

• mahdollistaa sähköisen asioinnin palvelut sähköisen asioinnin palvelualustan se-
kä asiointitilin välityksellä. 

 
9.2 Asianhallinnan kehittämisen suuntaamisesta hallintotuomioistuimissa 
 
Asianhallinnan kehittämisen yleisten näkökohtien lisäksi työryhmä katsoo, että asian-
hallintajärjestelmien kehittämistä hallintotuomioistuimissa voidaan jatkaa hallintotuo-
mioistuinten hallinnollisen diaarin uudistamisen esiselvitysprojektin loppuraportissa eh-
dotettujen jatkotoimenpidesuositusten pohjalta. Tällöin on; 
 

• jatkettava selvitystyötä lainkäyttöasioille ja hallinnollisille asioille yhtenäiselle 
asianhallintajärjestelmälle asetettavien vaatimusten täsmentämiseksi ja määritte-
lemiseksi. 

• käynnistettävä prosessiohjatun toiminnan ja sähköisten asiakirjojen käsittelyn 
vaatimat toimintatapojen ja organisoinnin muutokset osana kokonaisarkkitehtuu-
ria. 

• mahdollisuuksien mukaan päätettävä tapa, jolla oikeusministeriö sitoutuu VAL-
DA-järjestelmän ja sen komponenttien kehittämiseen ja käyttöönottoon sekä va-
litun ohjelmistoalustan hyväksikäyttämiseen. 

• arvioitava Lotus Notes -sovellukseen perustuvien asianhallintosovellusten jatko-
kehitysmahdollisuudet. 

• jatkettava hallintotuomioistuinten asioiden käsittelyn seurantaa sekä työmäärien 
mittaamista koskevien mittaristojen kehittämistä. 

 
Korkeimmassa hallinto-oikeudessa valmistui syksyllä 2009 tutkimus "Oikeusturvan to-
dellisuus, pyramiditutkimus hallintolainkäytön vaikuttavuudesta" eli niin sanottu pyra-
miditutkimus (Korkeimman hallinto-oikeuden tutkimusjulkaisuja 1/2009). Tutkimuk-
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sessa todettiin muun muassa, että viranomaisten sähköisten asianhallintajärjestelmien 
tulisi tulevaisuudessa mahdollistaa automaattisesti tapahtuva tilastotiedon kerääminen 
sekä raportointi. Lisäksi eri viranomaisten käyttämien tietojärjestelmien tulisi olla mah-
dollisimman yhteneviä. Tilastointia ja raportointia tulisi lisäksi pyrkiä yhtenäistämään 
eri hallinnonaloilla. Tutkimuksessa nousi esille myös tarve saada nykyistä vaivatto-
mammin tietoa korkeimman hallinto-oikeuden ja muiden hallintotuomioistuinten julkai-
semattomista päätöksistä oikeus- ja hallintokäytännön yhtenäistämiseksi. Tässä tarkoi-
tuksessa sähköistä asiointia tulisi kehittää paitsi oikeusministeriön hallinnonalan sisällä 
niin myös yhteistyössä muiden ministeriöiden kanssa. 
 
Asioiden käsittelyn seurantaa ja työmäärän mittaamista koskevat tarpeet ovat viime ai-
koina lisääntyneet, koska tuottavuudelle on asetettu varsin korkeita vaatimuksia. Vireil-
lä olevien asioiden käsittelyaikoja tulisi voida vaivattomasti seurata asianhallinnasta 
vaiheittain ja kokonaisuutena. Toiminnan tuloksellisuuden tarkastelun painopiste tulisi 
siirtää menneisyydestä nykyhetkeen ja edelleen tulevaisuuden ennakointiin. Tuomiois-
tuinyksiköiden asiamäärien tarkastelusta tulisi siirtyä todellisen työmäärän tarkasteluun. 
Asiat tulisi pystyä ainakin karkealla tasolla luokittelemaan niiden työllistävyyden mu-
kaan niin resurssien kuin työmäärän oikeudenmukaiseksi jakamiseksi. Tuloksellisuuden 
ja vaikuttavuuden kehitystä tulisi voida seurata erilaisten mittareiden avulla. Hallinto-
tuomioistuinten yhteistä laatutyötä tulee edelleen kehittää. Tässä tarkoituksessa asian-
hallintaan tulisi luoda mahdollisuus aineistokokoelman muodostamiseen. Aineistoko-
koelmaan koottaisiin tuomioistuimen aikaisempia päätöksiä ja muuta tarpeellista mate-
riaalia lainkäyttötyön tueksi. Kaikki edellä selostettu asettaa uusia tarpeita asianhallinta-
prosessin ja sitä tukevien sovellusten kehittämiselle. 
 
Oheisessa kaaviossa on kuvattu asianhallinnan ja sähköisen asioinnin kehittämistä hal-
lintotuomioistuimissa lähivuosina. 
 
 
Kaavio 7:  Asianhallinnan ja sähköisen asioinnin kehittäminen hallintotuomioistuimissa. 
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Kehittämishankkeista vuodelle 2010 on ajoitettu; 
 

• UMA-hankkeen toteuttaminen. 
• tiedoksiannon toteuttaminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön ja hallinto- 

oikeuksien välillä. Tekniset valmiudet tähän ovat olemassa 1.5.2010 alkaen. 
• sähköisen asiakirjaliikenteen aloittaminen muiden viranomaisten kanssa. 
• Haldi-järjestelmän uusiminen. Esiselvitysvaihe päättyi 31.12.2009. 

 
Työryhmän mielestä vuoden 2010 aikana tulee lisäksi aloittaa kehittämistyö; 
 

• hälytysjärjestelmän toteuttamiseksi vakuutusoikeuden mallia soveltaen. 
• päätöskonseptien sähköiseen tarkistamiseen ja kierrättämiseen liittyen. 
• täyssähköisen asiakirjakierron osalta. 
• lopullisten päätöskappaleiden kopioinnin muuttamiseksi suoraan asianhallinta-

järjestelmästä tapahtuvaksi päätöksen liitteet sisältäväksi tulostamiseksi. 
• asianhallintajärjestelmän toiminnallisuuden hyödyntämiseksi nykyistä parem-

min. Yksinkertaisillakin ratkaisuilla voi olla mahdollista poistaa  tuomioistuinten 
sisäisessä toiminnassa esiintyvää päällekkäistä työtä sekä tiedon mekaanista siir-
tämistä.  

• keskitetyn ratkaisun käyttöönottamiseksi hallintotuomioistuinten työntekijöiden 
työssään käyttämiin sovelluksiin kirjautumisessa, jotta jokaisen sovelluksen 
osalta ei tarvitsisi erikseen kirjoittaa erillistä käyttäjätunnusta ja salasanaa. 

 
Vuoden 2010 jälkeen toteutettavia hankkeita, joihin tulee kuitenkin valmistautua jo 
vuonna 2010 ovat; 
 

• dokumenttienhallinnan kokonaisvaltainen kehittäminen. 
• diaaritietoihin liittyvä sanastotyö. 

 
9.3 Asianhallinnan kehittämisestä oikeuslaitoksessa lähivuosina 
  
Oikeushallinnossa tehtyjen linjausten mukaan nykyisten Lotus Notes -asianhallintaso-
vellusten elinkaari päättyy vuosina 2014 - 2015. Työryhmä katsoo kuitenkin, että ny-
kyisten asianhallintasovellusten pienimuotoista kehittämistä voidaan vielä jatkaa, koska 
kysymyksessä on käyttäjille tuttu ympäristö, kehittäminen on edullista ja nykyisiä ra-
kenteita on suhteellisen helppo muuttaa ja täydentää. Esimerkiksi asiakirjavarantojen si-
joittamista aineistopankkiin voitaisiin selvittää. Lotus Notes -järjestelmissä on myös 
ominaisuuksia, joita voitaisiin käyttää entistä paremmin hyödyksi asioiden käsittelyssä 
ja asiakirjakierrossa.  
 
Oikeusministeriö on laatinut kesällä 2009 hankesuunnitelman, johon on koottu kaikki 
oikeuslaitoksen piirissä vireillä olevat tai suunnitellut asian- ja dokumenttienhallinnan 
kehittämishankkeet. Hankesuunnitelman on tarkoitus vastata tuottavuusohjelmassa oi-
keusministeriölle asetettuihin tavoitteisiin. Niitä toteutetaan erityisesti lisäämällä säh-
köistä asiointia, soveltamalla kehittynyttä tietotekniikkaa hallinnonalan toimintaproses- 
 

55



 
seissa, kehittämällä työprosesseja ja organisaatioita, keventämällä hallintoa sekä etsi-
mällä tehokkaita palvelujen ja tuki- ja ylläpitotehtävien tuottamistapoja. 
 
Hankkeita on kuvattu oikeusministeriön vuosille 2011 - 2014 laatimassa toiminta- ja ta-
loussuunnitelmassa. Tavoitteena on rikos-, siviili- ja hallintolainkäyttöasioiden käsitte-
lyyn liittyvien sähköisten toimintaprosessien kehittäminen kaikissa viranomaisvaiheissa. 
 
Hankkeiden tehtävänä on tuottaa käsittelyketjun prosesseja tehostava ja yhtenäistävä 
tietoturvallinen tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa sähköisen poikkihallin-
nollisen yhteistyön sekä sähköisten asiointipalvelujen tarjoamisen kansalaisille viran-
omaisten työprosessien ja koko asianhallintaprosessin osalta.  
 
Oheisessa kaaviossa on kuvattu oikeuslaitoksessa jo meneillään olevia sekä tulevia tie-
totekniikan kehittämishankkeita ja niiden ajoitusta.  
 
 
Kaavio 8: Oikeuslaitoksen dokumentin- ja asianhallinnan sovellusten kehittämisen aika-
taulu vuoteen 2014 mennessä. 
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1 Johdanto 

Tässä dokumentissa kuvataan Maahanmuuttoviraston UMA-järjestelmän ja HaO:n ja KHO:n 
asianhallintajärjestelmien välisen liittymän arkkitehtuuri ja ratkaisukuvaus hallintotuomioistuinten 
näkökulmasta. Maahanmuuttovirasto on tuottanut liittymäkuvauksen UMA-järjestelmän 
näkökulmasta. Maahanmuuttoviraston liittymäkuvaus on ollut tärkein lähtöaineisto tämän 
dokumentin tuottamisessa. 

Arkkitehtuuri on kuvattu kokonaisarkkitehtuurin näkökulmista: toiminta, tiedot, järjestelmät ja 
teknologia. Painopiste on teknisessä ratkaisukuvauksessa. Kuvaus on pyritty tekemään 
sellaisella tarkkuustasolla, että sen pohjalta voidaan aloittaa ratkaisun suunnittelu ja toteutus. 
Määrittelyn aikana on havaittu, että jotkin tekniset yksityiskohdat, kuten liittymän joidenkin 
sanomien sisältömääritykset, tarkentuvat vasta tämän määrittelyprojektin jälkeen. 

Tässä projektissa tehtävässä toiminnallisessa määrittelyssä kuvataan liittymän edellyttämä 
sähköisen asioinnin prosessi, liittymän toiminnalliset vaatimukset ja keskeiset käyttötapaukset. 
Toiminnallinen määrittely luo pohjan muulle arkkitehtuurille ja tekniselle ratkaisukuvaukselle. 
Toiminta-arkkitehtuurin osalta tässä arkkitehtuurikuvauksessa pääasiassa viitataan 
toiminnalliseen määrittelyyn.  

Projektin aikana on tullut esille, että hallintotuomioistuimista toivotaan suoraa lukuoikeutta UMA-
järjestelmään. Tässä vaiheessa liittymäratkaisu perustuu yksinomaan tietojen siirtoon 
järjestelmien välillä. Mikäli tulevaisuudessa suora lukuoikeus otetaan käyttöön, tulee 
ympäristöjen tekniset valmiudet ja yhteensopivuus tarkistaa ja varmistaa. Lisäksi käyttöoikeudet 
ja niiden hallinta pitää määritellä.  

2 Arkkitehtuurin kehittäminen 

Arkkitehtuuri on kehitetty soveltamalla kokonaisarkkitehtuurimenetelmää. Kuvausten jäsennys 
perustuu ValtIT:n kokonaisarkkitehtuurimenetelmään, jonka mukaan arkkitehtuuri kuvataan 
neljästä näkökulmasta: 

 toiminta 

 tiedot 

 järjestelmät 

 teknologia 

3 Toiminta-arkkitehtuuri 

3.1 Tietojärjestelmän tarkoitus 

Rakennettavan liittymän avulla mahdollistetaan maahanmuuttoasioihin liittyvien 
muutoksenhakuasiakirjojen sähköinen välittäminen UMA-järjestelmästä HaO:n ja KHO:n 
asianhallintajärjestelmiin ja toisin päin.  

3.2 Liittymän toiminnalliset vaatimukset 

Liittymän toiminnalliset vaatimukset on kuvattu toiminnallisessa määrittelyssä 
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3.3 Toimintaprosessien kuvaus 

Sähköisen asioinnin prosessi on kuvattu toiminnallisessa määrittelyssä. 

3.4 Käyttäjien kuvaus 

Käyttäjät ja keskeiset käyttötapaukset on kuvattu toiminnallisessa määrittelyssä. 

4 Tietoarkkitehtuuri 

4.1 Tietotarpeet 

Liittymän tietotarpeet ylätasolla on kuvattu Maahanmuuttoviraston UMA-järjestelmän 
liittymäkuvauksessa (Maahanmuuttovirasto: UMA - HAO/KHO -LIITTYMÄMÄÄRITTELY).  

4.2 Tietovirrat 

Alla olevassa kuvassa on kuvattu UMA-järjestelmän ja HaO/KHO:n välillä kulkevat tietovirrat. 
Tietovirtoja vastaavat prosessit on kuvattu toiminnallisessa määrittelyssä. 

 

Alla olevaan taulukkoon on koottu liittymässä kulkevat tietoryhmät, niiden tiiviit selitykset ja 
vastaavuus XML-skeemoihin.   

Tietovirta/Tietoryhmä Selite XML-skeema 

Valitus Valituksen tiedot ja siihen 
liittyvät liiteasiakirjat 

ValitusSchema.xsd 
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Valituksen kuittaus Vastaanottajan kuittaus 
valitukseen  

ValituksenKuittausSchema.xsd 

Asiakirjapyyntö HaO/KHO voi tehdä 
asiakirjapyynnön UMA:ssa 
ratkaisun tehneelle 
viranomaiselle tai UMAsta 
voidaan tehdä asiakirjapyyntö 
HaO/KHO:een 

LausuntoPyyntoSchema.xsd 

Asiakirjat Asiakirjojen lähetys 
HaO:lle/KHO:lle 

LausuntoSchema.xsd 

Täytäntöönpanokieltohakemus Valituksen yhteydessä 
välitetty tieto, hakeeko hakija 
täytäntöönpanokieltoa 

Elementti 
TaytantoonpanokieltoHakemus 
skeemassa 
ValitusSchema.xsd 

Lausuntopyyntö HaO/KHO voi tehdä 
lausuntopyynnön UMA:ssa 
ratkaisun tehneelle 
viranomaiselle 

LausuntoPyyntoSchema.xsd 

Lausunto UMA:n 
ratkaisijaviranomaisen 
tekemä lausunto käsittelyssä 
olevaan asiaan 

LausuntoSchema.xsd 

Lisäselvityspyyntö HaO/KHO voi tehdä 
lisäselvityspyynnön UMA:ssa 
ratkaisun tehneelle 
viranomaiselle 

LausuntoPyyntoSchema.xsd 

Lisäselvitys UMA:n 
ratkaisijaviranomaisen 
tekemä lisäselvitys 
käsittelyssä olevaan asiaan 

LausuntoSchema.xsd 

Välipäätös Täytäntöönpanokieltopäätös, 
joka noudattaa samaa 
muotoa kuin päätös 

PaatosSchema.xsd 

Päätös Muutoksenhakuasiassa 
tehdyn päätöksen tiedot ja 
liiteasiakirjat 

PaatosSchema.xsd 

Tiedoksianto Tieto hallintotuomioistuimelta 
UMAlle, että päätös on 
annettu tiedoksi asiakkaalle 

TiedoksiantoSchema.xsd 
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ja ratkaisuviranomaiselle 

Alla olevaan kuvaan on piirretty järjestelmien välinen XML-sanomaliikenne. 

 

 

4.3 Tiedonsiirtosanomien tietosisällöt 

Tiedonsiirtosanomien rakenne on kuvattu XML-skeemoina. Määrittelyprojektin aikana on 
tarkennettu skeemojen XML-elementtejä vastaavia käsitteitä ja niiden tietosisältöjä erilliseen 
taulukkoon (UMA-liittymän tietokuvaukset).  

5 Järjestelmäarkkitehtuuri 

5.1 Tietojärjestelmän yleiskuvaus 

HaO:n ja KHO:n asianhallintajärjestelmät integroidaan UMA-järjestelmään tietojen vaihtoon 
perustuvan liittymäratkaisun avulla. UMA-järjestelmä tarjoaa rajapinnan, jonka kanssa hallinto-
oikeuksien järjestelmien tulee kommunikoida.  

Hallinto-oikeuksien kommunikointirajapinta rakennetaan oikeusministeriön sähköisen asioinnin 
alustalle. Sähköisen asioinnin alusta integroidaan edelleen HaO:n ja KHO:n 
asianhallintajärjestelmiin. UMA-järjestelmästä vastaanotettavat tiedonsiirtosanomat 
liitetiedostoineen otetaan vastaan työjonoihin. Kirjaajat ottavat asioita työjonoista ja kirjaavat ne 
asianhallintaan. Mahdollisimman suuri osa sähköisessä muodossa tulleista tiedoista 
integroidaan suoraan asianhallintajärjestelmään ilman manuaalisia välivaiheita. Yleiskuva 
liittymän tietojärjestelmistä on esitetty alla olevassa kuvassa.       
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5.2 Osajärjestelmät 

Alla on kuvattu tiiviisti järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat järjestelmät ja niiden roolit. 

5.2.1 UMA-järjestelmä 

UMA-järjestelmä on viranomaisten ulkomaalaisasioiden yhteinen asiankäsittelyjärjestelmä. 
Maahanmuuttoasian kokonaisprosessi hallitaan UMA-järjestelmässä. 
Maahanmuuttoviranomaisen ratkaisusta voidaan valittaa HaO:een tai KHO:een niin kuin laissa 
on säädetty. HaO:een valitetaan hallintopäätöksestä ja KHO:een HaO:n päätöksestä. Valituksen 
myötä asian käsittely siirtyy HaO:n tai KHO:n asiankäsittelyjärjestelmään. UMA-järjestelmän ja 
HaO:n/KHO:n asiankäsittelyjärjestelmien välinen integraatio perustuu tietojen siirtoon 
järjestelmien välillä. 

5.2.2 Sähköisen asioinnin alusta 

Oikeusministeriö kehittää parhaillaan sähköisen asioinnin teknistä arkkitehtuuria. 
Arkkitehtuurissa kuvataan sähköisen asioinnin yleisarkkitehtuuri, tekninen ratkaisumalli ja 
yleiskäyttöisiä sähköisen asioinnin tukipalveluita. Ensimmäisiä alustan palveluja ollaan 
ottamassa käyttöön. 

UMA/HaO/KHO-liittymäratkaisussa on tarkoitus hyödyntää arkkitehtuurissa kuvattua sähköisen 
asioinnin ohjelmistoalustaa. Ratkaisussa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
toteutusvaiheessa valmiina olevia yhteisiä tukipalveluja. 
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Nyt määriteltävää liittymäratkaisua tulisi pystyä hyödyntämään myös muissa vastaavissa HaO:n 
ja KHO:n organisaatioiden välisen sähköisen asioinnin liittymissä.  

5.2.3 HaO asianhallinta 

Jokaisella hallinto-oikeudella (8 kpl) on oma asianhallintajärjestelmä. Järjestelmässä hallitaan 
HaO:n käsittelyssä olevia asioita. Ulkomaalaisasiat muodostavat vain pienen osan kaikista 
asianhallintajärjestelmissä olevista asioista. 

Asianhallintajärjestelmä on Notes-sovellus. Sovelluksen tietokannat sijoitetaan Domino-
palvelimelle. Käyttäjät käyttävät järjestelmää työasemaan asennetulla Lotus Notes -ohjelmalla.  

Asianhallintasovellukseen kuuluu aktiivisten asioiden tietokanta, arkistoitujen asioiden tietokanta, 
koodistotyyppisiä tietokantoja ja kopiointimääritykset LEI-välineessä. Jokaisella hallinto-
oikeudella on virastokohtaiset tietokannat ja lisäksi on käytössä yhteinen tietokanta. 
Järjestelmässä on liittymä WordPro-tekstinkäsittelyohjelmaan. Jatkossa WordPro-liittymä 
korvataan OpenOffice-liittymällä. 

5.2.4 KHO asianhallinta 

KHO:lla on yksi asianhallintajärjestelmä. Ulkomaalaisasiat muodostavat vain pienen osan 
kaikista asianhallintajärjestelmissä olevista asioista. 

Asianhallintajärjestelmä on Notes-sovellus. Sovelluksen tietokannat sijoitetaan Domino-
palvelimelle. Käyttäjät käyttävät järjestelmää työasemaan asennetulla Lotus Notes -ohjelmalla. 

Asianhallintasovellukseen kuuluu aktiivisten asioiden tietokanta, arkistoitujen asioiden tietokanta, 
koodistotyyppisiä tietokantoja ja kopiointimääritykset LEI-välineessä. Järjestelmässä on liittymä 
WordPro-tekstinkäsittelyohjelmaan. Jatkossa WordPro-liittymä korvataan OpenOffice-liittymällä. 

6 Teknologia-arkkitehtuuri 

6.1 Teknisen ratkaisun yleiskuvaus 

Tässä teknisessä liittymäratkaisussa määritellään järjestelmät ja tekniset komponentit, joita 
tarvitaan tietojen välittämiseen UMA-järjestelmästä HaO:n ja KHO:n asianhallintajärjestelmiin ja 
toisin päin. Liittymässä käytetään Web Services -teknologioita organisaatioiden välisessä 
kommunikoinnissa.   

Alla olevaan kuvaan on kirjattu alustavasti teknologiat, alustat ja standardit, joihin tekninen 
ratkaisu perustuu.  
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6.2 UMA-järjestelmä ja -rajapinta 

UMA-järjestelmän tekninen toteutus perustuu Microsoft -teknologioihin. 

UMA:n tekninen rajapinta on toteutettu Microsoft BizTalk -integraatiotuotteella. BizTalk tarjoaa 
Web Services -rajapinnan liittymän toteutukseen. 

6.3 Sanomanvälitys 

Sanomanvälityksessä UMA-järjestelmän ja HaO:n/KHO:n järjestelmien välillä käytetään Web 
Services -teknologioita. Perusteknologiat ovat: 

 XML 

 XML Schema 

 WSDL 

 SOAP (Document Literal) 

 HTTPS 

 X.509 

Liittymässä noudatetaan WS I -organisaation Basic Profile 1.1. -suosituksia. Tämä takaa 
periaatteessa yhteentoimivuuden liittymässä käytettävien Microsoft- ja Java EE -alustojen välillä. 
Käytännössä yhteentoimivuus tulee varmistaa liittymän toteutuksen yhteydessä suoritettavassa 
testauksessa. Erityisesti tulee testata, että SOAP Document Literal -tyyppinen kommunikointi 
toimii alustojen välillä. 
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Sanomien liitetiedostojen lähtömuoto on PDF. Liitetiedostot koodataan Base 64 -koodauksella ja 
sisällytetään XML-sanomiin. Tämä saattaa kasvattaa huomattavasti sanomien kokoa. 
Toteutusvaiheessa on arvioitava, joudutaanko siirrettävien sanomien kokoa rajoittamaan ja 
miten sanomien pilkkominen pienempiin osiin tässä tapauksessa toteutettaisiin. PDF-tiedostojen 
koodaus ja purku Base64-muotoon pitää testata ja varmistaa suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. 

6.4 Sähköisen asioinnin alusta 
OM:n kommunikointirajapinta rakennetaan sähköisen asioinnin alustalle, jonka teknologia-alusta 
on Java EE. Sanomien lähettämisestä ja vastaanottamisesta vastaa sähköisen asioinnin alustan 
Sanomanvälityspalvelu. 

Sähköisen asioinnin teknisessä arkkitehtuurissa on linjattu seuraavat järjestelmäintegraation 
kannalta keskeiset alustan ohjelmistotuotteet. 

 Palveluväylä GlassFish ESB v2 GA 

 Sovelluspalvelin GlassFish v2 (ESB-paketin mukana tuleva versio) 

 Prosessimoottori GlassFish ESB/BPEL SE (paketin mukana tuleva versio) 

 Palvelurekisteri Open ESB/UDDI Binding Component + jUDDI  

Sovelluspalvelin sisältää JAX-WS-kirjaston Web Services -rajapintojen kehittämiseen. 

Glassfish ESB:n yhteentoimivuus Microsoftin ohjelmointimallin Windows Communication 
Foundation (WCF) kanssa on testattu Sunin ja Microsoftin yhteentoimivuushankkeessa. 
Liitteenä (Liite 1) on Glassfish ESB:n ominaisuuksia esittelevä white paper. 

Sähköisen asioinnin alustan vastuulla on sanomien SOAP-käsittely.  

Sanomien vastaanotossa SOAP-kuoret (SOAP envelope) puretaan ja ainoastaan kuoren sisältö 
(XML payload) ohjataan edelleen asianhallintajärjestelmään. Sanoman Header-tiedoista luetaan 
vastaanottava järjestelmä (jokin HaO tai KHO) ja ohjataan sanoma oikealle järjestelmälle. 
Täsmällinen ratkaisu kuvataan hankkeen suunnitteluvaiheessa.  

Yksi mahdollisuus on kehittää sähköisen asioinnin alustalle sanomapuskurit, joista 
asianhallintajärjestelmät tarkistavat ja hakevat tulleet sanomat sovituin väliajoin. Mahdollinen 
tiedonsiirtoprotokolla voisi tällöin olla FTP. Tiedonsiirtoratkaisu Sähköisen asioinnin alustan ja 
Notes-järjestelmien välillä tarkentuu järjestelmän suunnitteluvaiheessa. 

Sanomien lähetyksessä alusta saa asianhallintajärjestelmältä XML-sisällön (XML payload) ja 
tuottaa SOAP-kuoren ennen lähetystä UMA-järjestelmään. 

HaO/KHO:n ja UMAn välinen viestiliikenne varmennetaan X.509-sertifikaateilla. Viestisisältöä ei 
erikseen salata sertifikaatilla. 

Sähköisen asioinnin alustalla tarkistetaan sertifikaatit ja tehdään HTTPS/SSL salaus ja 
purkaminen. 

Maahanmuuttoviraston kanssa käydyssä kokouksessa 10.9.2009 todettiin, että SOAP-kerroksen 
täsmällisemmät linjaukset siirtyvät hankkeen suunnitteluvaiheeseen. Samoin osa XML-sanomien 
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tietosisällöistä tarkentuu vasta suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi erilaisia virhetilanteita ja niitä 
vastaavia virhekoodeja ja -tekstejä ei ole vielä määritelty. 

UMAn ja hallintotuomioistuinten välisestä sanomaliikenteestä tulee tallentaa jäljitykseen 
tarvittavat tiedot Jäljityslokiin, joka on Sähköisen asioinnin alustan yleinen tukipalvelu. Tarvittavat 
tiedot on kuvattu Jäljityslokin palvelukuvauksessa. 

6.5 Asianhallintajärjestelmien rajapinnat 
Sähköisen asioinnin alusta välittää saapuneet XML-sanomat ja niihin sisällytetyt liitetiedostot 
Notesille. Notes tarjoaa rajapinnan, joka ottaa sanomat vastaan ja vie työjonoon.  

Vaihtoehtoisesti kunkin asianhallintajärjestelmän edustalla oleva ”agentti” tarkistaa ja hakee 
kyseiseen järjestelmään tulevat sanomat Sähköisen asioinnin alustan puskurista. Täsmällinen 
ratkaisukuvaus laaditaan hankkeen suunnitteluvaiheessa. 

Sanomien lähetyksessä XML-sanomat muodostetaan Notes-ympäristössä, josta ne ohjataan 
sähköisen asioinnin alustalle. Sähköisen asioinnin alusta vastaa sanomien paketoinnista SOAP-
kuoreen ja kommunikoinnista UMA-järjestelmään. 

6.6 Työjonot 

Liittymän kautta saapuvat sanomat ohjataan asianhallinnan työjonoihin. Työjonot rakennetaan 
Lotus Notes -ympäristöön. Työjonoja kehitetään yhdeksän kappaletta: Yksi KHO:n työjono ja 
yksi työjono kutakin HaO:a kohden.  

Työjono toteutetaan Notes-näkymänä, jossa saapuneesta sanomasta (työstä) näytetään sovitut 
metatiedot. Käyttäjä näkee työjononäkymän asianhallinnan käyttöliittymässä. Työjononäkymät 
perustuvat rooleihin. 

XML-sanomista puretaan Base64-koodatut liitetiedostot ja ne liitetään sanoman tietojen 
yhteyteen Notes-järjestelmässä. 

Kun käyttäjä valitsee työjonosta työn, sen tiedot siirretään diaarikortille ja asianosaiskortille, joilla 
käyttäjä voi täydentää korttien tietoja. Kaikki sanomista korteille siirrettävät tiedot ovat 
rakenteisessa muodossa. Notesiin kehitetään XML-käsittelijä, joka purkaa tulleet XML-sanomat 
ja vie niiden tiedot vastaaviin Notes-asiakirjapohjiin. 

Alla on lueteltu työjonoratkaisun perustelut: 

 Notes-järjestelmä on loppukäyttäjille ennestään tuttu. Työjonon käyttöliittymä ja työt 
näyttävät samanlaisilta kuin asianhallinnassa olevat asiat ja niihin liittyvät muut 
asiakirjat.  

 Ratkaisu ei edellytä erillistä työjonosovellusta/-järjestelmää. Toiminnallisessa 
määrittelyssä on havaittu, että käyttäjät eivät halua erillistä sovellusta ja käyttöliittymää 
työjonon käsittelyyn. 

 Ratkaisu ei edellytä integraatiota asianhallintajärjestelmistä Notes-ympäristön 
ulkopuoliseen työjonosovellukseen. 

 Saapuva sanoma voidaan kerralla käsitellä lähes lopulliseen muotoon 
asianhallintajärjestelmässä. Näin vältytään tietojen kopioinnilta ulkoisen työjonon ja 
asianhallinnan välillä.  
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 Työjonon integrointi asianhallintaan on helpompaa. Saapuvan viestin perusteella 
joudutaan mm. tekemään tuplatarkistuksia asianhallinnassa. 

 Asianhallinnassa jo oleviin asioihin liittyvät uudet saapuvat viestit voidaan ohjata 
helpommin sen hetkisen käsittelijän/esittelijän työjononäkymään. 

 Asianhallinnassa jo oleviin asioihin liittyvät uudet saapuvat 
asiakirjat/lausunnot/lisäselvitykset yms. saadaan näkymään suoraan ko. asian alla – 
käyttäjä näkee heti kokonaisuuden, johon saapunut asiakirja/lausunto/toimenpidepyyntö 
liittyy 

Mahdollisia vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joita arvioitiin projektin aikana, olivat: 

 Työjono rakennetaan sähköisen asioinnin alustalle, jolloin siitä voisi tulla yleiskäyttöinen 
ratkaisu muillekin työjonotoiminnallisuutta tarvitseville sovelluksille. 

 Työjonotoiminnallisuuden kehittämisessä hyödynnetään asiointitiliä. Työjonon ja 
asiointitilin toiminnallisuudet ovat hyvin lähellä toisiaan. Mahdollisesti samaa teknistä 
ratkaisua voidaan käyttää molempien toteutuksessa.  

Projektin aikana ei ole tullut esiin useampia vastaavia kohteita, joissa tarvittaisiin samanlaista 
työjonotoiminnallisuutta. Näin ollen tässä vaiheessa ei ole perusteita yleisempään ratkaisuun. 

Tällä hetkellä ValtIT:n asiointitili on suunnattu ensisijaisesti kansalaisille ja toissijaisesti yrityksille 
ja yhteisöille. Viranomaisten välinen asiointia ei ole tässä vaiheessa ValtIT:n suunnitelmissa. Se 
ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että samaa teknistä ratkaisua käytettäisiin pohjana myös 
viranomaisten välisessä asioinnissa. 

6.7 Tietoturva 

UMA-järjestelmän ja OM:n sähköisen asioinnin alustan välinen tiedon salaus perustuu 
palvelinvarmenteisiin. Tunnistamisessa käytetään X.509 sertifikaatteja. 

Liittymän Web Service -tietoturvaratkaisuissa tukeudutaan WS-Security 1.1 -standardiin. 

Hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa on huomioitava saapuvien sanomien ja niiden 
liitetiedostojen virustarkistus. 

Liittymän suunnittelussa on noudatettava Oikeusministeriön sähköisen asiointialustan tietoturva-
arkkitehtuuria. 

Siirrettävän aineiston turvaluokittelu tulisi täsmentää. 

6.8 Järjestelmän osien sijoittuminen OM:n tietoverkkoon 

Alla olevassa kuvassa on karkealla tasolla kuvattu järjestelmän osien sijoittuminen OM:n 
tietoverkkoon. 



Arkkitehtuuri ja ratkaisukuvaus   
   
  Versio 1.0H 
  Hankekäyttöön 
Lasse Akselin, Tieto Oyj  2009-10-23 
 

   
  
  sivu 13/13 
   
  

HAO-KHO-UMA arkkitehtuuri ja ratkaisukuvaus v 1.0.H.doc 
 

  

 

Sähköisen asioinnin alusta sijoittuu OM:n eteisverkkoon. Lotus Notes asianhallintajärjestelmät 
sijoittuvat OM:n sisäverkkoon. Molempien verkkojen edustalla on palomuuri. Jako perustuu 
”Oikeusministeriön sähköisen asioinnin tekninen arkkitehtuuri” -dokumentin linjauksiin. 

Liitteet 

Liite 1:  SUN GLASSFISH™ ENTERPRISE SERVICE BUS (ESB) THE LIGHTWEIGHT 
ESB, White Paper, April 2009 
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Esiselvitys hallinnollisen diaarin uudistamisesta - OMHALDI 81895

1. Yhteenveto

Projektin tiedot

Nykyinen Haldi ei vastaa tietosisällöltään, käytettävyydeltään ja ominaisuuksiltaan niitä vaatimuk-
sia, joita viranomaisia ohjaava hyvä hallintokäytäntö ja asianhallinnan toteutusta ohjaavat määräyk-
set ja suositukset edellyttävät. Hallintoasioiden kirjaamiselta, asioiden seurannalta ja asiakirjallisen
aineiston käsittelyltä, säilyttämiseltä ja arkistoinnilta edellytetään paitsi julkisuuslain tiedonhallin-
taan liittyvää laajaa näkökulmaa, myös arkistolain vaatimuksien täyttämistä.

Projektissa on kartoitettu Haldi-järjestelmän puutteet ja kehittämistarpeet sekä kuvattu hallinto- ja
erityistuomioistuinten vaatimukset uudelle asianhallintajärjestelmälle. Projektissa on laadittu uuden
asianhallintajärjestelmän tavoitetila ja arvioitu, soveltuuko VALDA-järjestelmä hallintotuomiois-
tuinten uudeksi asianhallintajärjestelmäksi.

Projektin aikataulu oli 30.6.2009 – 11.12.2009. Työmääräarvio oli 50 htp. 

Projektin ohjausryhmänä toimi IT-kehittämisryhmä. OTTK:n edustaja Raija Hietala jäi vuorottelu-
vapaalle lokakuussa. Projektiryhmään ei nimetty uutta henkilöä OTTK:sta, vaan Martti Oksanen
vastasi OM:n osalta projektista. 

OHJAUSRYHMÄ
Oikeusministeriö:   
Pekka Tuominen, KHO, pj
Kristina Björkvall, KHO
Pekka Teikari, He HaO
Seija Kaijanen, Tu HaO
Sirpa Piekkari, Hä HaO
Marja Lampi, Va HaO
Päivi Toivanen, Ku HaO
Timo Tervonen, VakO
Ann-Mari Pitkäranta, OM
Riitta Marttila, OM
Raija Hietala, OTTK, ja Martti Ok-
sanen, Hä HaO, pp 

Tieto:
Kirsti Tuomola
Timo Rauhamäki
Seija Rouhinen, pp, sihteeri

PROJEKTIRYHMÄ
Oikeusministeriö:
Martti Oksanen, Hä HaO
Gisela Juutilainen, MaO
Virve Vilén, He HaO
Pirkko Savolainen, VakO
Elina Tukiainen, KHO
Raija Hietala, OTTK

Tieto:
Tiina Leppänen
Seija Rouhinen, pp, sihteeri
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2. Yhteenveto opituista asioista

Selvityksessä kävi hyvin ilmi, kuinka epäyhtenäistä hallinnollisten asioiden käsittely nykyisellään
hallintotuomioistuimissa on ja mitä toimenpiteitä vaaditaan, jotta se saadaan yhtenäiseksi.
Asianhallinnan keskeisistä käsitteistä tavoitetilasta saavutettiin yhtenäinen käsitys, samoin tulevasta
asianhallintakokonaisuudesta ja sähköisen toimintatavan vaatimista muutoksista niin asianhallinta-
järjestelmään kuin hallintotuomioistuinten toimintatapoihinkin. 

Työssä kiteytyi käsitys sähköisen toimintatavan edellyttämistä vaatimuksista tulevalle asianhallinta-
järjestelmälle. Pelkkä diaari ei enää riitä, vaan tarvitaan  kokonaisvaltaista prosessipohjaista, säh-
köistä asioiden ja asiakirjojen käsittelyä automatisoivaa ja tukevaa järjestelmää. Prosessiohjattu
työskentely, työjonokäsittely ja arkistointi sekä laaja metatietojen hyväksikäyttö ovat tulevan asian-
hallintajärjestelmän keskeiset periaatteet. Sähköisen tiedonohjauksen keskeinen elementti on
eAMS.

VALDAn soveltuvuuden arviointia haittasi se, että käytettävissä ollut aineisto kattoi vain  vaati-
musmäärittelyn ja joidenkin VALDA-komponenttien tarkennetut vaatimusmäärittelyt, mutta tar-
kempia kuvauksia ei ollut saatavissa. Vaatimusmäärittelyjen lisäksi käytettävissä oli erilaisten
VALDAa esittelevien tilaisuuksien esitysmateriaalia. VALDAn toteutus- ja käyttöönottoaikatau-
luun tuli useita muutoksia selvityksen aikana. VALDA on käyttöönottettavissa syyskuussa 2010.  

Niinpä selvityksessä päädyttiin tarkastelemaan VALDA-komponenttien arvioinnin lisäksi VAL-
DAn FileNet P8 -alustan käyttökelpoisuutta prosessinhallinnan ja dokumentinhallinnan osalta.  

Tavoitetilan ja jatkotoimenpide-ehdotusten laadinnassa olisi ollut hyvä, jos käytettävissä olisi ollut
OM:n strategiset linjaukset ja tietoa muista asianhallinnan kehittämishankkeista. Työn kuluessa tul-
tiin siihen tulokseen, että hallinnollisten asioiden käsittely ei perusperiaatteiltaan poikkea lainkäyt-
töasioiden käsittelystä vaikkakin hallinnollisten asioiden käsittelyssä tarvittava asiakirjamateriaali
ja tietosisältö on suppeampi. Tämän takia tavoitteeksi asettiin yhtenäinen asianhallinta sekä hallin-
nollisille että lainkäyttöasioille.

3. Suositukset jatkotoimenpiteiksi

Ohjausryhmän kokouksessa 9.12.2009 hyväksyttiin seuraavat jatkotoimenpide-ehdotukset:

1) Käynnistetään esiselvitystyön pohjalta tavoitetilan mukaisen, hallinnollisille ja lainkäyttöasioille
yhtenäisen asianhallintajärjestelmän vaatimusten täsmentäminen ja määrittely

• Liitetään tavoitetilan mukainen asianhallintajärjestelmäkokonaisuus osaksi OM:n ko-
konaisarkkitehtuurin kehittämistä

• Selvitetään P8-alustan ja VALDA-komponenttien soveltuvuus OM:n ko-
konaisarkkitehtuuriin

• Kytketään työ OM:n tietotekniikan ja asianhallinnan kehittämishankkeisiin 
• Käydään läpi kuinka hyvin esiselvityksen mukaisen hallinnollisten asioi-

den tavoitetila vastaa lainkäyttöasioiden käsittelyn tavoitetilaa ja tehdään
analyysin perusteella tarvittavat johtopäätökset
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• Käynnistetään tavoitetilan mukaisten hallinnollisten prosessien määrittely ja kytketään
ne osaksi toiminta-arkkitehtuuria

• Käynnistetään yhtenäisen eAMS:in laatiminen, joka kattaa myös
sähköiset asiakirjat 

• Edellyttää tavoiteprosessien kuvaamista, voidaan tehdä järjestelmäriip-
pumattomasti

2) Käynnistetään prosessiohjatun toiminnan ja sähköisen asiakirjojen käsittelyn vaatimat toiminta-
tapojen ja organisoinnin muutokset osana kokonaisarkkitehtuuri

3) Päätetään tapa, kuinka OM sitoutuu VALDA-komponenttien kehittämiseen ja käyttöönottoon
sekä IBM FileNet P8 –alustan hyväksikäyttöön

• Selvitetään VALDAn ja uuden asianhallintajärjestelmän visioiden vastaavuus
• OM:lle on nimetty VALDAn asiakaspäällikkö, joka vastaa VALDAn käyttöönottoon

liittyvistä asioista
• Selvitetään, mitkä vaikutusmahdollisuudet OM:llä on VALDA-komponenttien kehit-

tämisessä

4) Arvioidaan Notes-sovelluksen jatkokehitysmahdollisuudet 

4. Projektin toteutuminen

Projektin tavoitteet ja niiden hyväksyminen

Työn lähtökohtana oli nykyinen Haldi-järjestelmä ja siihen kohdistuvat kehittämistarpeet. Kehittä-
mistarpeita analysoitiin yleisten asianhallinnalle asetettujen normien ja vaatimusten sekä uudelle
asianhallintajärjestelmälle asetetun tavoitetilan ja VALDA-järjestelmän soveltuvuusarvioinnin pe-
rusteella. 

Projekti on suorittanut projektisuunnitelman mukaiset tehtävät. Tulokset on esitetty seuraavissa ra-
porteissa (Proke-kannassa Haldi-kehittäminen, esiselvitys): 

• Haldi-järjestelmän nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus 6.11.2009
• Hallinnollisten asioiden käsittelyn tavoitetila, vaatimukset ja niiden täyttyminen VAL-

DA-järjestelmällä 18.12.2009 

Projektin kustannukset

Projektin työmääräksi oli arvioitu korkeintaan 50 htp:ää. Konsulttien työhön käytettiin noin 44 htp.

Projektin aikataulu

Projektin suunnitelman mukainen aikataulu oli 30.6. – 11.12.2009. Projekti päätettiin ohjausryhmän
kokouksessa 9.12.2009, jossa ohjausryhmä delegoi loppuraportin hyväksymisen projektiryhmälle.
Projektikokous pidettiin 22.12.2009. 
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5. Lopputuloksen arviointi

Ohjausryhmä on todennut Haldi-projektin onnistuneen työssään ja ollut tyytyväinen projektin tu-
loksiin, joita on voinut käyttää osana hallintotuomioistuinten IT-työryhmän loppuraporttia.

Projektiryhmän työ on ollut määrätietoista ja uusia ratkaisuja etsivää. Yhteistyö konsultin kanssa on
sujunut erinomaisesti ja kehittämisen jatkuvuuden kannalta olisi suotavaa, jos hallinnollisten asioi-
den käsittelystä saatu tietämys olisi käytettävissä ja VALDAn soveltuvuuden arviointi uuden asian-
hallintajärjestelmän tavoitetilan mukaisesti tulisi otettua huomioon.

6. Muutoshistoria

Versio Päiväys Tekijä Tarkastaja Hyväksyjä Muutoshistoria
1.0H 23.12.09 Seija Rouhi-

nen
Projekti-ryh-
mä

Projektiryhmän kokouksessa
22.12.2009 päivitetty versio

0.1D 18.12.09 Seija Rouhi-
nen

Tiina Leppä-
nen

Ensimmäinen versio

5



 



ISSN-L 1798-7091
ISBN 978-952-466-743-2 (nid.)
ISBN 978-952-466-744-9 (PDF)

Oikeusministeriö
PL 25
00023 VALTIONEUSVOSTO
www.om.fi 

Justitieministeriet
PB 25
00023 STATSRÅDET
www.jm.fi 


	ASIAKIRJAHALLINNAN, RAPORTOINNIN JASÄHKÖISEN ASIOINNIN KEHITTÄMINENHALLINTOTUOMIOISTUIMISSA
	Kuvailulehti
	Presentationsblad
	Saatekirje
	SISÄLLYS
	1 TAUSTAA
	1.1 Hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien kehityshistoriasta
	1.2 Raportoinnin ja tilastoinnin nykytilanteesta
	1.3 Asiakirjahallinnan ja arkistonmuodostussuunnitelmien aiempi kehittäminen
	1.4 Hallintotuomioistuinten toimintaympäristöstä
	Kaavio 1: Hallintoasioiden muutoksenhakujärjestelmä pääpiirteittäin
	Kaavio 2: Vakuutusoikeuden asema toimeentuloturvan muutoksenhakujärjestelmässä

	2 TYÖRYHMÄSTÄ JA SEN TOIMINNASTA
	2.1 Työryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävät
	2.2 Alatyöryhmän asettaminen, kokoonpano ja tehtävät
	2.3 Työryhmän ja alatyöryhmän toiminta

	3 KEHITTÄMISHANKKEISTA JULKISHALLINNOSSA
	3.1 Oikeusministeriön omat hankkeet
	3.2 Hanke sähköisen asioinnin alustan sekä asiointitilin kehittämiseksi
	3.3 VALDA-hanke
	Kaavio 3: VALDA-järjestelmän mahdollinen käyttöönotto oikeuslaitoksessa.
	3.4 Virkamiehen tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta (Virtu)
	3.5 Valtionhallinnon yhteinen perustietotekniikka

	4 TIETOTEKNIIKAN EPÄKOHDISTA OIKEUSHALLINNOSSA
	4.1 Asianhallintasovellusten puutteista
	4.2 Muiden ohjelmistojen puutteista
	4.3 Ongelmista laite- ja ohjelmistoasennuksissa
	4.4 Ongelmista kehittämishankkeiden toteuttamisessa sekä tiedottamisessa
	4.5 Oikeusministeriön epäkohtien johdosta aloittamat toimet

	5 ASIANHALLINTAJÄRJESTELMISTÄ MUISSA MAISSA
	5.1 Asianhallintajärjestelmästä ruotsalaisissa tuomioistuimissa
	5.2 Sähköisistä asiointi ja -työskentelymuodoista muualla Euroopassa

	6 HALLINTOTUOMIOISTUIMISSA KÄYNNISTETYISTÄ HANKKEISTA
	6.1 Yleistä
	6.2 OpenOffice-toimisto-ohjelmiston käyttöönotto
	6.3 Hallinnollisten asioiden käsittelyjärjestelmän kehittäminen (Haldi)
	6.4 Sähköinen tiedoksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön (VOVA)
	6.5 Ulkomaalaisasioiden sähköinen asiankäsittelyjärjestelmä (UMA)
	Kaavio 4: UMA-järjestelmän toimintaympäristö.
	Kaavio 5: UMA-järjestelmän ja hallintotuomioistuinten asianhallintajärjestelmien välinenXML-sanomaliikenne
	Kaavio 6: UMA-liittymän tekninen toteutus ja tiedonsiirron suojausmekan

	7 VUODEN 2010 HANKKEISTA HALLINTOTUOMIOISTUINSEKTORILLA
	7.1 OpenOffice Writer -tekstinkäsittelyn käyttöönotto asianhallintasovelluksissa
	7.2 Asiakirjatuotannon yhdenmukaistaminen
	7.3 Selvitystyö aineistopankin soveltuvuudesta hallintotuomioistuinten käyttöön
	7.4 Järjestelmäkehitystyö KHO:ssa, hallinto-oikeuksissa ja markkinaoikeudessa
	7.5 Järjestelmäkehitystyö vakuutusoikeudessa
	7.6 VOVA-hankkeen edellyttämät muutokset
	7.7 UMA-käyttöliittymän toteuttaminen
	7.8 Oikeusavun sähköisen asioinnin hanke
	7.9 Valmistelevan mittaristotyöryhmän jatkotoimenpide-ehdotukset
	7.10 Kehittämishankkeista aiheutuvat määrärahatarpeet

	8 TYÖRYHMÄN SUORITTAMASTA KUULEMISMENETTELYSTÄ
	8.1 Mietintöluonnoksen johdosta lähetetyt lausuntopyynnöt
	8.2 Yhteenvetoa annetuista lausunnoista

	9 TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET
	9.1 Yleisiä näkökohtia asianhallinnan kehittämisestä
	9.2 Asianhallinnan kehittämisen suuntaamisesta hallintotuom
	Kaavio 7: Asianhallinnan ja sähköisen asioinnin kehittäminen hallintotuomioistuimissa
	9.3 Asianhallinnan kehittämisestä oikeuslaitoksessa lähivuosina
	Kaavio 8: Oikeuslaitoksen dokumentin- ja asianhallinnan sovellusten kehittämisen aikatauluvuoteen 2014 mennessä

	Liite 1: Määrittely "Sähköinen asiankäsittely ulkomaalaisasioissa hallintotuomioistuimissa"
	Liite 2: Loppuraportti "Esiselvitys hallinnollisen diaarin uudistamisesta"



