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Jakelun mukaan

Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian - ja dokumentinhallinnan
kehittämishankkeen (aineistopankkihanke) jatkoasettaminen

Tausta

Oikeusministeriö on 16.2.2010 asettanut hankkeen, jonka tehtävänä on luoda syyttäjälaitokselle ja yleisille
tuomioistuimille asian - ja dokumentinhallinnan toimintaprosesseja tehostava ja yhtenäistävä
tietojärjestelmäkokonaisuus, joka mahdollistaa poikkihallinnollisen sähköis en yhteistyön muiden
viranomaisten kanssa. Hankkeen toimikaudeksi asetettiin 1.3.2010 – 31.12.2014. Hankkeelle on 14.11.2014
asetettu jatkotoimikausi 31.12.2018 saakka.

Hankkeen nimeksi on päätetty aineistopankkihanke (AIPA).

Hanke käynnistyi vuonna 2010 esiselvitys - ja hankintavaiheilla. Tietojärjestelmän toteutustyö käynnistettiin
vuonna 2014. Ensimmäiset osuudet tietojärjestelmästä on otettu käyttöön vuosien 2016 – 2018 aikana.
Muutosjohtaminen on edennyt hankkeessa rinnakkain tietojärjestelmän toteutu ksen kanssa. Vuonna 2017
tehdyssä hankkeen jäljellä olevan laajuuden tarkemmassa arvioinnissa todettiin, että hankkeen laajuus on
aiemmin arvoitua suurempi. Tämän vuoksi todettiin, että hankkeen aikataulua tulee jatkaa . Oikeusministeriön
ylin johto on kesä kuussa vuonna 2017 hyväksynyt hankkeen jatkamisen 30.11.2021 saakka. Tällä päätöksellä
vahvistetaan hankkeen jatkotoimikausi.

Hankkeen jatkoasettaminen

Oikeusministeriö päättää asettaa hankkeen jatkotoimikaudeksi 1.1.2019 – 30.11.2021.

T oimikauden kestolla halutaan varmistaa hankkeen toiminnan jatkuvuus ja tavoitteiden toteutuminen.

Organisointi

Hankkeen ylin toimielin on johtoryhmä, joka koostuu oikeusministeriön, Oikeusrekisterikeskuksen,
syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten edustajista . Johtoryhmän vastuulla on hankkeen toiminnan
strateginen johtaminen ja valvonta.
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Hanketoimistolla on kokonaisvastuu hankkeessa tehtävästä syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten 
käytännön toiminnan kehittämisestä hankkeessa sekä tietojärjestelmän kehittämisestä. Hanketoimisto muun 
muassa varmistaa sen, että rakennettava tietojärjestelmä on toiminnan tarpeiden mukainen.  
 
Johtoryhmän ja hanketoimiston tarkemmat toimivaltuudet ja tehtävät on kuvattu niiden 
asettamispäätöksissä. 
 
Hanketoimiston ohjauksessa toimii osahanke ja työryhmiä. Oikeusrekisterikeskukseen on organisoitu 
tietojärjestelmäosahanke, jonka tavoitteena on annetuissa rajoitteissa toteuttaa ja käyttöönottaa 
tietojärjestelmä, joka tukee AIPA-hankkeen kokonaistavoitteiden saavuttamista. Hanke ja sen osana tehtävä 
tietojärjestelmäkokonaisuus toteutetaan käyttäjälähtöisesti. 
 
Rahoitus 
 
Oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat 20.8.2012 sopineet hankkeen 24,58 miljoonan euron 
rahoituksesta yhteistyöpöytäkirjalla tuottavuutta lisäävästä hankkeesta. Rahoitus on varattu momentille 
28.70.20. Loppuosa hankkeen kustannuksista maksetaan momentilta 25.10.03. 
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