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Asiankäsittelyn kehittäminen 

hallinnonalalla 
• ASDO/ASPO järjestelmän käyttö vakiintunut  

– SM, poliisi, Häke, RVL, Haltik, PeO (+CMC), Migri (+vastaanottokeskukset)  

– Käyttäjiä yhteensä 16.000 (lisenssejä), aktiivisia 10.000 (arvio) 

• Käyttäjät kyselyjen mukaan melko tyytyväisiä järjestelmään 
– Haasteina käytettävyys ja prosessien ymmärtäminen 

• Vaikuttavuuden kannalta tärkeintä on siirtyminen täysin sähköiseen 

prosessiin 
– Sähköinen allekirjoitus ja arkistointi, prosessinohjaus 

– Paperista voidaan luopua 

• Nykyinen malli on riittävä, muttei tehokkain tapa tehdä työtä 

– Paperimaailman perinteet näkyvät yhä 

• Haluamme edelleen tehostaa toimintoja ja parantaa tuottavuutta 

– Kustannussäästöt merkittäviä henkilötyön tehostumisen johdosta 

– Viraston prosessien tehostuminen 

– Sähköisen asioinnin käyttöönotto 
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Miten paperiton virasto rakennetaan – ASDO2-hanke 

(vaiheet 1 ja 2) 

 
 
• Jatkokehittämisessä panostetaan erityisesti näihin: 

– Käytettävyys, tehokkuus ja modernit työskentelytavat 

– Roolipohjainen käyttöliittymä (sihteerit, valmistelijat, 

päätöksentekijät, kirjaajat ja pääkäyttäjät) web 2.0 –teknologialla  

– Paikkariippumaton työskentely (Tablet-laitteet, älypuhelimet)  

etätyö lisääntyy tulevaisuudessa 

– Prosessiohjaus ja älykäs raportointi 

– Normien mukainen toiminta (sähköinen arkistointi) 

– Käytettävyys ja saavutettavuus korostuvat 

 

– Aikataulu: 

SM marras-joulukuu (arvio), poliisi tammikuu 2014, muut virastot 

huhtikuu 2014 
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Käyttöliittymän muutos 



Miten paperiton virasto rakennetaan – ASDO2-hanke 

(vaiheet 3 ja 4, joista ei vielä päätetty) 

 
 

– Ryhmätyön kehittäminen - SharePoint ja julkaisujärjestelmä (JUPO) 
• Käyttäjät eivät tiedä mihin aineisto tallentuu 

• Haut keskeisessä asemassa 

– Hallinnonalan yhteiskäyttöisyys (esim. 1 lausuntoprosessi 6 sijasta) 

– Rakenteiset asiakirjat 

– Prosessien läpimenojen mittaus (älykkäät ja graafiset raportit) 

– Kokous ja dokumenttilogistiikka, täysin uudenlaiset 

kokouskäytännöt / mobiililaitteet, kalenteri-integraatiot, jopa 

kokousten läpikäynti ennen kokousta 

– Yksi yhteinen (väli)arkisto ennen Kansallisarkistoon siirtoa 

(integraatiot Kieku, Heli, lupahallinto … vaiheet 1-4) 

  siirtoratkaisu KA:oon – Vapa ja Virpa 

– Erilliset prosessiohjatut moduulit  - Eusa 

– Aikataulu vuosi 2014 
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EUSA - SM:n EU-rahastojen järjestelmähanke 

• Toteutetaan ASDO2-hankkeen rinnalla 

• Hallinnonalan virastot mukana 

• ASDO-sovelluslaajennus ja erillinen tietokanta 

• Kokonaan sähköinen prosessi 

• Tuottaa merkittävästi prosessinohjausta 

• Integroidaan hallinnonalan sähköiseen asiointialustaan 

• Vuorovaikutteinen asiointiratkaisu 

• Vähentää vastuuviranomaisen manuaalista työtä  

• Tehostaa asiakirjahallintoa 

• Otetaan käyttöön kesällä 2014 
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SOLID-rahastot 2007-2013 

• Pakolais-, kotouttamis-, paluu- ja 

ulkorajarahastot. 

• EU-tasolla rahoitus n. 6,5mrd euroa. 

Suomen osuus n. 78m euroa. 

• Monivuotiset ohjelmat + vuosiohjelmia 

26 kpl. 

• Vuosiohjelmista 2007-2013 rahoitettuja 

hankkeita kaikkiaan noin 290 kpl. 
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Sisäasioiden EU-rahastot 2014-2020 

• ISF-B, ISF-P ja AMF 

• EU-tasolla rahoitus n. 6,8mrd euroa. 

Suomen osuus 76,5m euroa. 

• Monivuotiset ohjelmat 3kpl 

– Kansalliset täytäntöönpano-ohjelmat? 

– Hankkeiden määrät? 
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Tavoite haku- ja hallinnointiprosessin 

sähköistäminen 

• Sähköinen asiointialusta 

– POHA/HiQ 

– Määrittelytyöt tehty 

• ASDO-jatkokehitys 

– Määrittelytyö käynnissä 

• Toiminnassa kesällä 2014 
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EUSA asiointialusta 1/2 
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EUSA asiointialusta 2/2 
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ASDO-käyttöliittymä 1/2 
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ASDO-käyttöliittymä 2/2 
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ASDO 
- Hanketietokanta 

- Työnohjaus 

- Lukujen murskaus 

- Raportointityökalut 

Asiointijärjestelmä 

Hanketietokannan 

muodostuminen 

- Hakemuksia 

- Raportteja 

- Rahoituspäätökset 

- Maksatuspäätökset 

- Muu viestinvaihto 

 


