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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu Tiehallinnon verkkopalveluja, niiden ny-

kytilaa ja kehittämistarpeita. Verkkopalveluilla tarkoitetaan Internet, lntranet ja 

extranet -palveluita. Nämä kaikki ovat olleet viimeisen vuoden aikana uudista-

misen kohteena. Jokaisella niistä on oma kehittämisryhmänsä jossa palvelua 

työstetään paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi. 

Kesällä 2002 avataan käyttäjille Tiehallinnon uusitut Internet palvelut. Sidos- 

. ryhmille tarkoitetut Extranet palvelut avataan kevään 2002 aikana ja sisäiset 

lntranet-palvelut (Sinetti) avattiin uusittuina käyttäjille helmikuun alusta 2002. 

Kaikkien verkkopalveluiden on tarkoitus uusimisen jälkeen olla helposti tunnis-

tettavissa Tiehallinnon verkkopalveluiksi. 

Valitsimme opinnäytetyöksemme Sinetin keh ittämisselvityksen. Aihe on rajattu 

koskemaan Tiehallinnon sisäisiä verkkopalveluita (Sinetti) ja niiden kehittämis-

tä. Työtä on myös rajattu tarkastelemaan lähemmin Tiehallinnon ohjausproses-

sin toimintoja, mutta myös joiltain osin Sinetin yleistä palvelutarjontaa. 

Sinetin uusiminen on antanut paljon puheenaihetta sekä moittimista kuin myös 

myönteistä palautetta henkilöstön keskuudessa. Tiehallinto on organisoitu pro-

sessi- ja tiimipohjaiseksi organisaatioksi 1.1.2002. Myös Sinetin rakenne ja 

vastuut on muutettu uuden prosessipohjaisen organisaation mukaiseksi. 

Näistä syistä myös verkkopalveluita on tarpeen kehittää vastaamaan uusiin 

muutostarpeisiin. Palveluilla voidaan ymmärtää paitsi verkossa koko henkilös-

tölle ja muille prosesseille tuotettuja palveluita, myös viestintää ja henkilöstölle 

tarjottavia keskustelu- ja tiedonvälitystekniikoita tms. 
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Opinnäytetyötä on työstetty vuoden 2001 syksyllä ja 2002 alku vuoden aikana 

saadun materiaalin pohjalta. Siinä on käytetty hyödyksi sinettivastaavien koko-

uksissa käytyjä keskusteluja ja pöytäkirjoja sekä haastateltu neljää henkilöä 

ennalta sovittujen kysymysten mukaisesti (Liite). Lisäksi on käyty keskusteluja 

Tiehallinnon ohjausprosessissa työskentelevien ja tietosisällästä vastaavien 

henkilöiden kanssa. 

. 
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2 TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

2.1 Tiehallinnon verkkopalvelut 

Työn lähtökohtana ovat Tiehallinnon verkkopalvelut, niiden nykytila ja kehittä-

mistarpeet. Verkkopalveluilla ymmärretään sekä sisäiset että ulkoiset palvelut, 

joita ovat 

- lntranet (Sinetti), joka on aktiivisessa käytössä koko henkilöstöllä, 

- Extranet, joka on rakenteilla, sekä 

- Internet, jonka uusiminen on käynnistynyt 

Työssä tarkastellaan Sinetin käyttöönottoa, nykytilaa ja sen kehittämistarpeita 

jäsentymättömästä uutispuurosta ja tietovarastoista sisäisiksi verkkopalveluiksi 

mm. seuraavista näkökulmista: 

- Sinetin rooli ja merkitys uudistuvassa Tiehallinnossa 

- Tiehallinnon verkkopalvelut nyt ja ennemmin tai myöhemmin 

- Sinetin rakenne, käytettävyys ja sisältö 

- Sisällöntuotannon haasteet 

- Tiehal linnon yhtenäisyys sinetti näkökulmasta 

Sinetin rakenne muutettiin vuoden alussa siten, että se perustuu sekä Tiehal-

linnon tulosyksiköiden, että toimintojen (avainprosessit) mukaiseen rakentee-

seen ja sivustoihin. Rakenteiden lisäksi vuoden vaihteessa uusittiin myös yllä-

pidon ja sisällön tuotannon vastuut. 

Sinetin teknisestä toiminnasta ja rakenteesta vastaa tietohallinto (tietoprosessi), 

viestinnästä ja uutisoinnista viestintä (asiakkuusprosessi) ja ylläpidon vastuista 

Jyrki Immosen vetämä Sinetti-ryhmä. 

Sinetin käyttöönotto on muuttanut merkittävästi sen käytettävyyttä ja sisältöä 

Sinetti ei ollut käyttöönotettaessa täysin valmis, mikä on johtanut lukuisiin on- 

gelmiin ja epäselvyyksiin Sinetin palveluissa ja tietosisällössä. Lisäksi Tiehal- 
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linnolta puuttuvat yhteiset ohjeet ja linjaukset Sinetin käytöstä ja sen tarjoa-

mista palveluista. 

Vuonna 1998 Tiehallinnon lntranet-työryhmä pohti kehittämiskohteita, joista 

osa on edelleen ajankohtaisia. Silloin kehittämiskohteita olivat: 

Tietojen ylläpidon organisointi 

- Yhtenäinen ulkoasu ja toimintatapa 

- lntranetin rakenteen jäsentäminen 

- Tekninen arkkitehtuuri 

• 	 Jatkuva muutos organisaatiossa pitää tietojen ylläpidon ja ulkoasun yhtenäi- 

syyden kehittämisen ajankohtaisena asiana. Tämä luo Sinetille tärkeän merki-

tyksen tarvittavan tiedon tuottajana Tiehallinnossa. Tiedon tulee olla kaikkien 

saatavilla silloin kun sitä tarvitaan. 

Sinetin käyttö ja tietovarasto on kasvanut koko ajan tasaisesti. Sen käytettä-

vyys ja ongelmattomuus piti turvata. Sinetti toimi aikaisemmin samalla palveli-

mella joidenkin muiden järjestelmien kanssa, kuten PULU, sisäinen puhelin- 

luettelo. Nyt Sinetti siirrettiin täysin omalle palvelimelleen. Tämä nähtiin hyväksi 

ajankohdaksi uusia myös osittain sen ulkoasua. 

• 	2.2 Tiehallinnon verkkopalvelustrategia 

Tiehallinto laati keväällä 2001 osana SM:n eStra-hanketta luonnoksen Tiehal-

linnon verkkopalvelustrategiaksi. Työssä analysoitiin Tiehallinnon tiedon hallin-

nan ja tietopalveluiden nykytilaa ja muodostettiin karkea näkemys tulevaisuu-

dessa rakennettavista palvelu kokonaisuuksista. 1  

1  Lähde: Tiehallinnon verkkopalvelustrategia 2001 
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Sisäinen 
	

Kumppanit 
	

Julkinen 

/ 
eTIE 
Tienpidon 
tiedon 	 eUrakka 
hallinta 	 sähköinen hankintojen 

hallinta 

Richness 

eService 
Sisäiset palvelut 

eTLOS 
sähköinen suunnittelun 
hallinta 	 - 

eLHk6 
liikenteen 	llinta 

einfo . 	
asiointipalvelut sekä 

tiestö ja luikennetietopalvelut 

Reach 

Kuva 1, Keskeisimmät verkkopalveluiden kehittmisaIueet 200 1-2004 

Tällaisiksi palveluiksi tunnistettiin: 

- eTLOS 

- eUrakka 

- eLiike 

- elnfo 

- eService 

- eOffice 

- eTie (toiminnan ohjaus) 

Palveluiden kehittäminen kuvattiin karkeina askelluksina ja kehittämisen volyy -

miä ja kuvaavina esityksinä. Myös tämä aineisto on otettu selvityksen yhdeksi 

lähtökohdaksi. 
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2.3 Tiehallinnon uusi visio 

Lähtökohtana 
yhteiskunnan tarpeet 

Teemme yhteistyötä 
Liikennejärjestelmän 

hyväksi 

TIEHALLINTO - ARVOSTETTU SUUNNANNÄYTTÄJÄ 

Vastaamme asian- 	 Luomme haasteetlisen 
tuntijana tien pidosta 	 työyhteisön 

Kuva 2. Tiehallinnon uusi visio 2  

Vision "kulmat" ovat: 

- Lähtökohtana yhteiskunnan tarpeet 

- Teemme yhteistyötä liikennejärjestelmän hyväksi 

- Vastaamme asiantuntijana tienpidosta 

- Luomme haasteellisen työyhteisön 

Tiedon hallinta on tärkeä osa Tiehallinnon ja sen prosessien kehittymisessä. 

Toiminnan kehittämisessä on hyödynnetty informaatioteknolog ian kehityksen 

mukanaan tuomat mandollisuudet. 

Tiehallinnon uuden vision mukainen rooli edellyttää Tiehallinnolta paitsi uusia 

toimintatapoja, myös verkostoitumista ja yhtenäisyyttä. Myös Sinetin kehittämi-

nen tarjoaa tässä mielessä uusia mandollisuuksia vision toteuttamiseen. 

2 Lähde: Tiehallinnon visio 2007 
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2.4 Prosessi ja tiimiorganisaatioon siirtyminen 1.1.2002 

Tiehallinto, sen keskushallinto ja yhdeksän tiepiiriä siirtyivät 1.1.2002 prosessi- 

ja tiimiorganisaatioon. Keskushallinto ja tiepiirit toimivat tulosyksiköinä ja vas-

taavat toiminnastaan ja sen tuloksista. Tiehallinnon tärkeimmät toiminnot on 

tunnistettu avainprosesseina, joita ovat: palvelujen suunnittelu, palvelujen han-

kinta, liikenteen palvelut ja asiakkuus. Tukiprosesseina toimivat ohjaus, tieto, 

henkilöstö, talous ja tekniset palvelut. 

Tulosyksiköiden johtajilla on vastuu tuloksesta, mutta prosessinomistajat vas-

taavat toimintatapojen yhtenäisyydestä, soveltamisesta ja kehittämisestä. 

. 

Sinetin muutokset prosessipohjaiseksi 

Vanhassa Sinetissä tieto jaoteltiin pääasiassa yksikkörakenteen mukaan. Sen 

tietovaraston määrä alkoi olla vaikeasti hallittavissa. Sieltä oli vaikea etsiä ja 

löytää tietoa. Uusi organisaatio aiheutti paineita myös Sinetin muuttamiseen 

sekä tiedon uudelleen järjestelemiseen. Uuteen Sinettiin haluttiin prosessien 

tulevan näkyviin selkeästi. Muutos haluttiin toteuttaa saman aikaisesti organi-

saatiomuutoksen kanssa. 

Sinetin käyttöönotto 

Sinetin uusitut sivut suunniteltiin otettavan käyttöön uuden organisaation kans- 

• sa 1 .1 .2002. Uusimisen suunnittelutyö aloitettiin syksyllä 2001. Uusilta proses-

sin omistajilta kysyttiin marraskuussa minkälaista tietoa ja palvelua he halusivat 

antaa oman prosessinsa Sinetti sivuilla. Tämä osoittautui vaikeaksi tehtäväksi, 

koska prosessien kaikkia toimintoja ei oltu vielä määritelty. Lisäksi tätä vaikeutti 

tiepiirien erilainen prosessien organisaatio. Kaikista tiepiireistä löytyy ydinpro-

sessit, mutta tukiprosesseja on yhdistetty ydinprosesseihin eikä näillä ole omaa 

sivua. 

Lopulta päädyttiin siihen, että jokaiselle prosessisivulle viedään ainakin proses- 

sin tehtävät ja prosessin eri tiimeissä toimivien henkilöiden nimilista. Muu mate- 

riaali joka oli vanhassa Sinetissä valmiina ja jonka prosessin omistajat olivat 
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tiedostaneet tarpeelliseksi työstettiin uuteen formaattiin. Nämä vietiin prosessi 

en ja piirien uusille sivuille. 

Varsinaista työaikaa uusien Sinetti-sivujen luontiin jäi vain noin kuukausi. Vuo-

den lopulla todettiin, ettei ollut mandollista saada kaikkia tarpeellisia sivuja teh-

tyä määräaikaan mennessä. Näitä olivat ohjausprosessissa mm. johtokunnan 

ja johtoryhmän pöytäkirjat, tulosohjauksen ohjeet ja kuukausiraportit. Sinettiä ei 

ollut tarkoitus tehdä myöskään kokonaan valmiiksi, koska sitä haluttiin kehittää 

yhdessä uuden organisaation kanssa. 

• 	 Uudet sivut otettiin käyttöön 4.2. Tähän mennessä joka päivä tarvittavat sivut 

oli saatu siirrettyä. Poiketen aikaisemmasta sopimuksesta vanha Sinetti jätettiin 

vielä omana linkkinään henkilöstön käyttöön. Näin saatiin jokaiselle sinetin päi-

vittäjälle lisäaikaa siirtää harvemmin tarvittava tieto, mutta uudet sivut käyttöön 

vähän aikataulusta myöhässä. 

3 TYÖN TAVOITE 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tiehallinnon verkkopalvelujen toimi- 

vuutta ja sisältöä yleisellä tasolla. Työssä laadittiin nykytilaselvitys sisäisten 

.  verkkopalvelujen (Sinetti) käytöstä ja toimivuudesta sekä mandollisista ongel-

mista. Lisäksi työssä pyrittiin kartoittamaan mandolliset Sinetin kehittämistar-

peet ja laatimaan ehdotus niiden toteuttamiseksi. 

Työ on rajattu Sinetin käytön ja sisällön osalta ohjausprosessiin. 
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4 SINETINNYKYTILA 

4.1 Palvelut 

4.1.1 Ohjaus ja johtaminen 

Tiehallinnon ohjaus koostuu strategisesta ohjauksesta sekä tulos- ja talousoh-

jauksesta. Tähän systematiikkaan perustuu myös tienpidon ohjaus joka on osa 

Tiehallinnon toiminnan ohjausta. Se perustuu toiminta- ja taloussuunnitteluun, 

talousarvioesityksen valmisteluun sekä tulossuunnitteluun, -ohjaukseen ja —ra- 

•  portointiin. Tienpidon ohjauksessa on olennaista tiedon välittyminen ohjauk-

sesta tienpidon prosesseille sekä näiltä prosesseilta takaisin ohjausprosessille. 

Näiden lisäksi myös talousprosessin tulee kytkeytyä toisiinsa niin, että niiden 

välille syntyy toimiva yhteys ilman prosessien välistä katkosta. 

Ohjauksen ja johtamisen sivuilla pidetään yllä mm.: 

- Tiehallinnon strategiaperustaa johon esitetään mm. Tiehallinnon eri strate-

g iat 

- Tiehallinnon ja eduskunnan talousarvioesitykset 

- Tulosohjauksen ohjeistus ja Tiehallinnon kuukausiraportit 

- Tiehallinnon johtokunnan ja johtoryhmän tulevan kokouksen asialista sekä 
• 	 viimeisimmän kokouksen pöytäkirjat. Lisäksi siellä on kyseisten ryhmien ko- 

koonpano. 

- Tiehallinnon ja kaikkien sen tulosyksiköiden yhteistyötoimikuntien pöytäkir-

jat, kokoonpanot ja kokousaikataulut. 

- Kansanedustajien kirjalliset kysymykset sekä niihin annetut lausunnot 
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Henkilöstö 	Yhteiset 

j aus 	 ________ 

Ohjauksen tarkoituksena on linjata tienpitoa ja toimintaa, 	 Johtokunta 

Job t ory Ii mä 
• Laki ja asetus 
- 	 Tiehallinrion VTT 

• Työjarjestys 1.1.2002 
Talpussääntö 

• Tiehallinnon arvot ja visio 	 Sisaisen tarkastuksen 
ohjesäntö 

• Tiehallinnon toiminta-ajatus 

T alousarviot • 
T u ci 50 hiau s 

Strateiinen ohiaus 
Johtoryhmä kokoontui 15.4. Kokouksen pöytakirja 412002. 

Johtajiston kok000ntui 124. Kokouksen pöytakirja 1112002. 

Maaliskuun kuukausiraportti raportoidaan vasta 25.4. Ja 	1 
huhtikuun raportointi jaa pois. 

Tiehallinnon kk-raportointiohje 2002 on paivitetty 12.4. 	 '1 
Raportontipäiviä on hiukan muutettu. Ohje käsitellään vielä ma 15.4. 
johtoryhmässä, jossa voi tulla vielä muutoksia. Päivitykset tehdään 
heti kokouksen jalkeen Sivuille on myos lisatty kk raportoinnin 

Kuva 3. Ohjausprosessin etusivu 

4.1.2 Viestintä ja tietopalvelut 

Sinetin pääsivulla (etusivu) esitetään ajankohtaisia uutisia ja tapahtumia Tie- 

hallinnosta ja Tiehallinnon tai hallinnonalan toimintaan liittyvistä tapahtumista. 

Pääsivulta löytyvät lisäksi linkit lyhyempiin (Lyhyesti) uutisiin sekä uutisarkis-

toon, johon kaikki julkaistut uutiset yms. talletetaan. 

Etusivulle on nostettu yksi uutinen joka koskee tienpitoa. Uutiset jotka koskevat 

tienpitoa on kerätty koko mediasta. Ne on kerännyt ulkopuolinen taho Obser- 

1 

ver. 
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jäädytti asfalttiurakoita, 

kertoo Kauppalehti. 

Tiehallinnon johto... 
käsitteli liikennekes-

kusten tulevaisuuden 
mandollisuuksia semi-
naarissa tiistaina 9.4 ̂ ^.^ 

Lyhyesti 
KaS. Villen oalsta avattu 

- Suomi.ti 
- Nimikkeiden käännökset 
- I&i^. Arvpt ja visio 
- Vanha Sinetti 

Ma 15.4. 

uud 	- 

tiedc:t om - r 

16.4. 
VaItkurrtI, 
YA-pait 

Prosessit saivat 
lyhenteet 

Pätakija, 

Ruoklistat J 

Sinetti julkistaa 
nyt ministeri 

Kimmo Sasin puheen 
version, jonka 

Asfalttihifto antoi 
STT:lla. » 

1 

Kuva 4. Sinetin etusivu palvelee viestinta ja uutisointia 

Sinetissä on myös erilaisia tietopalveluja, joista voitaneen mainita: 

— ilmoitukset 

- nimitykset 

— pöytäkirjat 

- tapahtumat 

- tiedotteet 

- työpaikat 

- yhteydet 

Sinetin käyttöön uutisoinnissa ja viestinnässä ollaan pääosin tyytyväisiä ja sitä 

voitaneenkin pitää sen onnistuneimpana ominaisuutena. 
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4.1.3 Muut palvelut 

Muita Sinetin palveluja ovat esim. 

- puhelinluettelo (PULU) 

- ohjeet 

- lehdet 

- ekirjasto 

- hakupalvelut 

- ilmoitustaulut ja keskustelupaistat 

PULU 

Sinetin puhelinluettelosta löytyy koko henkilöstön tiedot, tehtävät ja varahenki-

löt puhelinnumeroineen ja yhteystietoineen. 

Ohjeet 

Sinettiin on kerätty Tietoprosessin sivuille kaikkien käyttöjärjestelmien käyttö-

ohjeita. Niiden päivitys tapahtuu vain siellä. Näitä on esim. diarointiohjelma, 

matkalaskujärjestelmä, kalenteri ja sähköposti. Sinetin käyttöohjeet löytyvät heti 

pudotusvalikon apua sanan alta. 

Lehdet 

• 	
Sinetissä voi lukea Tiehallinnon sisäiset viikkotiedotteet joita julkaisee tiepiirit. 

Osa viikkotiedotteista myös painetaan paperiversiona. Sidosryhmille tarkoitet-

tuja ulkoisia lehtiä on myös luettavissa. Näitä on FinnContact, Etappi, Tien-

näyttäjä, Tulevaisuuden näkymiä jotka julkaisee keskushallinto. Luettavina on 

myös Kaakkois-Suomen tiepiirin julkaisema Osviitta ja Savo-Karjalan tiepiirin 

Tieviesti. 
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ekirjasto 

Tiehallinnossa parannettiin julkaisujen saatavuutta ja aloitettiin niiden säännöl-

linen julkaiseminen verkossa. Sinettiin perustettiin eKirjasto 12.3.2002. Sinne 

kootaan kaikki Tiehallinnon ohjeet ja sarjajulkaisut kuluvan vuoden alusta lähti-

en. 

Tiehallinnon eKirjasto on julkaisujen sähköinen jakelutie aluksi sisäisille ja 

myöhemmin myös ulkopuolisille käyttäjille, kun uudistuneet internet-sivut ote-

taan käyttöön kesäkuussa. Kirjasto sisältää painettujen julkaisujen sähköiset 

versiot pdf-muodossa sekä julkaisusta laaditun kuvailusivun, jonne tiedot syö- 

• 	 tetään Sinetissä olevan lomakkeen avulla. 

Hakupalvelut 

Keskitetty prosessipohjainen hakemistorakenne mandollistaa myös tehok-

kaammat hakupalvelut ja kevään 2002 aikana tutkitaan keinoja Sinetin haku- 

palvelujen laajentamiseen W:-aseman prosessihakemistoihin. Sinetin hakupal-

velut eivät ole aikaisemmin löytäneet erikseen W:-asemalle tallennettuja doku-

mentteja vaikka niihin olisikin viittaus Sinetin sivulta. Sinetin hakupalvelu kattaa 

vain Sinettipalvelimelle talletetut dokumentit. 

Prosessipohjainen hakemistorakenne on yksi välivaihe siirryttäessä dokumen- 

• tinhallintajärjestelmän käyttöön. Myöhemmässä vaiheessa dokumenttiaineistoa 

siirtyy hakemistoista keskitettyyn dokumenttivarastoon. Dokumentinhallintajär-

jestelmä tullaan käyttämään Sinetin kautta. 
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rnri. 

Tiedosto Muokkaa Nayle Suosikit Työkakst Qhje 

- 	 iJ 
Edellinen 	 Pysyta 	Pivit 	Kotisivu 	Etsintasivu 	Suookit Sivuhistosia 	Posti 	Tulosta 	Mu 

0 soit5 	.] http //hpitl 

Etusivu > Hakupaluelut 

Etsi intranetistä 
•1 

r Hae vain kirjaston dokumenteista 

Sisällyta hkuun 
I Sinetin sivusto (*htm) 
I Sirtetin dokumentit (*,doc, *.xIs *,ppt, *,pdf) 

r Vanhan Sinetin sivusto (*.htm ) 

r Vanhan Sinetin dokumentit (*.doc, * x ls *ppt *pdf) 

Etsi internetista (www.google.com ) 

Linkkisivustot: 
Sinetin linkkejis ulkoisiiri palveluihin 
Sinetin sisaltö 

O502.2002/Eturiimi Siunimi 

Kuva 5. Sinetin hakupalve/ut 

Ilmoitustaulut ja keskustelu paistat 

IlmoitustauluHla henkilöstö voi julkaista osto-, myynti- yms. ilmoituksia. Lisäksi 

Sinetissä on käytettävissä Tiehallinnon kehittämistä tms. koskeva keskustelu- 

. 

paIsta. 
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4.2 Rakenne ja sisältö 

Sinettiin tehtiin käyttäjiä helpottamaan pudotusvalikkorivi, josta löytyy seuraavat 

otsikot: Prosessit (sisältää ydin- ja tukiprosessit), Tiehallinto (sisältää kes-

kushallinnon ja tiepiirit), Ajankohtaista, Puhelinluettelo, Yhteiset, Haku, Apua ja 

Internet. Tämä pudotusvalikko on jokaisen sivun ylälaidassa. Tämän alapuo-

lella on näkyvissä polku, josta nähdään kuinka "syvällä" ollaan. 

Sinetti painottuu pääasiassa prosessien ja tulosyksiköiden sivuille. Nämä erot- 

tuvat nykyisin hyvin toisistaan. Prosessien välillä toimii myös yhteistyöryhmiä, 

joille on varattu oma sivunsa. Ajankohtaisista asioista löytyvät etusivun lisäksi 

•  ilmoitukset, nimitykset, pöytäkirjat, tapahtumat, tiedotteet, työpaikat, uutiset, 

lehdet ja yhteydet. Tiehallinnon puhelinluettelo on omana palvelunaan vain Si-

netissä. 
. 

1*0. M'*0, 001. 5 ,.00 lo001 QOo 

	

,) 	_j 	 ii 	i 	 _4.J 
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j p'SY 

	

Ohjaus 	 00W 0002. 

00j2uk10flt.0odUkl.a on Injat. t,,nfo102 ja 10,00,1.. 

• jjj ja ojjj 

• tnocarielIy, 1.1.2002 
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. 
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.- 0*0, 
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Toh.Iln,.. 	(010(01 	 -1 

Uusimaa 

-' 

'? 	

1 

.0,00,000 (00*0*0 	= 

2.J000001000*00010I. 	 -- 1 - - 

- 	 . - --____ 
4oLUod ow 

Kuva 6. Prosessin ja tulosyksikön (tie piirin) sivut 
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Rakenteeseen on sovittu heti määrätyt pelisäännöt: Näitä ovat mm. 

- Sivupohja on sama kaikilla, kuitenkin erottuen onko kyseessä prosessin vai 

tulosyksikön sivu 

- Asiat ovat oikeiden prosessien sivuilla 

- Käytetään yhteistä ilmettä ja pyritään yhtenäisyyteen 

- Prosessien sivuilla erotetaan palvelut ja prosessien kehittäminen toisistaan 

Sinetin etusivu 

Sinetin etusivu on koko Tiehallinnon ajankohtaista sivu. Ajankohtaista sivulla on 

sillä hetkellä ajankohtaisia asioita uutislinkkeinä. 

CL.111 

IiIH 	11fll mrni 	rrr'nro 1:tu 	 F1(511T5 

1 ±^L 
- 

Prosessijohtaminen maan- 
puolustukseen Hyväjohtaminen... 

Puolustusvoimat aikoo 	 - ... kunniaan! Eras ydin- 

siirtya prosessiorgani ongelma puhuttaa 

- saatioon. Se haluaa vaihtaa - 

kokemuksia Tiehallinnon ________________________ 
kanssa. Tarkempaa tietoa 	.-::nMAT 23.O4 Radio Nova: 

Pelastus- toivotaan esim. hankinta- 
harjoitus... prosessista. ̂  - 	 - 	-- 

Pekka Pakkala: - Its finaily ready 

RaporW uusista hankinta- 
1 	menetelmIstä TAE 2003 hks.» 

,.Harnaes5a 	>> 

1 Ruoklisttj 

.4 f iammitwussauu, 	ees 
käynnisti kansallisen infra-
ohjelman. - Sen tuloksia on 

: 

'UI 

nyt ilmestynyt raportti Kint' 	uuiushylIy 244, 

'Innovatiivisia projektin- 

-. 	
toteutusmenetelmiä I Lyhyesti 
infrastruktuurialalle. ̂ .?.? - Rakennuslehti 18.4. 

- -  Viii Uusimaan talkoot 
22 04 	M 	stipridiurri till 'vm-forskaren M-R Yahya.. - Pasilan pälymuistio 	oo 

V 19 04 	SKAL Kilometriverotus söisi kiloailukvvyn - Työoaikka Pariisissa 
19.04 Väoverket' Trafrken fortsätter öka - Prosessien lyhenteet 

TIEHALUNTO 19.04 	SK: Niittvlahti-Reiiola tiesuunnittelu kävnnissa -  I&!^ Arvot ja visio 
18.04 	Ilmoittaudu Aslak-kursseille -  Vanha Sinetti 

Uulisarkisto 	LVM 

Kuva 7. Sinetin etusivu 

. 
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Sivu jakautuu kolmeen paistaan. Vasemman laidan paista on kapea ja sillä jul-

kaistaan Tänään/Huomenna linkit ja ilmoituksen omaisia linkkejä kuvitukseen. 

Palstalla on pudotusvalikko keskushallinnon ja tiepiirien ruokaloiden ruokalis-

toihin. 

Palstan pohjalla on Tiehallinnon tunnus. 

Sivun keskellä on varsinainen uutislööppinä toimiva paista. Sillä on yläosassa 

lyhyitä useimmiten kuvallisia uutisaihioita, joista on linkki varsinaiseen uutiseen. 

Näiden alapuolella on tekstilinkkejä vähemmän tärkeisiin tai aiemmin ylhäällä 

olleeseen uutisiin. Koska uutisia tulee jatkuvasti uusia niin uutiset varastoidaan 

• 	 myös heti niiden julkaisemisen yhteydessä uutisarkistoon. 

Oikeassa laidassa on kolmas paIsta, joka on kapea. Siellä on esim. mediakat-

saus (lehtikatsaus), äläykset keskusteluun, lyhyisiin uutisiin ja Vanhaan Sinet-

tim (syksyyn 2002 asti). 

Prosessien sivut 

Prosessien etusivu on yhteinen kaikille tulosyksiköille. Siihen kerätään koko 

prosessia koskevia asioita. Jokaisen prosessin etusivulta on linkin kaikkien tu-

losyksiköiden prosessisivuille. Nämä sivut jakautuvat kolmeen osaan. Prosessi 

nimien alla on pitempiasialle asialle tila esim. prosessin tarkoitus ja tehtävät: 

Sen oikealla puolella on harmaa alue jossa on esim. tiimit. Näiden alapuolella 

on ajankohtaista paista. Asiat jotka ovat prosessissa sillä hetkellä tärkeä tietää. 

Prosessien etusivut eroavat vielä liikaa toisistaan. Niistä pitäisi saada yhtenäi-

set sisällön ja esittämisen suhteen. Niiltä pitäisi selvitä seuraavat asiat saman-

laisina: 

- prosessin tarkoitus ja tehtävät 

- tiimit 

- henkilöstö 

- prosessi- ja tiimitasot 

- prosessin sisäiset tiedot 

- prosessin palvelut muille 
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Tähän pitää saada parannus mandollisimman pian. Asiasta on sovittu jo sinet- 

tivastaavien kanssa. Uudet ehdotukset ja sivumallit tehdään vielä kevään aika- 

Ii11 

Tulosyksiköiden sivut 

Tiepiirien sivut toimivat kuitenkin suurimmalta osalta vanhalta pohjalta. Kes-

kushallinnon sivut ovat jääneet tyhjiksi. Niille pitäisi kuitenkin tuoda pois pro-

sessisivuilta sellaiset asiat jotka eivät ole suoraan prosessiin kuuluvaa tai kuu-

luvat kumpaankin ryhmään. 

• 	4.3 Sisällöntuotannon vastuut 

Sisällöntuotanto on vastuutettu prosesseittain ja tulosyksiköittäin. Jokaisella 

prosessilla on oma Sinettivastaavansa yleensä sekä keskushallinnossa, että 

yhdeksässä tiepiirissä. Lisäksi joillakin yhteisillä palveluilla on omat vastuuhen-

kilönsä. Näin on esimerkiksi viestinnällä. 

Vaikka vastuut ovat käytännössä selkeät, vastuuhenkilöiden suuri määrä on 

johtanut kohtuulliseen epäyhtenäisyyteen sisällöntuottamisessa. Lisäksi kaikilla 

vastuuhenkilöillä ei ole ollut riittävästi aikaa tälle työlle. 

4.4 Asiakkaat 

• 	 Sinetin asiakkaita ovat: 

- koko henkilöstö 

- esimiehet, tulosyksiköiden johtajat ja prosessinomistajat 

- prosessin toimijat (osalliset) 

- tiimit 

Käytännössä Sinetin palveluja ei olla vielä tuotteistettu eri asiakkuusryhmille lu-

kuun ottamatta yhteisiä, koko henkilöstöä koskevia palveluja. 



Päivi Lundahl ja Tarja Järvinen 	 OPINNÄYTETYÖ 	 21 
AMIEDU 
Liiketalouden perustutkinto 	 2.5.2002 
Merkonomi 

5 TAVOITETILASELVITYS 

5.1 Lähtökohdat 

Tiehallinnon tehokkaan toiminnan perusedellytyksiä on tietojen yhteiskäyttö, 

yhtenäisyys, saatavuus, löydettävyys ja laatu. Prosessipohjaisessa organisaa-

tiossa edellytetään tiedon saatavuutta tulosyksiköistä (tiepiiri tai keskushallinto) 

riippumatta. Tällä hetkellä ainoa mandollisuus tietojen yhteiskäyttöön on Sinetti. 

Helpoin tapa jakaa yhteisiä tiedostoja on käyttää kaikille tiehallintolaisille yh-

teistä W:-aseman hakemistorakennetta. Sinetistä voidaan tehdä linkitykset yh-

teiskäyttöön tarkoitetuille tiedostoille. 

Sinetti on sisäisen viestinnän ja tiedottamisen väline. Sen käyttäjiä ja asiakkaita 

ovat koko henkilöstö, organisaation eri yksiköt ja prosessit. Osa henkilöstöstä 

käyttänee Sinettiä aktiivisesti, mutta osa ei, vedoten mm. sen sekavuuteen tms. 

Lisäksi osa käyttäjistä tuntuu olevan tyytymättömiä palvelurakenteeseen ja Si-

netin epäyhtenäisyyteen. 

Sinetin sisällöntuottaminen on osa normaaleja työtehtäviä, jotka on myös re- 

surssoitava, näyttävä henkilöiden tehtäväkuvauksissa, priorisoitava ja hoidetta- 

va ajallaan. Sisällön-tuottajien on tunnettava vastuunsa. Vastuu tieto- ja palve- 

.  lusisällön määrittelystä prosessien avainhenkilöillä, vastuu sisällöstä ja palve-

luista nimetyillä vastuuhenkilöillä / prosessi ja vastuu yhtenäisyydestä, toimin-

tatavoista, tieto- ja palvelurakenteista on oltava jollakin. 

Sinetissä tulee noudattaa riittävää yhtenäisyyttä. Prosessisivujen sisällön vaki-

oinnissa tärkeää on: prosessin tarkoitus, tehtävät, tiimit, henkilöstö, prosessi- ja 

tiimitasot, prosessin sisäiset tiedot ja palvelut muille. Yhtenäisyyttä on koros-

tettava kaikessa. 
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Sinetin muita tavoiteltuja ominaisuuksia ovat seuraavat: 

- kaikki palvelut on vastuutettu ja määritelty 

- tarjoaa ajantasaista, luotettavaa, Tiehallinnon toimintaa tukevaa tietoa 

- tukee aidosti yksiköiden, prosessien, tiimien tms. johtamista ja tulokselli-

su utta 

- kokonaisuus on kustannustehokas 

- tarjoaa valmiin ja yhtenäisen sivurakenteen, ulkoasun ja toimintamallin 

5.2 eStrategiatyön suositukset 

Tiehallinto muuttuu. Tarvitsemme tietojen, tietokantojen ja tietojärjestelmien si-

• 	 jaan tietopalveluita. Kaikki useampia käyttäjiä palvelevat tietopalvelut tulisi pro- 

filoida ajasta ja paikasta riippumattomiksi verkkopalveluiksi. 

5.3 Sinettivastaavien seminaariaineisto 

Sinetin palveluilla haettavia hyötyjä ovat mm.: 

- strukturoidumpi tapa tarkastella tarvitsemiamme tietoja 

- sähköpostitulvan ja —terrorismin vähentäminen 

- yhteisten hakemistojen ja tiedostojen vähentäminen 

- rutiininomaisten volyymitoimintojen automatisointi 

- palvelujen standardointi tai yhtenäistäminen 

. 	
- kehitettävien mallien kopiointi ja tuottaminen vain kertaalleen myös ext- 

ranettiin ja internetiin3  

Tietopalveluiden kehittäminen vaatii harppausta ja mielessä on pidettävä asia-

kaskeskeisyys. Sinetti on ensimmäinen tietopalvelulähtöinen palvelu. Verkko-

palveluilta haettavia hyötyjä ovat; strukturoidumpi tapa tarkastella tarvitsevia 

tietoja, vähentää sähköpostitulvaa ja yhteisiä hakemistoja / tiedostoja, automa-

tisoida rutiininomaisia toimintoja, standardisoida ja yhtenäistää palveluja. 

Lähde: SinetttpäiväUJ.Saarinen + S. Oinonen 
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Sinetin tulisi palvella ja tukea prosessi- ja tiimiorganisaation kehittämistä, luoda 

edellytyksiä ydinprosessien toiminnalle yhtenäistämällä toimintaperiaatteita, te-

hostamalla ja kehittämällä toiminta- ja menettelytapoja. Sinetti on sisäisen vies-

tinnän ja tiedottamisen väline. 

5.4 Asiakastarpeet (haastaftel ut) 

Haastattelimme työtä varten Tiehallinnossa eri prosessien ja eri alojen Sinetin 

käyttäjiä. Haastateltavat henkilöt olivat: 

- johtaja Jani Saarinen, ohjausprosessi 

- tietojohtaja, Seppo Oinonen, tietoprosessi 

• 	 - tiedottaja Jyrki Nuotio, asiakkuusprosessi 

- suunnitteluassistentti Sinikka Munukka, suunnitteluprosessi 

Yhteenvetona haastattelusta voidaan esittää seuraavaa (haastattelut ovat ko-

konaisuudessaan tämän työn liitteenä): 

Sinetin nykytilasta 

Sinetin nykytilaa pidettiin suhteellisen hyvänä. Perusteet ok, tuotteistettu, mie- 

titty, vuorovaikutus toimii, mutta kehitettävää on vielä paljon. 

Erityisen hyvänä ja korkeatasoisena pidetään etusivun uutisointia. Prosessien 

• osalta kaivattiin pelisääntöjä ja yhdenmukaisempaa linjaa. Tietosisältöä on 

paljon ja se vaikeuttaa asioiden löydettävyyttä, määrä ei saisi kuitenkaan kor-

vata laatua. Rakenteen loogisuus ei ole vielä kunnossa, on jakautunut 10 

omaan pikku Sinettiin. 

Sinetin asiakkaana pidetään koko henkilöstöä. 

Sisällöntuotannon osalta ei tunnu olevan selkeätä kuvaa siitä, miten sisällön- 

tuotanto on järjestetty tai ketkä siitä vastaavat. 
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Sinetin tämän hetkinen yleisvaikutelma on positiivinen, vaikka ollaan vasta al-

kutekijöissä. Sivujen sekavuus vielä kuitenkin häiritsee asioiden löytymistä ja 

sivujen toimivuutta. 

Sinetin koetaan jo nyt olevan merkittävä osa toimistojärjestelmissä. 

Sinetin tavoitetilasta ja sen kehittämisestä 

Prosessien ja niiden palvelujen pitäisi profiloitua / näkyä Sinetissä paremmin 

tuotettuina palveluina. 

Sinetin kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: 

• 	 - asiakkailta - siis meiltä - tullut palaute 

- rakenteen jatkuva muuttaminen ei ole hyväksi, juuri kun olet oppinut löytä-

mään tietyt asiat, ne onkin siirretty muualle. 

- Sinetin pitäisi avautua samalla, kun kone avataan aamulla - takaisi toimivan 

tiedotuskanavan 

- hakumandollisuudet pitäisi saada laajentumaan esim. paikkatietopalvelut, 

aloitteet yms. 

Rakennetta tulisi haastateltujen mukaan kehittää yhtenäisemmäksi, loogisem-

maksi ja prosessipohjaisemmaksi. 

Sisällöntuotannon vastuista ja organisoinnista tuotiin esille seuraavia näkemyk-

sia: 

- vastuuhenkilöitä vain rajattu määrä muuten tulee kirjavuutta 

- jokaisessa prosessissa (kh ja piirit) yksi päävastuullinen ja hänellä varahen-

kilö. Sinettiin menevät asiat aina näiden kautta. 

- vanhentuneet asiat pois, vastuuhenkilö myös tähän 

- laatu ei ole tasaista, pitäisi saada tasaisemmaksi ja nostaa 

- koulutusta ja koordinoinnin panostusta 

- sisällön tuottaminen pitäisi vastuuttaa harvemmille osaaville, siitä pitäisi tulla 

merkittävä osa näiden henkilöiden toimenkuvaa 
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Sinetin roolia ja merkitystä pidettiin tärkeänä. Se nähtiin toisaalta koko Tiehal-

linnon "kohtauspaikkana" ja toimistojärjestelmän ytimenä. 

Kehittämisen suunnittelu 

Kehittämistarpeiden priorisoinnista tuotiin esille seuraavaa: 

- sisällöltä odotetaan kohtuullista yhdenmukaisuutta 

- pitäisi osata erottaa isot asiat ja viedä päätöksentekoprosessiin 

- jatkossa saattanee kuulua ohjausprosessille 

- Sinetille pitäisi löytyä "kasvot" = vastuuhenkilö / päätoimittaja (sisällön ke-

hittämisestä, sensuuri, tuottaminen) 

ja sisällöntuotannon ja vastuiden resurssoinnista: 

- perustetaan tiimi 

- kehittämisprosessit -> mitä voidaan tehdä itse ja mitä ostetaan ulkoa 

- kehittämisen ohjattavuus on tärkeä 

- lähdettävä prosessien "Liiketoiminnan" kehittämistarpeista! 

Ohjausprosessin kehittäminen 

Ohjausprosessin osalta todettiin ettei tietopalvelu ei ole täysin toimiva ja laatu 

on vielä epätasaista. Asiat löytyvät, kun jaksaa hakea ja on tiedossa logiikka 

miten etsit tietoa. 

6 KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

Sinetin rooli ja merkitys Tiehallinnossa 

Sinetin tulee palvella ja tukea prosessi- ja tiimiorganisaation kehittämistä ja 

luoda edellytyksiä ydinprosessien toiminnalle 

- yhtenäistämällä toimintaperiaatteita 

- tehostamalla ja kehittämällä toiminta- ja menettelytapoja (samat asiat enin-

tään yhteen kertaan yhdessä sovituin periaattein) 

- tukemalla uudenlaista yhteistoimintaa, yhteistyötä ja verkottumista 

- tarjoamalla tietopalveluita prosessien toimijoille ja henkilöstölle 

. 

. 
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Sinetti toimistojärjestelmän ytimenä 

Sinetistä voisi tulla toimistojärjestelmiemme ydin ja tärkein työkalumme. Sinetin 

kehittäminen on nähtävä askeleena verkkopalveluidemme kehittämiseksi (ext-

ranet, internet) ja osana prosessien kehittämistä. 

Asiakirjojen 	/ järjestelmä 
tuottaminen 

Toimisto- 	 Osoitteelliset 
järjestelmä 	 jakelut 

Sähkö 
posti 

Tieto-, asiointi- ja eArkiston 
hallinta 	 Doku- 	 tiedotuspalvelut 

menttien 
hallinta 

"Täsmä- 
Internet 	palvelut" 

Muut palvelut 
Ulkoisen 	 • Travel 
tiedottamisen 	• Pulu yms. 
tuki 

Kuva 8. Sinettija muut toimistojärjestelmt & -palvelut 

Sinetin kehittämisehdotuksia 

Nykyti lakuvauksen ja kehittämisselvityksen perusteella päädyttiin esittämään 

seuraavia parannuksia: 

- Sinetin Tiehallintotasoisen käyttö- ja palvelukuvausohjeen laatiminen 

- pääsivujen (prosessit/tulosyksiköt) sisällön yhtenäistäminen 

- rakenteeseen tehtävät pienet korjaukset (ohjeet yms. yhteiset palvelut pa-

remmin esille yhteisiin hakemistoihin eri prosessien sijaan) 

- sisällöntuotannon vastuiden osoittaminen harvemmille ja asiasta päätoimi- 

semmin vastaaville henkilöille (prosesseille Sinettivastaavat) 

- palvelujen parempi tuotteistaminen ja profilointi asiakkaittain 

Sinettipäivien aineisto / S. Oinonen 
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Parannuksia ohjausprosessin palveluille 

Ohjausprosessin palveluiden kehittämisehdotuksia ovat: 

- prosessin palveluiden kuvaus ja sisällön tuottaminen "palveluina" 

- strategisen ohjauksen, tulosohjauksen ja operatiivisen ohjauksen parempi 

jäsentäminen 

- organisaation strategiaperustan esittäminen (visio, arvot, strategiat yms.) 

- strategisen ohjauksen ja strategiatöiden aikataulut ja eteneminen paremmin 

esille (aikataulut, aineistot, yms.) 

- johtokunnan, johtoryhmän ym. käsittelyaineistojen esittäminen ja jakelu Si-

netissä (nykyisin vain pöytäkirjat), Sinettiin linkki sähköpostissa 

• 	 - itsearviointiaineisto esille 

- delegoinnit, määräykset yms. esille 

- osa aineistosta ylläpidettäväksi ainoastaan Sinetissä 

Irrallisia kehittämisajatuksia 

Muita kehittämisajatuksia: 

- prosessit ja tulosyksiköt erottuvat - kuten pitääkin, mutta kuka huolehtii yh-

teistyöryhmistä ja myös muista työryhmistä ja kuka vastaa keskushallinnon 

yhteisistä sivuista? 

- kehittäminen ja palvelut sekoittuvat toisiinsa. 

- onko määrä jo kohta korvaamassa laatua? 
• 	 - ilmettä, yhtenäisyyttä ja rakennetta pitäisi miettiä. Sen ohjauksessa on 

otettava tiukempi ote. Mottona: yksinkertainen on kaunista! 

Rakenteesta ja sisällöstä 

Sinetin rakenteelle ja sisällölle voidaan asettaa seuraavia odotuksia: 

- sivupohja sisältöineen on kaikille sama 

- asiat ovat oikeiden prosessien sivuilla 

- käytetään yhteistä ilmettä ja pyritään yhtenäisyyteen 

- prosessien sivuilla erotetaan palvelut ja prosessien kehittäminen toisistaan 

- prosessit tuotteistavat palvelu nsa 
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Yhtenä isyyd estä 

Tiehallinnon yhtenäisyys Sinetin kehittämisnäkökulmasta 

- Sinetti voisi olla väline parantaa 

- yhtenäisyyttä on korostettava kaikessa, miksi tuhlata aikaa ja vaivaa sama-

jen asioiden miettimiseen 10 tulosyksikössä x 9 prosessissa? 

Muita havaintoja 

Sinettiä tulee kehittää järjestelmällisesti saatujen palautteiden ja pa!velukokei-

lujen mukaan. Sinettiin tuotettavat tietovarastot pitää tuottaa tarpeen mukaisesti 

eikä tietoa pidä pantata turhaan. Tietomäärä ei saa korvata laatua. 

Uutena palveluna Sinettiin kaivattaisiin mm. henkilöstörekisteriä / -järjestelmää, 

josta saisi käyttöön ajantasaisen Tiehallinnon henkilölistan, nyt tällaista keski-

tettyä palvelua ei ole. 

Työn alla onkin nyt kartoitus siitä, miten tämä palvelu olisi helpointa ja järke-

vintä hoitaa. Organisaation vielä eläessä ja ihmisten jatkuva muuttaminen re-

monttien vuoksi aiheuttaa ongelmia tietää missä henkilöt istuvat ja mihin pro-

sessiin kuuluvat. Vuosittain ilmestyvä Yhteydet-julkaisu ei ole ajantasalla edes 

ilmestyessään ja siksi sähköinen rekisteri olisi hyvä. Rekisteri päivittäminen oli-

si helppoa ja näin tiedot saataisiin nopeasti reaaliaikaan. Rekisterille tulisi myös 

nimetä vastuuhenkilö päivitysten hoitamiseksi. 

Sinetin voisi kehittää toimistojärjestelmien keskukseksi. Siellä on jo esim. oh-

jeita eri toimistojärjestelmiin sekä käyttöjärjestelmiä kuten TIKU (diaroinnin se-

lausohjelma) ja Travel (matkalaskujärjestelmä). Näiden lisäksi tulisi kehittää 

esim. poissaolojen ja lomien ylläpitojärjestelmä. 

Poissaolot ja lomat pidetään vielä nykyisinkin A4-paperiarkilla, word- tai excel-

ohjelmilla. Tiedot ilmoitetaan kuukausittain palkanlaskentaan, joka syöttää tie-

dot omaan ohjelmaansa. Päällekkäisiä asioita pidetään yllä liian monessa eri 

järjestelmässä. Nämä voitaisiin kerätä yhteen Sinetissä. 

. 
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Vaikka Sinettiä ei ole saatu vielä valmiiksi, ei sen tämän hetkistä palvelua ole 

myöskään nähty huonona. Paljon on vielä tehtävää, että Sinetti vastaisi odo-

tuksia. Henkilöstön palautteet Sinetistä ja sen kehittämisestä ovat tarpeen, jotta 

siitä saataisiin sellaisia palveluita ja tietoja, mitä käyttäjät siltä edellyttävät. 

Jatkossa tulisi panostaa myös henkilöstön kouluttamiseen Sinetin käytöstä, ett-

ei aikaa tuhlaantuisi tiedon etsimiseen vaan Sinetti olisi toimiva tiedonsaanti-

paikka ja se nähtäisiin myös tärkeänä osana toimistojärjestelmiämme. 

Sinetin soisi näkevän avattuna työntekijöiden koneella useammin. Se tulisi 

• 

	

	
avata töihin saavuttaessa ja suljettavan pois lähtiessä eikä vain avattuna het- 

kellisesti, kun sieltä jotain etsii. 

7 YHTEENVETO 

Tässä opinnäytetyössä on tarkasteltu Tiehallinnon verkkopalveluja, niiden ny-

kytilaa ja kehittämistarpeita. Verkkopalvel u illa tarkoitetaan Internet, 1 ntranet ja 

extranet -palveluita. 

Työn lähtökohtina on tarkasteltu Tiehallinnon verkkopalveluiden tilaa ja kehit-

tymistarpeita, keväällä 2001 luonnosteltua Tiehallinnon verkkopalvelustrategiaa 

(eStrategia), uuden vision asettamia odotuksia sekä siirtymistä prosessi- ja tii-

miorganisaatioon 1.1.2002. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tiehallinnon verkkopalvelujen toimi-

vuutta ja sisältöä yleisellä tasolla. Työssä laadittiin nykytilaselvitys sisäisten 

verkkopalvelujen (Sinetti) käytöstä ja toimivuudesta sekä mandollisista ongel-

mista. Lisäksi työssä pyrittiin kartoittamaan mandolliset Sinetin kehittämistar-

peet ja laatimaan ehdotus niiden toteuttamiseksi. 

Työ on rajattu Sinetin käytön ja sisällön osalta ohjausprosessiin. 
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Työssä on tarkasteltu Sinetin nykytilaa sen palveluiden, rakenteiden ja sisällön, 

sisällöntuotannon vastu iden sekä asiakkaiden osalta. 

Sinetin kehittämistä on selvitetty em. lähtökohdista, nykyti laselvityksestä, eSt-

rategiatyön suosituksista, Sinettivastaavien seminaariaineistoista sekä tehtyjen 

haastattelujen perusteella. Työn aikana haastateltiin neljää Sinetin käyttäjää, 

jotka edustivat johtoa, tietoprosessia, viestintää ja suunnittelua. 

Kehittämisehdotu ksina nostettiin esille 

- Sinetin sisällön ja palveluiden yhtenäistäminen 

• 	 - Sinetin kehittäminen toimistojärjestelmän ytimeksi 

- Sinetin käyttö ja palvelukuvausohjeen laatiminen 

- ohjausprosessin palveluiden parempi jäsentäminen 

- rakenteeseen liittyvät pienet parantamistarpeet 

Lisäksi tuotiin esille joitakin irrallisia havaintoja Sinetin kehittämistarpeista. 

Sinettiä ja sen palveluita pidetään yleisesti hyvinä, mutta niihin liittyy paljon 

odotuksia ja kehittämistarpeita. Esitettyjen kehittämisehdotusten toteuttaminen 

vaatii vielä niiden priorisointia ja vastuuttamista. 

. 
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8 LIITE 

Haastaftelut Sineti n nykytilasta ja keh ittäm istarpeista 

1. Työn esittely 

Työn sisällysluetteloa pidettiin hyvänä. 

Ok, tarkoituksen mukainen. 

2. Käsityksesi Sinetin nykytilasta 

- tietopalveluja (asiakirjat, tiedot), asiointipalveluja (esim. lomarahanvaih-

to, lentoliput) ja uutisointi (sovellettavissa Tiehallinnon tehtäviin) 

- aika hyvä. Aina kehitettäviä alueita, mutta perus Ok. 

- tuotteistettu, mietitty, vuorovaikutus toimii: ylläpitoväki -> käyttäjät 

- kohtuullisen hyvä. Käytettävyyttä voidaan aina parantaa. 

Miten haluaisit kommentoida sinetin nykyistä käytettävyyttä, rakennetta ja 

tietosisältöä? 

- rakenne on selkeämpi kuin vanhassa Sinetissä samoin haku 

- prosessien osalta kaipaisin yhdenmukaisempaa linjaa, esim. S- 

prosessin etusivut ovat aika kirjavia eri piireissä. Samoin eri prosessien 

etusivut ovat hyvinkin erityyppisiä. Yhdenmukaisuus ainakin näin alussa 

voisi helpottaa ja lisätä käyttöä. 

- kaikille ei ole selvää, että esim. 'Suunnittelu 4  etusivu on koko Tiehallintoa 

koskeva, voisiko tätä selkeyttää jotenkin? Kh:n ja piirien lyhennevalikko 

jää helposti huomaamatta. 

- 'Talous' etusivu vaikuttaa toimivalta, siitä löytyy hyvin tietoa tehtävistä ja 

henkilöistä 

- kaipaan luetteloa koko henkilöstöstä. Voisivatko Yhteydet vihkon tiedot 

olla myös Sinetissä? Yksityisellä sektorilla tällaista tietoa yleensä löytyy. 

PULU ei aja samaa asiaa. Yhteydet tiedot olisivat näin myös aina ajan 

tasalla, nythän jo painatuksen aikana voi tulla muutoksia. 
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kotisivun uutiset ovat välillä toisarvoisia, tila on niin pieni, että vain tär-

keimmät asiat sinne, lisää tyylikkyyttä. Värit ovat jo nyt hyvät. 

- onko ruokalista kotisivun arvoinen uutinen? Käytän esim. aikatauluja 

huomattavasti useammin kuin Keltasirkun palveluja. 

- mistä löytyvät Sinetin aikaisemmat kotisivut? Vanhassa Sinetissä oli täl-

lainen mandollisuus. 

- rakenteessa on pieniä "sammakoita", logiikka pettää jossain 

- ei kaikki prosessien mukaisesti, syynä tähän: moniulotteinen luokittelu 

vielä vaikeaa, yritetään ahtaa liikaa liian pieneen "luokitteluavaru uteen" 

- asioiden löydettävyydessä kehittämisen varaa 

• 	 - käyttöaste on korkea, päivittäin lähes koko henkilöstö. Sivuilla ei ole mi- 

tään turhaa, lukijat pitävät siitä huolen. 

- asiantuntijoille kuin lottokone ei varmaa löytyykö tieto ja lottovoittokin 

osuu todennäköisemmin kohdalle 

- erityisen hyvää uutisointi, etusivu ammattimainen, korkea taso -> vies-

tinnällinen näkökulma hyvä 

- enemmän pelisääntöjä siitä, miten tehdään prosessia näkyväksi 

- tietosisältö ei sataprosenttinen 

- sisällöntuottajat eivät tee sitä itselleen, vaan muille 

- koulutusta ja kursseja tukemaan ymmärtämystä 

- tietosisältöä on paljon 

- sisältö paljolti piirien mukaan 

- rakenne jakautunut 19 omaan pikku Sinettiin 

- "vanha" ajattelu näkyy vielä liikaa 

Ketkä mielestäsi ovat Sinetin asiakkaita ja ketä se parhaiten tällä hetkellä 

palvelee? 

- asiakkaina on koko henkilöstö, tässä tapauksessa henkilöstö pitää si-

sällään myös johdon 

- se palvelee, jos sitä käytetään. Käyttöä pitäisi lisätä, osa 'meidän väestä' 

ei käy Sinetin sivuilla koskaan tai hyvin harvoin 

- mitä enemmän käytät, sitä paremmin palvelee 
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koko henkilöstö on Sinetin asiakkaita ja parhaiten se palvelee koko hen-

kilöstöä 

- Sinetin asiakkaita ovat Tiehallinnon henkilöstö, prosessit ja projektit. 

Henkilö, joka haluaa kehittyä ja on kiinnostunut omasta organisaatios-

taan. Ennen oltiin kuin tynnyrissä, missä tieto oli rajallista. Nyt sieltä tyn-

nyristä on astuttu ulos. 

Miten sisällöntuotanto on sinusta järjestetty? 

- kuvittelen, että prosessit ja tiimit hoitavat sen 

- sisältöä voi tuottaa kuka tahansa, jossain vain pitäisi olla suodatin minkä 

• 	 läpi muokattu tieto viedään 

- asiakasnäkökulma ei ole kunnossa -> prosessit, tiepiirit, projektit - olisi 

otettava paremmin huomioon 

- FrontPage —ohjelma vaikuttaa järjestelmän sisällön tuotantoon rajoitta-

vasti, koska kaikilla sisällön tuottajilla ei ole sitä käytössään. Kaikilla oh-

jelman käyttäjistä ei ole halua eikä taitoa käyttää sitä. 

- Sisällön tuotanto on tällä hetkellä hiukan kaoottista, mutta kohtalaisen 

hyvää. Siitä on ollut enemmän hyötyä kuin haittaa. 

- Valmiin tiedon julkaisu na. Tarvitaan ajattelutapam u utosta. 

Mitä positiivista tai negatiivista Sinetin käyttöön tällä hetkellä liittyy? 

•  - logiikka (omani) pettää joskus, hakemani tieto ei löydy millään kuvittele-

mistani paikoista, mutta mitäpä muuta syyttäisin kuin Sineifiä. Viimeksi 

etsin Columbuksen uutta vaativuusryhmäluokittelua, eipä löytynyt. 

- tällä hetkellä löytyy otsikoita, joiden alle joskus kenties tulee jotain, mutta 

onko tarpeen otsikoida ennen kuin löytyy asiaa? 

- hyvä "tazzi" 

- ei negatiivista 

- + viestintä 

- + uutisointi 

- + tietyt palvelut - PULU, lehtikatsaus 

- + tullut osaksi toimistojärjestelmää 
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- palvelut tuotteistamatta ja profiloimatta 

- - palvelut, kehittäminen ja vuorovaikutus sekaisin 

- - sisällöntuotannon vastuut ja resu rssointi 

- asioista kiinnostuneille se antaa kokonaiskuvan Tiehallinnosta. 

- ihmiset tulevat toisilleen tutummiksi uutisissa olevien henkilökuvien 

myötä. 

- organisaation yhteishenkeen positiivisesti vaikuttava tekijä 

- rajoja poistava prosessien, piirien ym. väliltä 

- jokainen voi katsoa tietoa omaan tahtiin 

- yhteinen tietovarasto 

. 

Mikä sinusta on Sinetin merkitys Tiehallinnon toimistojärjestelmien osana? 

- käyttöä lisäämällä, tekemällä se tutuksi kaikille, siitä muodostuu merkit-

tävä osa järjestelmää 

- S-tietotiimissä on jopa esitetty, että se korvaisi ainakin osittain resurs-

sienhallinnan. Silloin kaikki tieto tai linkin löytyisivät sieltä. Tosin meiltä 

löytyy joitakuita, jotka eivät käytä koskaan resurssien-hallintaakaan... 

Jos sisällysluettelo on selkeä ja toimiva, niin sisällön paisuminen ei 

nähtävästi ole haitta. 

- toisaalta, onhan olemassa toimivat W- ja M (V)-asemat, niiden käyttöä ei 

saisi unohtaa. Selvät pelisäännöt siitä mikä asia kuuluu minnekin. S-tieto 
• 	 on esittänyt tiedon yleistä kiinnostavuutta mittariksi. 

- erittäin keskeinen peruspalvelu - ajasta ja paikasta riippumaton tietovirta 

- näkymä organisaatioon Sinetin avulla on ok 

- erittäin keskeinen, säästää aikaa 

- tiedon luokittelu - palvelutason parantamista 

- voisi olla tulevaisuudessa käyttöliittymä koska käyttö näyttäsi kasvavan 

- tarjoaa oikotien muihin ohjelmiin helpottaen muiden toimisto-ohjelmien 

käyttöä 
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Mitä muuta? 

- miksi logo on alanurkassa? Internetin puolella kotisivu näyttää parem-

maIta. 

- valokuvien laatuun pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Jos kuvan re-

soluutio on niin alhainen, että lopputulos on suttuinen, niin mitä hyötyä 

koko kuvasta on? 

- miten Sinetti saataisiin niin houkuttelevaksi, että sitä olisi ihan pakko 

käyttää? Vanha 'missä Jallu luuraa' kilpailu? Löydä Jallu joitain sivulta, 

viisi ensimmäistä palkitaan... 

- ovat tulleet olemaan -> tietoyhteiskunta 

- resurssi -> tuotannontekijä 

- käyttöarvo, kustannukset -> kilpailukykyinen 

- tulevaisuudessa tulisi mennä selain käyttöön. Sisällön tuottajien asema 

on merkittävä, koska tätä kautta voidaan vaikuttaa ihmisten ajatteluta-

paan 

3. Näkemyksesi Sinetin tavoitetilasta ja sen kehittämisestä? 

Prosessien ja niiden palvelujen pitäisi profiloitua / näkyä Sinetissä parem-

min tuotettuina palveiuina. 

• 	 Miten Tiehallinnon verkkopalveluita tulisi sinusta kehittää Sinetissä? 

- kaikki tärkeä tieto saataville 

- pitäisikö ensin kehittää henkilöstöä vastaanottamaan tietoa? Puolen päi-

vän koulutus Sinetin käytöstä? 

- miten verkkopalveluita tulisi kehittää? 

- ulkoisia ja sisäisiä tiedon lähteitä, Sinetti palvelee osana sisäisiä 

- pitäisi nähdä kokonaisuutena 

- sinetti on paljon - asiakirja, uutisointi -> perustieto 

- tietopalvelunäkökulma 

- taloushallinto 

- henkilöstö 
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- asiakirjahallinto 

- tällä hetkellä toimivat jo mm. keli-, liikenne- ja sääpalvelut 

- palvelua ei tulisi suunnitella loppuun asti valmiiksi, vaan tehtäisiin ensin 

ainoastaan runko, johon saatujen palautteiden ja kokemusten mukaisesti 

muokataan käyttöön sopiva aloituskokonaisuus. Näiden pohjalta teh-

dään jatkosuunnitelmia ja katsotaan, miten palvelu toimii ja jonka jälkeen 

taas muutetaan paremmin toimiva kokonaisuus. Palvelun pitäisi olla ko-

ko ajan muokattavissa oleva kokonaisuus. Käyttöliittymän pitäisi olla kai-

killa prosesseilla kuitenkin ajattelun tasolla sama. 

• 	 Miten kehittäisit Sinetin käytettävyyttä, rakennetta ja tietosisältöä? 

- asiakkaita - siis meiltä - tullut palaute pitäisi ottaa huomioon 

- jos palautetta ei tule, niin kaikki on nähtävästi jo nykyisellään hyvin 

- rakenteen jatkuva muuttaminen ei ole hyväksi, juuri kun olet oppinut 

löytämään tietyt asiat, ne onkin siirretty muualle. 

- Sinetin pitäisi avautua samalla, kun kone avataan aamulla - takaisi toi-

mivan tiedotuskanavan 

- hakumandollisuudet pitäisi saada laajentumaan esim. pai kkatietopalve-

lut, aloitteet yms. 

- vielä liikaa samaa asiaa useissa paikoissa -> menee vielä asiat sekaisin 

- luokittelu-ulottuvuuksia riittävästi 
• 	 - vaatii hieman vaivaa tiedontuottajalta, mutta jatkossa säästää aikaa 

käyttäjältä 

- prosessien sivut eivät ole asiakaslähtöisiä 

- asiakasryhmät pitäisi olla mukana jo rakenteessa 

- ryhmitellään asiakkaittain 

- henkilökohtaiset profiilit 

- käyttäjä voisi rakentaa itselleen porttaalin siitä mitä hän tarvitsee omas-

sa työssään 

- Prosessien sivustoja pitäisi yhtenäistää yhtenä kokonaisuutena, ei tu-

losyksikköinä. Pitäisikö prosesseista poistaa piirisivut? 

- yhtenäistää ja personoida 
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Miten haluaisit organisoida tai vastuuttaa sisällöntuotannon? 

- kuvittelisin, että sisältöä kyllä syntyy, enemmänkin pitäisi kiinnittää huo-

miota siihen, mitä Sinettiin viedään ja sinne viedyn sisällön ulkonäköön. 

Tähän tarvitaan vastuuhenkilöitä ja siitä seuraa: 

- vastuuhenkilöitä vain rajattu määrä muuten tulee kirjavuutta 

- jokaisessa prosessissa (Kh ja piirit) yksi päävastuullinen ja hänellä vara- 

henkilö. Sinettiin menevät asiat aina näiden kautta. 

- vanhentuneet asiat pois, vastuuhenkilö myös tähän 

- tietojen päivitys; lomakkeet, verkostot yms., aina voimassa olevat, Sine-

• 	 tin tietoihin pitää voida luottaa 

- aika hyvin vastuutettu, joka tulosryhmässä vastuuhenkilö joka vastaa -> 

prosessi tai piiritasolla vietävä niin alas että on riittävä 

- laatu ei ole tasaista, pitäisi saada tasaisemmaksi ja nostaa 

- koulutusta ja koordinoinnin panostusta 

- sisällön tuottaminen pitäisi vastuuttaa harvemmille osaaville, siitä pitäisi 

tulla merkittävä osa näiden henkilöiden toimenkuvaa. 

- Sinetissä on hajautettu sisällöntuotanto ja sen vastuu pitää olla siellä, 

missä tieto tuotetaan tai missä se syntyy. Jokaisen pitää voida tuottaa 

tietoa helposti Sinettiin. Kaikki eivät kuitenkaan osaa tuottaa sisältöä. 

- sillä ei ole kaikille käyttäjille selkeää päähahmoa. Sisällön yhtenäistämi- 
• 	 sestä vastaisivat toiset henkilöt kuin tiedon tuottajat. 

Minkälaista merkitystä ja roolia Sinetiltä haetaan? 

- mandollistaa nopean tiedottamisen meitä kaikki kiinnostavista asioista 

- valtakunnallisen laitoskuvan kirkastaminen 

- haluaisin löytää sieltä kaiken Tiehallintoa ja sen yhteistyökumppaneita 

koskevan tiedon, samoin linkkejä 1 nternetiin 

- koko Tiehallinnon 'kohtauspaikka' 

- tapa saada tieto käyttöön 

- tietopalvelut kuntoon 

- parempi, että tieto juoksee eikä ihminen 
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- Rooli: toimistojärjestelmän ydin -> muodostuu käytetyin ja helpoin tapa 

hakea ja käyttää palveluita. Korvaisi osittain sähköpostin, ovat nykyisin 

päällekkäisiä. 

- Se on tietokanava, tietovarasto, yhteishengen luoja organisaatiossa ja 

keskeinen työväline. 

Mitä muuta? 

- keskustelupalsta on hyvä, valitettavasti se on vaipunut hiljaiseloon 

- resurssointiin kiinnitettävä huomiota 

- arvostus tietotyölle -> kohennettava, ei ole joutilaimman työ 

• 	 - vastuut hoidettava kunnolla 

- Tiukempaa yhtenäisyyttä pää- ja alasivuille. 

4. Kehittämisen suunnittelu 

Miten priorisoisit kehittämistarpeet? 

- aika vaikeaa, jatkuva muutos? 

- sisällön yhdenmukaisuus. Sisältö ja esitystapa ovat kovin erilaisia, vaik-

ka etusivun pohja on kaikissa samanlainen. 

- tällä hetkellä toimii Sinettitiimi -> ei saa ehdotuksia koottua eikä vietyä 

eteenpäin 
• 	 - pitäisi osata erottaa isot asiat ja viedä päätöksentekoprosessiin 

- priorisointi vaatii jatkuvaa kehittämistä, kehittämisideat pitäisi pakata ka-

saan ja hakea ideoille ohjausryhmän tai vastaavan päätös 

- jatkossa saattanee kuulua ohjausprosessille 

- Sinetille pitäisi löytyä "kasvot" 	vastuuhenkilö / päätoimittaja (sisällön 

kehittämisestä, sensuuri, tuottaminen) 

- Hiljaisuudessa ja vähitellen tuotettaisiin tietokantajulkaisun palasia lisä- 

ominaisuuksina nykyiseen Sinettiin. FrontPagesta voitaisiin siirtyä pois 

n. 2-3 vuoden kuluttua. Tämä madaltaisi kynnystä tuottaa tekstiä Sinet-

tim. Uudet innovatiiviset ominaisuudet: muistutus itselle jostakin asiasta, 
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kielenkääntäjä, laskun tekstin kääntäminen pdf-muotoon ym. Voisi olla 

myös oppimisen välineenä. 

- jotain pitäisi tehdä pian. 

- Laaja ja heippokäyttöinen. 

- Kaikki eivät tiedosta, että keskustelualueelle voi viedä puheenvuoroon 

liitteeksi myös tiedostoja. 

Miten resurssoisit kehittämistyön? 

- perustetaan tiimi! Nythän on jo olemassa Sinettivastaavien tiimi, heidän 

kokemuksiaan voi hyödyntää. Tavallinen Sinetin käyttäjä taas tietää ruo- 

• 	 honjuuritason ongelmista ja mandollisesti kehitettävistä kohdista. Tiimin 

pitäisi saada mandollisimman monipuolinen ja laaja-alainen jäsenistö. 

- kehittämisprosessit -> mitä voidaan tehdä itse ja mitä ostetaan ulkoa 

- kehittämisen ohjattavuus on tärkeä 

- Lähdettävä prosessien "Liiketoiminnan kehittäm istarpeista! 

- On hyvä, että on henkilö jolle voi esittää Sinetistä uusia asioita ja ideoita. 

Hän kuuntelee, mitä käyttäjät haluavat ja työstää asiaa eteenpäin päi-

vittäjien tukena. Sinetillä pitäisi olla kuitenkin kokopäivätoiminen henkilö, 

joka "palvelisi" Sinetin käyttäjiä. Tiehallinnossa Sinetin kehittäminen työl-

listäisi n. viisi henkilötyövuotta, kokoukset pois lukien. Hänen tulisi toimia 

pragmaattisesti. 

Mitä muuta? 

- miten saadaan henkilöstö etsimään, hyödyntämään, välittämään tietoa? 

Kannettu vesi ei kaivossa pysy. Ongelma pysyy samana, jaettiinpa tietoa 

miten tahansa. Aikaisemmin paperit hukkuivat, niitä ei jaettu tai luettu. 

Nyt ei osata tai haluta etsiä tieto Sinetistä (tai lnternetistä), vaan kysel-

lään mieluummin vaikkapa naapurin naapurilta. 
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Ohjauksen osalta 

Ohjausprosessin kuvaus 

- ohjausprosessin tietopalvelu ei ole täysin toimiva 

- laatu epätasaista 

- (esim. Turku organisaatiokeskeinen) 

- löytyy kun jaksaa hakea 

- itsellä logiikka millä systeemillä etsimäsi löydät 

- asiakasvinkkeli - asiakas/palvelut 

- logiikka puuttuu 

- toiminta-aikataulutus 

1 Palvelut 

Sisällöstä pitäisi pystyä jäsentämään 

- Strateginen ohjaus 

- strategiatyö 

—BSC 

- Tulosohjaus 

—TAE 

- ohjeet 

- sopimukset 

- Raportointi 

- Johto-organisaatio 

- jr 

- johtokunta 

- johtajisto yms. 

- Resurssit 

- rahoitus 

- henkilöstö 

- Toimintaympäristö 

- ajankohtaiset asiat 
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- Organisaatio 

- arvot ja visio 

- esittelyaineisto 

- Perusteluviestintä 

- ajankohtaiset asiat esille: nyt esim. 

- strategiatyöt 

- itsearviointi 

- jne. 

II Henkilöstö / toimijat 

. 

III prosessi (itsessään) 

- tehtävät 

- tavoitteet 

	

- resurssit 	prosessin toimijat 

- kehittäminen 

- raportointi 

. 

	 9 LÄHDELUETTELO 

- Tiehallinnon visio 2007 (Sinetti) 

- Tiehallinnon eStrategia-aineisto 12.6.2001 

- Sinettipäivien aineisto 27.2. 2002 

- Tiedonhallinnan strategia 18.4.2002 (luonnos) 

- Tiehallinnon verkkopalvelustrategia 2001 

- Haastattelut 

- johtaja Jani Saarinen 3.4.2002 

- tiedottaja Jyrki Nuotio 5.4.2002 

- tietojohtaja Seppo Oinonen 10.4.2002 

- suunnitteluassistentti Sinikka Munukka 12.4.2002 
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