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PROJEKTIN TAUSTATEKIJÄT " ..~ . 
".: 

..•. 

.,', 
~t 

v. 1993 käynnistettiin Hml:n seudulla 
julkisen hallinnon yhteiskäyttöprojekti 

- säästöjen aikaansaaminen 

- palvelujen tehostaminen 

kunnat 
~'. 

kuntayhtymät 

-,', 
~.' valtionhallinnon eri yksiköt 
.,:. 

yritykset, yhteisöt jne.. 
J;. 

i.~' . ".'

•
~,: : ./ 
" 

:~, 

:;:" .j 

::1 .-...11IIII.... 
~. -.....- alueellisten yhteiskäyttöratkaisujen 

toteuttaminen/- hyödyntäminen 

.. tietotekniset palvelut 

:~;
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HML:N SEUDUN JULKISHALLINTO '::
 
~ 

2010; JATKOPROJEKTI :;:
 

-...IIiIIII.... 
~ 

" 

l 
~: 

alkoi v. 1996 

osaprojektit 1996-1997 

elinkeinohanke 
- ongelmajätehanke 
.. paikkatietohanke 

__----4I tietohallintohanke II .. yhteispalveluhanke 
EU-hanke 

.... seudullisen tietohallintastrategian 
II"'" 

luominen 

~:. 
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JATKOPROJEKTIN TAVOITE
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seudullisen tietohallintastrategian
laatiminen

tietohallintostrategian organisointi
pysyväksi alueelliseksi toiminnaksi

seudulliset verkot

yhteiset toimintamallit tieto
liikenteen ja tietotekniikan
hyödyntämiseen
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.,. :(; 

. SEUDULLISEN TIETOLIIKENNE- ;, 

.) 

;\\
,:. VERKON VISIO 

<. 

~~ 

;-~ Hämeenlinnan seudulle muodostuu seudullinen ~; 
!: tietoliikenneverkko, joka teknisesti, taloudelli- ~ 
i:\ sesti ja riittävän tietoturvan ja tietosuojan f'j 

~; tarjoten mahdollistaa: :~ 
~:. .. 
~l ..:: 

~<; :~ 
',:{ 

Y..,laitteiden, ohjelmistojen, palveluiden, 
~.~~

tietojen ja muiden tietotekniikan ..,'
 

hyödyntämiseen liittyvien
 
voimavarojen yhteiskäytön;
 

.'.:; 
::~~julkisen hallinnon organisaatioiden ja 
~~: 

....niitä palvelevan yritystoiminnan ,.

.... 

verkostoituvan työtavan 
~;~,edellyttämän yhteistoiminnan; ..; 
~:~ ~ 
!:;" 

E 
~.,. 

:: . palveluihin ja hallintoon liittyvien;:
:'{:.

tietojen ja sähköisten palveluiden :;:\ 
tarjoamisen seudun asukkaille ja muille 'J! 

julkisen hallinnon palveluiden S· 
,. 

käyttäjille; i~' 
".: 

r: • seudun asukkaiden aktivoimisen !': 
:'. osallistumaan seudun ja sen ~: 

,!~ palveluiden kehittämiseen. t; 
::, .;·.:....L:...: ·l.• t;:~·: .">, ~ ,:-':' ·,:.i\~~"2.~·.*·· .-~.(C'."'~' .: ..;'t':""-:.::.'.~ :.~.;..,,: .~ ~. ,";;-t'".: .~. :'7; '";',"_':.~ ;:'~·.I. ,.:. ~.~.-::'. 'a. f.~.~, .. '; ":"',":l. '{":.: ":', ':~:~-:-·~~··.7::Y:-:·: ,,:..~,,:~:::-::~,~ ?"::~':-'-.' 0(:4.'" ;'.\'.:-:::::::: ~ :i."'.~ :~.:"c~~, :',:: t ~·.:';'~il.·;::i':':"': ~;" ·1· ',:'.'.~;'_'';-:': :~.:-=~: '(/gf~....,t:1 
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t:'· taloudellisia hyötyjä, joita saavutetaan: 
?: ·käyttämällä yhteisiä ohjelmistoja; 
'.~;.
 
.~~
 

".;.; 
~:. 

:i~ • käyttämällä yhteisiä laitteita; 
!/ 
,=. 
~.' 

• käyttämällä yhteistä tietoliikenneverkkoa 
kaikkine palveluineen; 

• hankintayhteistyöllä, jolla saavutetaan säästöjä: ':1 

• työpanoksissa laatimalla yhteisesti hankin
toihin liittyviä selvittelyitä ja perusteluita; 

• hankintahinnoissa tekemällä yhteisiä 
" hankintoja.;< 
e 
;.~: 

',1 

~1· toiminnallisia hyötyjä, joita saavutetaan: 
:: • tekemällä tietotekniikan käyttöönoton perus

~"::: 

suunnittelu sovellutuksittain vain kerran
 
silloin, kun hankintoja tehdään yhtä aikaa 

;~
 

~~useammassa organisaatiossa; 
3~ 
:.~ 

" ~. 

~ ~'. 

::; • yhtenäistämällä tehtävien suorittamiseen ;:{ 
~ ; 

:.; liittyvää toimintatapaa seudulla, jolloin ~:: 

f~ voidaan hyödyntää: ~ 
fj • yhdys- ja tukihenkilöverkostoja; .~~ 

\) • yhteistä koulutusjärjestelmää; ~; 
:,; • seudullisia tukipalveluita; 0 
~<.:.~.. . ,~:,:.:. 'C;:':;.'_'.:~'~ ",~.,::~!,~:~.!,~t(t.,..P:~'.v~JJ~'.t~~§Is:Y;~~Jit~ ,:~,':.':. ,:··'::>,·."11,,·,'..,:<,.. ., ..,,::.:..:.. '.•..':.:., ;..:'.~ : :.':.".:.,'''~:~,.,:h 
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• palveluiden tarjoaminen useammissa 
",.
>

palvelupisteissä tulee mahdollisiksi ..'~ 

'" 
l-:	 

(ns. front office -toimintatapa); 

• palvelutarjontaan voidaan laatia 
yhtenäisiä toimintoketjuja, jotka tehostavat 

'<.	 palvelujen tuottamista ja vähentävät 
päällekkäistä työtä sekä helpottavat 
palvelun käyttäjän asemaa; 

",;, • organisaation sisäisten tehtävien 
järjestäminen varsinkin ha.jasijoitetuissa ...','

organisaatioissa helpottuu ja organisaation ,i. 

toi·minta tehostuu; 
f) 
~ 
~,: 

• toimintoketjuun kuuluvien organisaatioiden ~~. 
::.;. 

,-, toimintaa voidaan tarkastella yhtenäisenä t', 
-;<
"j:. kokonaisuutena ja käyttää voimavaroja 

mahdollisimman tehokkaasti. 

kaIvos 6.ppt 
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r~pALvELUlöENJAH~Älu~NNöN~~TiETOJEN~JA~~l 
~ SÄHKÖiSTEN PALVELUIDEN TARJOAMISELLA~ 
~ SEUDULLISEN TIETOVERKON KAUTTA ~ 
~ ~ 

~ TAVOITELLAAN: ~ 

~. tietoliikenneverkon hyväksymistä yhdeksi ~ 
~ keskeiseksi välineeksi tiedotettaessa , 
~ asioista organisaatioiden sisällä ja välillä 1< 

~ sekä kunta,laisille 1 
4 
~ ~ 

~. jatkuvasti ajantasaista tietojen tarjoamista I
1;'. o. 

M ajasta ja paikasta riippumatta: ~ 
~ "lt kuntalaisille (hallinnon ja palveluiden tiedot) ~ 
#. ja erityisesti julkisen hallinnon palveluiden ~ 
~ käyttäjille (palveluiden tiedot) ~ 
t * toisille julkisen hallinnon palveluita tarjoaville ~j 
~ yksiköille; ~ 
~ ~ 
~. avoimen tiedottamisen ulottamista seudullisen ~ 
~ ~ 

G tietoliikenneverkon palveluita esim. kotoa, ~ 

i palvelupisteiden itsepalvelutyöasemilta, ~ 
~ työpaikoilta ja oppilaitoksista käyttäville ~ 

9 ~ 
~. sähköisten palveluiden tarjonnan lisäämistä ; 
t,~ ,: 

~ telematii~an kehitykse.n anta~ie~ t~~nisten ~~ ~.; 
~ taloudellisten mahdollisuuksien hsaantyessa t!

i siten, että tiedottamista vastaavalla tavalla yhä ~ 
~: enemmän palveluita on saatavissa ajasta ja ri 

~ paikasta riippumatta tietoliikenneverkon kautta ~ 
:.J,~~..w",~.l'...~~tW~~".~'~~~~)'~,~W.i.~.~.1\~Am~';~\J::'~,,"·Z~.~~~~::5".ZiIl!..>t'~~Il":':'~~~.:\l.:r.i:z;I'(~~'h:-~~ 
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:~ KUNTALAISEN AKTIVOIMISELLA ~' 
:: OSALLISTUMAAN PALVELUIDEN ;;

;.' 

JA SEUDUN KEHITTÄMISEEN f' 
., 

~~ ~~ 

(~: TAVOITELLAAN: i' 
~ ~ 
~~ u 
~~ ~ 
~: ~ 

I· kuntalaisten pitämistä jatkuvasti ajan tasalla r. 
'~. 

." kunnan hallinnosta ja päätöksenteosta saatta... ~~. 
:.~:' 

" malla niitä koskevat tiedot mahdollisimman~': 

;; 
.~ 

aikaisessa vaiheessa ajasta ja paikasta riippu-
(

f' 
< matta kuntalaisten saataville; :~ 
& ~ 
~. k 
~~ ~ 

:.~. tarjoamalla kuntalaisille siten mahdollisuus t~i 

;; nykyistä helpommin tutustua erityisesti päätök- ~~ 
. r . 

:'~ senteon perusteisiin, esityksiin ja päätöksiin; U. 
~ ".' 

.~. tarjoamalla kuntalaisille nykyisiä mahdolli

. suuksia ajasta ja paikasta riippumattomampi 
, tapa saattaa näkemyksensä, esityksensä ja 
/ kysymyksensä palveluiden tuottajien sekä 
; hallinnon ja päätöksentekijöiden 'tietoon. 
~., 
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I SEUDUN VAHVUUKSIA ~ 
J ~ 
~.. •• •••• t\ 

.~ KAYTETAAN HYVAKSI ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~ 1) Julkisen hallinnon yksiköiden ~ 
~ yhteistyöhalukkuus ~ 
I Ir 12) Seudulla tarjolla oleva tietotekninen ja 
~ telemaattinen osaaminen, johon kunnat ~ 
~ ovat osaltaan panostaneet ja osoittavat ~ 

~ luottavansa siihen. ~ 
~ ~ 
t ~ 

~3) Tekniset valmiudet, joita ovat kuntien ja ~ 

~ kuntayhtymien yhtenäiset tietojärjestelmät i 
;( ja tekniset ratkaisut sekä laitteistojen että rii Itietoliikenteen osalta. 
~ ~ 
';f,

~4) Mahdollisuudet saada tietotekniikan ~ 
~ koulutusta seudulla ~ 
~ ~ 
~ ~ 

~5) Yhteiset kehittämisprojektit rn 

~ (jatkohankkeineen), joita ovat mm. ~ 
r • Hml: seudun julkishallinto 2010 -projekti; ~ 

-
~ ~ 
~ • alueellisen sosiaali- ja terveystoimen- ~ 

~ informaatiojärjestelmä-projekti (ASTERI) & 

~ • SCRIPT-projekti (seudullinen telematiik- ~ 
~ kaprojekti, jossa kokeillaan palvelutarjon-taa ~ 
~ telematiikan avulla; EU:n osittain rahoittama) ~ 
;t • Digi-City -malli yhtenäisen virtuaalisen ~ t ~ 
W palvelumaailman toteuttamiseksi seudun ~ 

~ www-palveluista. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 5 
1~~~~!!·:lJtj~~~~~;.-p.~~rr~~.l:."tfJI.V':\.J"'l'~~"""ll':ttt:f~~~~~~~~~u::.~tr'~,~~-1'~~.:;~~";(,)~.t~~~.r~"'r,.:r~l~&·,""'~':.~I~{i;.:r:~nJf.IJjij: 
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i S~UDUN..~AHDO~.LlSUUKSIA I
 
; KAYTETAAN HYVAKSI I
 
~ r 
~ 1) Seutukunnan yhtenäisyys ~~ 
~ 
< 
1 

~ 2) Syntymässä oleva yhteinen näkemys 
6"t
1 
~ 

~ ~ 
~ yhteiskä~öst~ ja toiminnallisesta ~ 
~~ verkostoltumlsesta ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 
~ 3) Päättäjien tuki tietotekniikan käytön 

\ 
~ 

~ edistämiselle ~ 
~ ~ 

• R 
~ 4) Yhteiskäytön ja yhteistoiminnan ~ 
~ vaatimien ratkaisujen taloudellinen ~ 
~ saavutettavuus ~ 

~ ~
 
~; 5) Teknologian kehittymisen ja siitä ~ 
i seuraavan järjestelmäkannan ~ 
~ uudistuminen, jolloin uusissa ratkaisuissa ~ 
::J yhteiskäytön ja yhteistoiminnan vaati- ~ 
~ mukset voidaan jo hankintavaiheessa ottaal 
~ 

~ huomioon ~ 
~ ~ 
*' ~ 

~ ~ 
8 6) Julkisen hallinnon organisaatiorajojen ~ 
~ madaltuminen ~ 
~ ~
 
~ ~I 7) Uusien tietoteknisten ratkaisujen ottami- ~ 
~ nen käyttöön suunniteltaessa vuoro- ~ 

~ vaikutteista organisaatioiden välistä I 
~ ja palvelun tuottajien ja käyttäjien välistä ~ 

;~ toimintaa ~ 
~~'!>l1l.=~·I".·~'19."''J;·1ilti<''.:>",*:<>rff''~'ZJ,~~~.';l)?,('''J;J&,",,(;;?<-'liy,;~oI!(,ij';;:>;-''''li:'l1I~:.I:';:;'d.~,,:~.s.'f<~.·;i<iI"ll7":X,:,-..t:'l;K~"'\~Al~-=r..'t.liCt.rmr.:;:r-";;;':~"Yi'W~":;J:i. 
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r'sEuDu'LLi-SIA'YHTEisi(AYToN""JA<"""~
 
~ ~ 
« YHTEISTOIMINNAN KANNALTA 
~:,; 

i.' HEIKOIKSI KATSOTTAVIA ASIA
,~~ .. .. 
;;; ALUEITA PYRITAAN 
~~: 

:! VAHVISTAMAAN 
;.~~: 
:~; 
",:.
 
:;,
 

.i~;. 

~:; 1) Organisaatioiden todellinen sitoutuminen ~ 
:~ ; 

.~~

",.,' myös yksittäisiä ratkaisuja ~ 
:;0; 
:-~ 

s: suunniteltaessa f 
:~ ,.
:; 

Valtionhallinnon heikko osallistuminen 
keskushallinnon joustamattomassa 
ohjauksessa 

",.' 

\3) Samallakin tehtäväalueella toimivien 
~~,,: 

:? organisaatioiden erilaiset tarpeet ja 
~. : tavoitteet 

Organisaatioiden sisäiset ristiriidat 

;;5) Yleinen muutosvastarinta kaikkia 
;;~ 

" 
~.~. uudistuksia kohtaan 
~:~ 
.'~' 

f 

.~:6) Tietojärjestelmiä koskevien päätösten 
::: 
~~~ 
'.~\ 

perusteiden heikkous tai puuttuminen 
r~: 
i'~ kokonaan 
~~ 
'::. 
::.~ 

'oj.'", ::.;, 

~:;C',~7.~:",,~.~.':i' '.;·.:.ti.~':::-:-.), '~'~::':~::J~.~.~~ .~"':·:·:-::::l~\"Y··-:;.:~:h·:~·:~"'·; .,;.....·3·.....·· ....-,: lo;.~~·: ..·.=:'tS·· .~\.~: ."\J~;;~:-~ t; .....·-.:..:·~s ';;":J".':~ 'J,"';"Jo.4 :·~;:)'~:';'..f.·t,·;::>!"·:~\,·~·;·,::.'.:.:;,.:r;·:;.,.~:. '\;:0:;.~: ~~~,:..J:::~·:~I.'a:~.:::·~·:,,-.: 'l;;;·~ ...:~..:~:.:..:,:_t:::;lt-: d~~ 
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Hämeenlinnan seudlDl SEUDULLINEN TIETOHALLINT0
julkisbaDinto 2010 -projekti STRATEGIA 1m 
TietoteIWilckatyörybmä 

SEUDULLISEN TIETOHALLINNON TEKNISET LlNJAUKSET 

Yleisen tason strategiaa on täydennettävä strategian mukaisilla teknisillä linjauksilla, jotka 
edustavat sitä teknistä tietämystä ja tarkoitukSenmukaisuutta. joka strategian laatimisen 
hetkellI on käytettävissä. 
Seudullisen tietohallintostrategian teknisiksi strategisiksi linjauksiksi, joita yksittäisiä 
ratkaisuja suwmiteltaessa ja, taktisia suwmitelmia ..tehtäessä tulee ,nouda~ voidaan 
määritel1l seuraavat 

1)'	 Tietoliikenneverkon tietoliikennekäytännöksi (protokollaksi) valitaan TCPIIP. 
Mikäli muutakin protokollaa on talkoituksenmuk;aisiksi ~ottavista syitä kiyteUä
vä, on myös TCPIIP oltava käytettävissä. 

2)	 Tietoliikenneverkon pUtepmtokolJaksi valitaan telDet. 

3)	 Tietoliike:nueverkon tiedostoasiirtoprotDkol.1aksi vål.itaan FrP. 

4)	 Yksittäinen lähiverlcko kytketäAn seudulliseen verlckoon aina reititiaybteydellä. 
Reitittimen kautta kulkevalle liikenteelle SUUDDiteUaan tarpeenmukaiset rajoitukset 
ja liikennettä seurataan riittävän usein mahdollisen luvattoman käynöyrityksen 
huomaamiseksi.. 

S)	 Yksittäisten verkkojen ja seudullisen verkon kytkentä muihin verkkoihin, yritysten 
verkkoihin, valtakwmallisii verkkoihin tai maaiJman1aajuisiia verk1coibin, tehdään 
aina DS. paJomuurinatkaisuD kautta. Palomumin kautta kulkevaa liikennettä 
seurataan jatkuvasti ja siiDi iJmenevistä. tavallisuudesta poikkeavista liikennöintiyri
tyksistä raportoidaan jatkuvasti. 

-
6) Myös yksittäisen tietoliikermeverkon sähköpostijäJjestelmää valittaessa valitaan 

sellainen jäJjeste~ johon on mahdollisuus liittää yhdyskiytivä joko X.4OD
sähköpostijirjestelmääJI tai iDtemetiD eMaiI-jirjestelmääD. 

7)	 Yksittäisetkin tietoliikenneverkot suunnitellaan siten, että niistä on mahdollisuus 
käyttää seudullisia, valtakunnallisiaja maailmanlaajuisia iDteruet-palvel~ta. 

8)	 Kansalaisille tarkoitetut seudullisetja organisaatioiden sisäiseen ja organisaatioiden 
väliseen käyttöön tarkoitetut iDfonnaatiopalvelut suunnitellaan ja toteutetaan 
mahdollisimman laitteisto- ja ohjelmistoriippumanoJDiksi hyödyntäen sitä yleistä 
tekniikkaa ja niitä ratkaisui~ joita intemetin l"1nt'-palveluissa yleisesti käytetään. 

9)	 Eri organisaatioiden välinen tietoliikenne. varsinkin DS. OVT-llikeDoe, ohjataan 
kulkemaan seuduDisen valvotun verkon kautb. Tai yhteys rakennetaan 05. poiDt
to-poiDt-ybteydeksi. 

10)	 Jokaisen verkoD haJuja varmistaa oman verkkonsa turvallisuuden vastaten nun. 
siitä, että kaikki uudet ulkoiset verkkoyhteydet ja verkon liikenteessä tapahtuvat 
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merkittävät muutokset suunnitellaan yhdessä niiden tahojen kanssa, joiden verlkoi
hin on jo olemassa liittymiä. Jokaisen verkon haltija vastaa myös oman verkkonsa 
turVallisuudesta suunnittelemalla ja toteuttamaJla ns. virustarkistuskäytiDDÖD. 

11)	 Jokaisen verkon haltija vastaa myös omassa vermssaan käytössä olevista sovelluk
sista siten. että käytössä on vain luvallisia venioita, joiden käyttöoilc:eusmaksut on 
maksetIU. 
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Seudullisen tietoIiikenneverkon arkkitehtuuri
 

KiyträjiiVavmn käyna 
• krrimikrokäyttäjit 
• yritybet 
• lDINt yhteisöt
• jDc. 
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