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svvrrArAlarrorcsEN JA yLEISTEN TUoMrorsruINTEN ASrAN- JA DoKUMENTIN-
HALLINNAN KEHITTAvISuaNKKEEN (AINEISTOPANKKIHANKE) JATKoASETTAMI-
NEN

Oikeusministerici on 16.2.2010 asettanut hankkeen, jonka tehteviina on luoda syyttiijiilai-
tokselle ja yleisille tuomioistuimille asian- ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja
tehostava ja yhteniiistiivii tietojiirjestelmdkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnol-
lisen siihkdisen yhteisty6n muiden viranomaisten kanssa. Hankkeen toimikaudeksi on
asetettu 1.3.201 0 - 31.12.2014.

Hankkeessa kehitetiiiin syyttiijiilaitoksen ja yleisten tuomioistuinten toimintoja ja luo-
daan tietojiirjestelmdkokonaisuus tukemaan niiitii toimintoja.

Hankkeen nimeksi on myrihemmin piiiitetty aineistopankkihanke (AIPA).

Hankkeen toiminta aloitettiin neljiin projektin toiminnan kautta. Niissii tehdyn tyrin tu-
loksena tuotettiin nykytilan kuvaukseen keskittynyt viiliraportti, hankkeen kokonaisark-
kitehtuurin miiiirittely sekd suunnitelma toiminnan tavoitetilasta. Hanketta ohjasi ohjaus-
ryhmii j a hankkeeseen palkattiin hankejohtaj a sekii asiantuntijoita.

Hanke organisoitiin uudelleen, kun vuoden 2012 loppupuolella tultiin vaiheeseen, jossa

ryhdyttiin kiiytiinnon toimenpiteisiin tavoitetilaa tukevan tietojiirjestelmiikokonaisuuden
hankkimiseksi. Hankekokonaisuudesta vastaamaan perustettiin 1.12.2012 alkaenhanke-
toimisto, jossa ty<iskentelee kokopiiiviitoimisia ja osa-aikaisia syyttiijiilaitoksen ja yleis-
ten tuomioistuinten tyrin sekd tiedonohjauksen asiantuntijoita. Hankkeen ohjausryhmti
organisoitiin I 5. 1 0.20 I 3 uudelleen johtoryhmiiksi.

Hankkeen jatkoasettaminen

Oikeusministeri<i paattaii asettaa hankkeen jatkotoimikaudeksi 1.1.2015 - 31.12.2018.

Hankkeen toimikauden kestolla halutaan varmistaa toiminnan j atkuvuus.

Organisointi

Hanketta johtaa johtoryhmii, jonka jiisenid ovat oikeusministeri<in, Oikeusrekisterikes-
kuksen, syyttiij iilaitoksen j a yl ei sten tuomioi stuinten edustaj at.
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Hanketoimistolla on kokonaisvastuu hankkeessa tehtevesta syyttiijiinvirastojen ja yleis-
ten tuomioistuinten kiiytiinncin toiminnan kehittiimisestii ja tietojiirjestelmiin kehittiimi-
sestii. Hanketoimisto muun muassa varmistaa sen, ettd rakennettava tietojiirjestelmd on
toiminnan tarpeiden mukainen.

Hanketoimiston ohjauksessa toimii osahanke ja tyoryhmiii. Osahankkeena Oikeusrekis-
terikeskukseen on organisoitu tietojiirjestelmdhanke, jonka tavoite on toteuttaa ja kiiyt-
to6nottaa AlPA-hankkeen kokonaistavoitteen saavuttamiseksi sitd tukeva tietojiirjestel-
mii annetuissa rajoitteissa. Hanke ja sen osana tehteva tietojiirjestelmiikokonaisuus toteu-

tetaan ke$ej alaht<ii sesti.

Oikeusministerio ja valtiovarainministerid ovat 20.8.2012 allekirjoitetulla yhteistyopoy-
tiikirjalla tuottavuutta lisddviistii hankkeesta sopineet hankkeen rahoituksesta vuosina
2012 - 2016 yhteensd.24,58 milj. eurolla, mikii on varattu valtiontalouden kehyksissii
momentille 28.70.20. VM on ehdottanut mddrdrahaaosoitettavaksi momentilta vuosittain
talousarvioesityksissi momentille 25 .10.03 . Loppuosa hankkeen kustannuksista makse-

taan momentilta 25. I 0.03.

Hankkeen kustannukset kohdennetaan projektikoodille 3 I24.
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Vaihe 0: pakkokeinoasiat, kiiriijiioikeudet ja summaariset sakkoasiat, syyttiijiinvirastot
Vaihe 1 : rikosasiat, syyttiij iinvirastot ja kiiriij rioikeudet
Vaihe 2: rikosasiat, hovioikeudet ja korkein oikeus
Vaihe 3 : siviiliasiat, yleiset tuomioistuimet
Vaihe 4 : lopputoiminnallisuudet
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AIPA-HANKKEEN ORGANISAATIO

Johtoryhmii

Hankkeen ylin toimielin on johtoryhme. Sen vastuulle kuuluvat hankkeen toiminnan strateginen joh-
taminen ja valvonta. Johtoryhmdn jiisenet ovat seuraavat:

- apulaisosastopiiiillikko, hallitusneuvos HeiLki Liljeroos, oikeusministerid, oikeushallinto-
osasto, puheenjohtaja

- johtaja Ritva-Liisa Raatikainen, Oikeusrekisterikeskus

- laamanni Seppo Karvonen, Vantaan kiiriijiioikeus
- presidentti Pertti Nieminen, Itii-Suomen hovioikeus
- esittelijdneuvos Kaarlo Hakamies, korkein oikeus

- valtionsyyttiij ii Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttiijiinvirasto
- tietohallintojohtaja Max Hamberg, oikeusministeriri, tietohallintoyksikkci
- hanketoimiston johtaja Marko Loisa, oikeusministeriri, oikeushallinto-osasto

- neuvotteleva virkamies Mika Aalto, oikeusministeri<i, kriminaalipoliittinen osasto

Johtoryhmiin pysyviinii asiantuntijana toimii tietojiirjestelmiihankkeen hankepaa[ikkd Jouni Vaahtera
Oikeusrekisterikeskuksesta ja sihteerinii hankekoordinaattori Jukka-Pekka Sirviri oikeusministeridn
oikeushallinto-osastolta.

Hanketoimisto

Hanketoimistolla on kokonaisvastuu sekii syyttiijdnvirastojen ja yleisten tuomioistuinten keytanndn
toiminnan kehittiimisestll hankkeessa ettd tietojiirjestelmiin kehitt?imisestd asettamispiiiit<iksessdiin tar-
kemmin kuvatuin toimivaltuuksin ja tehtAvin.

Hanketoimiston ohj auksessa toimii osahanke j a tyriryhmiii.

T ieto j ii rj es telm iih a n ke

Hankkeen osana ja hanketoimiston ohjauksessa toimivana osahankkeena Oikeusrekisterikeskukseen
on organisoitu tietojiirjestelmiihanke, jonka tavoite on toteuttaa ja kiiyttrionottaa AlPA-hankkeen ko-
konaistavoitteen saavuttamiseksi sitii tukeva tietojiirjestelmd annetuissa rajoitteissa. Tietojtirjestelmd-
hankkeella on ohjausryhmii, jonka tehtevA on seurata tietojiirjestelmiihankkeen etenemistii ja toimitta-
jasopimuksien toteutumista ja muuttamista.
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