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Verkostoista voimaa: 
tuomioistuinten ICT-yhdyshenkilöverkoston 
toiminnan käynnistäminen ja osaamisen 
yhteiskehittäminen
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Hankkeen taustaan liittyvät tarpeet

Lainkäytön digitalisoituminen: AIPA ja 
HAIPA

• Oikeusministeriö ja sen hallinnonalaan 
kuuluvat tuomioistuimet valmistautuvat 
digitalisaatioon ja toiminnan 
muutokseen. Käynnissä on kaksi 
mittavaa toiminnan muutosta, 
lainkäytön digitalisoitumista ja sähköistä 
työskentelyä edistävää hanketta, AIPA-
ja HAIPA -hanke. 

Muu digitalisoitumiskehitys

• Sähköinen työskentely etenee monien 
muiden kehittämishankkeiden kautta 
(mm. OHTIEKE, HILDA, HANDI jne.). 

• Salivarustelu ja oikeudenkäyntien 
digitalisoituminen
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Lupauksemme
”JOTAIN TARVITSEE TEHDÄ” → VERKOSTON TUKI

Oikeusministeriön hallinnonalalla olevan 
digitalisoitumiskehityksen vuoksi asetettiin 
3.11.2015 valtakunnallinen oikeushallinnonalan ict-
koulutustyöryhmä, joka yhtenä tehtävänään on 
laatinut koulutuskonseptin, jota hallinnonalalla 
voidaan hyödyntää erilaisissa osaamisen 
kehittämisen kysymyksissä. Koulutuskonseptia 
laadittaessa on todettu ja saatettu 
Oikeusministeriön johdolle tiedoksi, että 
oikeushallinnonalalla ja siten myös 
tuomioistuinsektorilla on merkittäviä puutteita ict-
osaamisen kehittämiseen liittyvässä taloudellisessa 
resursoinnissa, henkilöstöresursseissa ja 
koordinaatiossa. Merkittävimmin nämä puutteet 
kohdentuvat tuomioistuinten ICT-
yhdyshenkilöiden tehtäväkenttään.
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• ICT-yhdyshenkilöt toimivat 
paikallistasolla tuomioistuimissa eri 
tehtävissä, tyypillisesti 
hallintosihteerinä, käräjäsihteerinä, 
lainkäyttösihteerinä, haastemiehenä, 
tuomarina tai muissa toimistotehtävissä. 

• Työskentelevät oman toimensa ohessa, 
pääasiallisen tehtävänsä lisäksi tehden 
virastojen käyttäjäoikeushallintaan, 
salivarusteluun, laitehankintaan ja 
laitteiden toimintakykyyn, sovelluksiin 
ja ohjelmistoihin, erilaisiin ict-
hankkeiden jalkauttamiseen ja 
koulutukseen liittyviä tehtäviä.

• Oman työn ohessa pääsääntöisesti

Tietoja meistä

37 TUOMIOISTUIMESSA, 

YHTEENSÄ NOIN 120 ICT-YHDYSHENKILÖÄ
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Verkostotoiminnan 
vakiinnuttaminen

Verkostosta voimaa – kysy kollegalta / jaa havaintosi
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Hankkeen tavoitteet  =  ohjaus- ja projektiryhmän työskentelyn 
pääteemat

VERKOSTON JÄSENTEN ETSIMINEN JA 
VERKOSTON RAKENTAMINEN

• Rakentaa ict-asioiden ja ict-osaamisen 
kehittämisen teemoja koordinoidusti 
käsittelevä tuomioistuinten ICT-
yhdyshenkilöiden verkosto sekä luoda 
toimiva yhteistyömalli 
Oikeusministeriön, 
Oikeusrekisterikeskuksen ja Valtorin
kanssa.

• ICT-yhdyshenkilöiden roolin määrittely

→ Runko perehdytysoppaalle / aineistolle

VERKOSTON JÄSENTEN TUKI JA 
AKTIVOINTI

• Osaamisen kehittämiseen liittyvien 
tarpeiden tunnistaminen.

• ICT-yhdyshenkilöiden koulutuksen ja 
verkostopäivien järjestäminen

• Kuukausi-Skypet vastauksena tiedollisen 
osaamisen kehittämiseen, tiedon sekä 
hyvin käytänteiden jakamiseen.

• Tuomioistuinvirastolle luovutettava 
raportti epäkohdista / 
kehittämistarpeista
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Hankkeen tulokset pähkinänkuoressa

VERKOSTON JÄSENTEN ETSIMINEN JA 
VERKOSTON RAKENTAMINEN

• ICT-yhdyshenkilöiden rooli määritelty →
merkittävä OTO-työ → työajan seuranta 
→mahdollinen palkanlisä tulossa

• Verkoston jäsenet liittyneet postilistalle, 
Moodleen sekä tulevaan Teams-pilottiin

• Kanavat tiedon tarpeita koskeville 
teemoille tulossa

• Verkoston voima: aina löytyy joku, jolla 
on kokemusta, ohjeita tai valmis 
mallipohja.

• Tulossa: pilottikäyttöönotot esim. ICT-
projektit Valtorin kanssa 

VERKOSTON JÄSENTEN TUKI JA 
AKTIVOINTI

• Verkoston jäsenillä oma 
kuukausitapaaminen Skypellä: jäsenistö 
tuottaa tiedolliset tarpeet / teemat 
yhdessä koordinaattoreiden ja Valtorin / 
ORK:n kanssa

• Humapin virtuaalifasilitointi työssä 
jaksamiseen ja verkoston 
vahvistamiseen liittyen

• Koulutuskonseptien ja materiaalien 
rakentaminen yhteiskehittäen

• Löytynyt vapaaehtoiskouluttajia: 
salikonsepti, webinaarit 7
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Merkittäviä rakenteellisia muutoksia: 

-uudessa Tuomioistuinvirastossa on avoinna verkostokoordinaatioon liittyen 
tehtävänkuva: Kaiku-hanke jättää TIVIlle loppuraportin, josta uudessa virassa aloittava 
henkilö saa suoraan mielekkäitä kehittämistehtäviä

-lisäksi valtakunnallista ict-asioiden koulutuksellista tukea tulee TIVIstä virkatyönä, tähän 
mennessä tuotettu noin 200 webinaaria ja 30 verkostotapaamista Skypellä ns. 
vapaaehtoisvoimin

-verkosto on muodostunut, ihmiset tiedetään tuomioistuinlinjoittain nimeltä ja osaamisen 
kehittämistä tehdään yhteisvoimin

-ict-yhdyshenkilöt eivät ole enää yksin: heillä on valtakunnallinen kollegaverkosto tukena
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Kiitos!
Kati Kivistö

0503741322

kati.kivisto@om.fi

Oikeusministeriö
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