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Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö 
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Asianhallinnan 
viitearkkitehtuuri 

 
=Asianhallinnan* 

yleistasoinen 
tavoitetilan kuvaus 

 
•  Prosessit 
•  Tiedot 
•  Tietojärjestelmät 

 

Viitearkkitehtuuria käytetään 
ohjeena toiminnan ja 

tietojärjestelmien 
kehittämisessä 

 

Kunnan 
asianhallinnan 

kuvaus, 
viitearkkitehtuurin 

mukainen 
 

-Valmiit mallikuvaukset, 
joita kunta voi suoraan 

hyödyntää 
 

-Yhteinen käsitteistö ja 
yhteinen toimintatapa 

*Kuntasektorin yhteisiä viitearkkitehtuureja: master datan hallinnan, käyttövaltuushallinnan, 
taloushallinnon, henkilöstöhallinnon ja asianhallinnan viitearkkitehtuurit 



Viitearkkitehtuuri 
kehittämisen tukena 
Esimerkki: ePS-kunnat 



§  E-Pohjois-Suomi (ePS) –yhteistyöverkostossa Pohjois-Suomen 
kunnat tekevät yhteistyötä tietohallinnon alueella 

§  Asianhallinta on tunnistettu yhteiseksi kehittämiskohteeksi ePS-
kunnissa 

§  ePS-kuntien yhteisen tavoitetilan määrittelemiseksi päätettiin tehdä 
asianhallinnan kehitystarpeiden selvitys viitearkkitehtuurin 
avulla verkoston useissa kunnissa 

1. Asianhallinnan kehittäminen ePS-kunnissa 
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Kalajoki Kajaani 

Rovaniemi 

Raahe 

Taivalkoski 

Kuusamo ePS-kuntien 
asianhallinnan tavoitetila 



Työn tavoite: Asianhallinnan kehittäminen ja sähköistäminen. 
Hallinnon sähköistäminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä 
toiminnasta, tiedon hallinnasta ja tietojärjestelmistä. 

Työn suoritus: 
§  1. Tunnistetaan toiminnalle asetetut tavoitteet 
§  2. Tietojärjestelmien ja tiedon hallinnan tavoitteet suunnitellaan 

tukemaan toimintaa ja sen tavoitteita 

Työn tulokset: 
§  Jokaisen osallistujakunnan oma asianhallinnan tavoitetilan kuvaus ja 

etenemissuunnitelma 
§  Kuntien yhteinen asianhallinnan tavoitetilan kuvaus ja yhteistyönä 

tehtävät kehittämiskohteet 

2. Mitä kunnissa tehtiin ja mitä saatiin aikaan? 
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3 Toimintamalli kunnissa ja alueella 
Miten rakennettiin alueen yhteinen tavoitetila 

© Copyright Kuntien Tiera Oy 6 

1. Kuntien tavoitetilat ja 
suunnitelmat 

2. Alueen yhteinen tavoitetila 

Alueen yhteisen tavoitetilan kokoaminen 

Alueen yhteinen tavoitetila 

1. Lähtötiedot 
- Kunnan toiminnan tavoitteet 
- Kunnan toiminnan ja järjestelmien kuvaukset 
- Asianhallinnan viitearkkitehtuuri 

3. Tulokset  
- Nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset,  
kehityssuunnitelma 

2. Tehtävät 
- Työpajat kuntien asiantuntijoiden kanssa 
- Prosessien, tietojärjestelmien, tietovirtojen ja 
kehitystoimenpiteiden kuvaus 

Kuntien tavoitetilat ja suunnitelmat  



1.   Toiminta ja sen tavoitteet: 
»  Lähtötiedot: Kunnan asianhallinnan nykytila, suunnitelmat ja tavoitteet sekä viitearkkitehtuurin 

prosessikuvaukset 

»  Tehtävät: Käytiin läpi kunnan asianhallinnan nykyinen toimintatapa ja kunnan tavoitteiden 
mukainen toimintatapa 

»  Tunnistettiin kehityskohteet ja muutostarpeet toimintatavoissa ja suunniteltiin tarvittavat 
kehittämistoimenpiteet 

»  Tulokset: Kuvattiin tavoitetilan prosessi kunnan tarpeiden mukaan 

2.   Tietojen hallinta ja tietojärjestelmät: 
»  Lähtötiedot: kunnan nykyiset tietojärjestelmät, toiminnan tavoitteet ja kunnan suunnitelmat 

tietojärjestelmien kehittämiseksi + viitearkkitehtuurissa kuvatut tietojärjestelmäpalvelut ja 
tietovirrat 

»  Tehtävät: Selvitettiin millaisilla tietojärjestelmillä tai –palveluilla voidaan tukea toiminnan 
tavoitteita ja missä asianhallinnan päätietoja käsitellään 

»  Tulokset: Kuvattiin tietojärjestelmien  ja niiden välisen tiedonsiirron nykytila ja tavoitetila  
3.   Etenemissuunnitelma: 

»  Dokumentoitiin ja aikataulutettiin toimenpiteet, joilla kunta voi edetä nykytilanteesta 
tavoitteeseen. 

4. Miten työ kunnissa toteutettiin? 
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§  Kunnat saivat 
»  Asianhallinnan tavoitetilan kuvauksen jolla mahdollistetaan alusta loppuun 

sähköinen asianhallinta 
»  Suunnitelman ja toimenpiteet, joilla päästään nykytilasta tavoitetilaan 
»  Tietojärjestelmäsalkun nykytilan ja tavoitetilan kuvaukset ja suunnitelman 

järjestelmämuutoksista joilla tuetaan toiminnan muutosta sähköiseen 
asianhallintaan 

§  ePS-verkosto sai 
»  Kuntien tavoitetiloista yhdistellyn ePS-asianhallinnan tavoitetilan kuvauksen 
»  Kuntien yhteisten kehittämistarpeiden kuvauksen 
»  Perusteita ja faktoja ePS-kuntien yhteistyönä tehtävään kehitystyöhön 
»  Perusteita ja faktoja yhteisten tietojärjestelmähankintojen suunnitteluun 

5. Hyödylliset tulokset toteutettavaksi 
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1.   Onnistumisen edellytys: tavoite ja ohjaus kunnan johdolta 
2.   Tarvittavat resurssit: 

»  Asioiden parantamisesta innostuneita ihmisiä kunnan organisaatiosta 
−  Kehittämiseen osallistetaan asianhallinnasta vastaavat ja asianhallintaan osallistuvat henkilöt sekä 

keskushallinnosta että toimialoilta, ja tietohallinnon edustajat jotka tuntevat asianhallintaan liittyvät 
tietojärjestelmät 

»  Selvitystyön vetäjä / koordinoija / fasilitoija / dokumentoija 
»  2-3 päivää työaikaa kultakin osallistujalta, vetäjältä muutama päivä enemmän 
»  Kalenteriaikaa 1-2 kuukautta aloituksesta päätökseen 

3.   Konkreettista ja käytännönläheistä tekemistä: 
»  Jalat maassa ja paperinmaku pois 
»  Tekemisellä veturina nimetty henkilö 
»  Konkreettinen hyöty näkyviin ja toteutuskelpoiset suunnitelmat 
»  Kevyellä panoksella laaja kokonaisuus haltuun 
»  Osallistujilla oikea mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön ja hallinnon sähköistämiseen 

6. Mitä tämä vaatii kunnalta? 
Kuinka saadaan ihmiset mukaan? 
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Asianhallinta sähköiseksi 
ePS-kuntien tavoitteet 



Yhteinen asianhallinnan toimintatapa 

1. Sähköisen asianhallinnan edellytykset 
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Tiedonohjaus-
järjestelmä 

 
 

Sähköinen asiointi 

Asiankäsittely 

Asiakirjahallinta 

Arkistointi 

Operatiiviset 
järjestelmät 

TOS 

1.  Kunnan yhteinen 
asianhallinnan 
toimintatapa 

2.  Kunnan yhteinen 
tiedonohjaus-
suunnitelma 

3.  Kokonaan 
sähköinen 
asiankäsittely 



§  Viitearkkitehtuurissa on kuvattu 5 skenaariota esimerkkeinä 
sähköisen asioinnin ja asianhallinnan tietojärjestelmien 
toteutuksesta 

§  Kunnissa asetetut tavoitetilat ovat lähinnä skenaario 5:n mukaisia: 

2. Asianhallinnan järjestelmäskenaariot 
Kuntien asianhallinnan tavoitetilat 

12 

Sähköinen 
asiointi 

Asiankäsittely-
järjestelmä 

Operatiiviset 
järjestelmät 

Tiedonohjaus-
järjestelmä 

§  Sähköinen asiointi on 
keskitetty lähes 
kokonaan 

§  Asianhallinta on osittain 
keskitetty ja osittain 
operatiivisissa 
taustajärjestelmissä 



3. Kunnan asianhallinnan tietojärjestelmät 
Esimerkki etenemisvaiheista tavoitteeseen 
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Sähköinen asiointi 

Tiedonohjaus 

Asiankäsittely 

Asiakirjahallinta 

Sähköinen arkistointi 

Operatiiviset järjestelmät 

Nykytila 
Tavoite 1: 

2 vuoden päästä 
Tavoite 2: 

Sähköinen asianhallinta 
Sähköinen asiointi 

Tiedonohjaus 

Asiankäsittely 

Asiakirjahallinta 

Sähköinen arkistointi 

Operatiiviset järjestelmät 

Sähköinen asiointi 

Tiedonohjaus 

Asiankäsittely 

Asiakirjahallinta 

Sähköinen arkistointi 

Operatiiviset järjestelmät 

Järjestelmä 

Lopullinen 
järjestelmä 

Ei järjestelmää 



Nykytila Tavoitetila 

4. Kunnan asianhallinnan suunnitelma 
Nykytilasta tavoitteeseen viitearkkitehtuurin ohjaamana 
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Prosessit 

Tietojärjestelmät 

Toimenpiteet 

Tiedot 

Kunnan nykyinen 
toimintatapa 

Prosessit 

Tietojärjestelmät 

Tiedot 



5. Esimerkkejä syntyneistä tuotoksista 
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Prosessikuvaus 
 
Toiminnan 
kehittämiskohteet ja 
toimenpiteet 
 
Tietojärjestelmien ja 
tietovirtojen kuvaus 
 
Asianhallinnan 
kehittämissuunnitelma 
ja aikataulu 


