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Julkishallinnossa asiakirjahallinta ja arkistointi ovat siirtyneet kokonaan sähköiseen muo-
toon. Ne ovat olennaisia toimintoja sekä organisaatiolle että sen palveluita käyttävälle toi-
mijalle. Asiakirjahallintaan ja arkistointiin vaikuttavat sekä lainsäädäntö että Julkisen hallin-
non tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) tekemät suositukset. Opinnäytetyöni toimek-
siantaja on Suomen Kotiseutuliitto, joka jakaa harkinnanvaraisesti korjausavustuksia seu-
rantalojen korjaamiseen. Varat korjausavustuksiin tulevat opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
(OKM).  
 
Korjausavustushakemukset ovat tulleet aikanaan Suomen Kotiseutuliittoon paperisena, 
mutta viime vuosina Suomen Kotiseutuliitto on siirtynyt sähköiseen korjausavustushake-
mukseen. Ohjelmiston sähköiseen korjaushakemukseen toimittaa Vetokonsultit oy. 
 
Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on sähköisen asiakirja- ja arkistohallinnan kehittämi-
nen. Tämä tarkoittaa seurantalojen korjausavustusten hakemus- ja selvitysaineistoon liitty-
vää sähköisen arkistonhallinnan vaatimusmäärittelyä sekä tiedonohjaussuunnitelman pää-
piirteiden ja niiden reunaehtojen kartoittaminen. Tuotokset ovat toteutusehdotuksia, jotka 
ovat sellaisenaan Suomen Kotiseutuliiton käytettävissä. 
 
Aluksi tutustuin arkistoinnin, tiedonohjauksen ja sähköisen asiakirjahallinnan tietoperustei-
siin. Tämä tarkoittaa perehtymistä erilaisiin ohjeisiin ja lakeihin, jotka liittyvät Sähköisten 
asiakirjallisten tietojen käsittelyyn, hallintaan ja säilyttämiseen. Arkistolaki, arkistonmuo-
dostussuunnitelma (AMS), sähköinen arkistonmuodostussuunnitelma (eAMS) ja tiedonoh-
jaussuunnitelma tulivat tutuiksi. 
 
Suomen Kotiseutuliitto tulee saamaan opinnäytetyössäni: tiedonohjaussuunnitelman, 
tarve- eli vaatimusmäärittelyn ja käyttötapauksia. Edelliset kolme (3) tuotosta ovat myös 
erillisinä liiteinä, jotka Suomen Kotiseutuliitto saa käyttöönsä. 
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1 Johdanto 

Suomen Kotiseutuliitto etsi tekijää selvittämään kevään 2019 aikana seurataloista ole-

massa olevan aineiston ilmenemismuotoja. Tiedot seurantaloista ovat tulleet korjausavus-

tushakemusten liitteenä joko paperisena tai yhä enemmän sähköisenä. Suomen Kotiseu-

tuliiton toiveena on saada kaikki seurantalojen korjausavustushakemukset jollain aikavä-

lillä sähköisinä tiedostoina, ettei hakemusten ja liitteiden mukana tulisi tietoja arkistoita-

vaksi ja käsiteltäväksi monin eritavoin ja useanlaisina aineistotyyppeinä ja muotoina. Tällä 

hetkellä korjausavustuksia voidaan hakea sekä paperisena että sähköisenä. Toiveena on 

myös sähköisen korjausavustushakemuksen helpottaminen. Varsinainen toimeksianto on 

liitteessä 1. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on sähköisen asiakirja- ja arkistohallinnan kehittäminen 

sekä se, että olemassa olevien ei-sähköisten aineistojen digitointiprojektin aloittamisen 

valmistelutöihin tuodaan joitain ehdotuksia. Kuitenkin tämän opinnäytetyön pääpaino on 

sähköisessä asiakirjahallinnassa. 

 

Projektin päätehtävänä on seurantalojen korjausavustusten hakemus- ja selvitysaineis-

toon liittyvä sähköisen arkistonhallinnan vaatimusmäärittely sekä tiedonohjaussuunni-

telma. Samalla kartoitetaan vaatimusmäärittelyn ja tiedonohjaussuunnitelman pääpiirteet 

ja niiden reunaehdot. Lopuksi tehdyt ehdotukset tiedonohjaussuunnitelmasta ja vaatimus-

määrittelystä esitellään tämän projektin tuotoksina. Aineistona on hakijoiden aiemmin toi-

mittamat materiaalit – paperikuvat, diakuvat, rakennuspiirustukset, suunnitelmat paperilla 

tai sähköisenä ja erilaiset talousselvitykset. Suomen Kotiseutuliiton ohjeistukset kuuluvat 

myös aineistoon. Sähköisen hakemuksen liitteet ovat muodoltaan esimerkiksi pdf-, Word- 

tai jpg-päätteisiä. 

 

Arkistointimateriaalien kaikki talous- ja henkilötiedot rajautuvat tämän opinnäytetyön ulko-

puolelle. Nämä tiedot tulevat näkymään yläkäsitteinä kuten ”henkilötiedot” tai hakijan ”ta-

lousarvio”. 

 

1.1 Suomen Kotiseutuliitosta 

Suomen Kotiseutuliitto on maamme suurin kulttuurialan kansalaisjärjestö, joka on perus-

tettu vuonna 1949. Suomen Kotiseutuliitto on kotiseutu- ja kulttuuriperintötyön keskusjär-

jestö ja kotiseututyön edunvalvoja. Jatkossa käytän Suomen Kotiseutuliitosta termiä Koti-

seutuliitto. Kotiseutuliiton työ on vahvistaa kotiseututietoisuutta ja edistää moniarvoisuutta 
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paikallisten ja alueellisten piirteiden pohjalta. Kotiseutuliitto kehittää monimuotoista koti-

seutu- ja kulttuuriperintötyötä kaupungeissa, kunnissa ja maakunnissa. Kotiseututyö on 

asuinpaikan kehittämistä, elävöittämistä ja ymmärtämistä. Kotiseututyö on myös hyvän 

elinympäristön mahdollistamista ja siihen liittyvän ymmärryksen tukemista. Kotiseutuliitto 

tukee paikallista ja alueellista omatoimisuutta ja kotiseutuhenkeä sekä vaikuttaa yhteis-

kunnan päätöksentekoon. (Suomen Kotiseutuliitto 2019.)  

 

Lähiympäristön asukkaat ovat kokoontuneet vuosisatoja seurantaloille erilaisiin tapahtu-

miin ja kokoontumisiin. Seurantalot toimivat edelleen kylien ja kaupunginosien kokoontu-

mis- ja tapahtumatiloina. Näin ollen seurantaloilla on vahva kotiseutuidentiteettiä raken-

tava vaikutus. Nykyään tähän kohdennetaan kotiseututyötä. Seurantaloja ovat rakenta-

neet erilaiset seurat ja yhdistykset, joista monet edelleen ylläpitävät niitä. Seurantalojen 

runsaaseen joukkoon on liittynyt muutostöiden jälkeen erilaisia rakennuksia – muun mu-

assa vanhoja koulurakennuksia. Seurantaloja on noin 2500 ympäri Suomea ja ne ovat 

ikä- ja kulttuurihistorialliselta taustaltaan hyvinkin monimuotoisia. Vanhimmat seurantalot 

ovat säilyneet 1880-luvulta. (Seurantalot 2019.) 

 

Kotiseutuliiton työtä ohjaa hallitus, ja Kotiseutuliiton valtuusto linjaa työlle suunnan. Suuret 

päätökset tekee jäsenkunta vuosikokouksessa. Asiantuntevan henkilökunnan työn tukena 

on myös monialaisia ja laajasti verkostoituneita jaostoja, työryhmiä ja neuvottelukuntia. 

Kuvassa 1 kuvataan Kotiseutuliiton hallintoa ja organisaatiota. (Suomen Kotiseutuliitto 

2019.) 
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Vuosikokous on Kotiseutuliiton korkein päättävä elin, johon jäsenyhteisöt valitsevat edus-

tajansa. Vuosikokous pidetään Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä. Vuosikokous valitsee 

valtuuston, joka vastaa toiminnan linjauksista. Valtuuston puheenjohtaja on myös Kotiseu-

tuliiton puheenjohtaja. Valtuustossa on 30 jäsentä – valtuutettua, jotka ovat maakuntien 

edustajia (vähintään 1/maakunta) ja erityisasiantuntijoita. Valtuusto valitsee hallituksen, 

jossa on puheenjohtaja ja 6 jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja istuu yhden kalenterivuo-

den ja jäsenet kolme (3) kalenterivuotta. Hallitus vastaa työnsuunnittelusta, taloudesta ja 

seurannasta. (Suomen Kotiseutuliitto 2019.) 

 

Hallitus asettaa erilaisia jaostoja, työryhmiä ja neuvottelukuntia. Nämä valmistelevat asi-

oita ja tekevät aloitteita, jotta Kotiseutuliiton toiminta kehittyy. Jaostojen, työryhmien ja 

neuvottelukuntien toiminta on määritelty kaksivuotiskauden mittaiseksi ja näiden jäsenet 

ovat eri alojen asiantuntijoita. Näiden toimintaan kuuluu myös yhteydenpito sekä sidosryh-

miin että yhteistyötahoihin. Hallitus nimeää myös edustajat niihin neuvottelukuntiin, joissa 

Kotiseutuliitolla on jäsenyys eli edustus. (Suomen Kotiseutuliitto 2019.) 

 

Kotiseutuliiton toimisto tekee tiivistä yhteistyötä vuosikokouksen, valtuuston ja hallituksen 

kanssa. Toimisto vastaa hallituksen, valtuuston ja vuosikokouksen päätösten valmiste-

Kuva 1. Suomen Kotiseutuliiton organisaatio (Suomen Kotiseutuliitto 2019). 
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lusta ja toimeenpanosta. Toimistossa työskentelee toimiston henkilökunnan kanssa Koti-

seutuliiton toiminnanjohtaja, joka johtaa Kotiseutuliiton toimistoa ja vastaa liiton talou-

desta. (Suomen Kotiseutuliitto 2019.) 

 

1.2 Korjausavustuksista 

Valtio on jakanut avustuksia seurantalojen korjaustoimintaan vuodesta 1978 alkaen. Vuo-

sina 1991 – 2003 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti Kotiseutuliitto valmisteli työ-

väen- ja seurojentalojen korjausavustusten jaon. Kotiseutuliiton yhteydessä toimiva seu-

rantaloasiain neuvottelukunta avusti korjausavustusten valmistelussa. Opetusministeriö 

teki korjausavustuspäätökset. Opetusministeriö delegoi vuonna 2003 korjausavustusten 

jakamisen kokonaan Kotiseutuliiton tehtäväksi. Kotiseutuliiton hallitus teki maaliskuussa 

2019 korjausavustuspäätökset seurantaloasian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta jo 

16. kerran. (Seurantalot 2019; Tapaaminen 4.6.2019.) 

 

Kotiseutuliitto asettaa nelivuotisvuotiskaudeksi seurantaloasiain neuvottelukunnan. Neu-

vottelukunnassa on kaksi edustajaa opetus- ja kulttuuriministeriöstä, yksi edustaja Museo-

virastosta, ympäristöministeriöstä ja Suomen Kuntaliitosta sekä yksi edustaja jokaisesta 

edunsaajan keskusjärjestöstä. Neuvottelukunta on määritellyt seuraintalojen korjausavus-

tusten jakoperusteet. Neuvottelukunnan esityksen perusteella tehdään vuosittain päätös 

seurantalojen korjausavustuksien jakamisesta. Neuvottelukunnan esitykset käsitellään ja 

vahvistetaan Kotiseutuliiton hallituksessa. Varat avustuksiin tulevat vuosittain opetus- ja 

kulttuuriministeriön budjetista. (Seurantalot 2019; Tapaaminen 4.6.2019.) 

 

Kotiseutuliitto tekee kunkin korjausavustuksen saajan kanssa sopimuksen seurantalon 

korjausavustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Kor-

jausavustuksia hakevat taloja omistavat yhdistykset, jatkossa kuvaan näitä yhdistyksiä ter-

millä ”hakija”. Kun korjausavustus on myönnetty, hakija muuttuu saajaksi. (Sähköposti 

13.9.2019. Palaute versiosta 2.2 ja vastaukset muutamaan kysymykseen; Tapaaminen 

4.6.2019.)  

 

Kotiseutuliitto hoitaa myös korjausavustusten maksatuksen ja tilitysten tarkastamisen. Lii-

ton rakennustutkija ja tiedottaja-hankesihteeri antavat seurantalojen korjausavustuksiin ja 

korjaamisiin liittyvää neuvontaa. Neuvonta tapahtuu puhelimitse, postitse ja paikan päällä. 

Neuvontaa annetaan myös taloja omistavien yhteisöjen alueellisissa tapahtumissa. Koti-

seutuliiton tehtävänä on neuvonnan lisäksi seurantalojen korjausavustuksiin ja korjaami-

seen liittyvä tutkimustyö. (Tapaaminen 4.6.2019.) 
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Seurantalojen korjauksiin myönnetyllä korjausavustuksella on tarkoitus säilyttää seuranta-

lojen kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennusperintö. Korjausavustus on tarkoitettu ensisi-

jaisesti perinteisten käytössä olevien seurantalojen korjaustöihin. Korjausavustuksilla 

mahdollistetaan seurantalojen välttämätön ja erityispiirteet säilyttävä korjaaminen. Näillä 

tehtävillä muutostöillä parannetaan seurantalojen käytettävyyttä. Yhdistys- ja harrastustoi-

minnan käytössä olevien seurantalojen kunnostaminen on tärkeää sekä rakennusten kult-

tuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi että kansalais- ja kulttuuritoiminnan tarvitsemien 

tilojen turvaamiseksi. Tämän vuoksi korjausavustusta myönnettäessä edellä mainittuihin 

asioihin kiinnitetään erityistä huomiota. (Seurantalot 2019; Tapaaminen 4.6.2019.)  

 

Korjausavustuksen hakemisen ohjeet ja käyttö löytyvät seuraavasta linkistä: www.kotiseu-

tuliitto.fi/seurantaloavustukset. Aikaisemmin kaikki hakemukset ovat tulleet paperisina tie-

dostoina – kuvina, (rakenne)piirustuksina ja papereina. Kotiseutuliitto on siirtynyt sähköi-

seen korjausavustusten hakemiseen. Tällä hetkellä on meneillään siirtymävaihe, joten 

korjausavustushakemuksia tulee perinteisesti paperisena sähköisten avustushakemusten 

lisäksi. (Keskustelu 11.4.2019; Seurantalot 2019; Seuraintalojen avustusten jakoperusteet 

2019.) 

 

1.3 Opinnäytetyöstä 

Asiakirjahallinnasta, arkistoinnista ja tiedonohjaussuunnitelmasta on tehty viime vuosina 

opinnäytetöitä. Hummasti (2014) on käsitellyt opinnäytetyössään asiakirjahallintaa ja ar-

kistoinnin kehittämistä. Nämä tarpeet nousivat toimeksiantaja Raahen tilitoimiston tar-

peesta. Peltosen ja Pitkäsen (2014) opinnäytetyössä perehdyttiin arkistointiin, asiakirjojen 

säilytykseen ja lainsäädäntöön – nämä asiat kerättiin Excel-tiedostoon toimeksiantajalle 

Savon Voima Oyj:lle. Mesikämmen (2018) tutki opinnäytetyössään Turun rakennusvalvon-

nan pitkäaikaissäilytyksen tarpeita ja vaatimuksia. Maija-Liisa Kinnunen (2018) käsitteli 

opinnäytetyössään tiedonohjaussuunnitelman tekemistä ja siihen liittyvää esisuunnittelua 

Lieksan kaupungissa. 

 

Ensimmäiseksi perehdytään olemassa oleviin säädöksiin ja ohjeisiin, joita ovat muun mu-

assa Arkistolaki, Tiedonohjaussuunnitelman rakenne, Arkistomuodostussuunnitelma sekä 

Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen. Ohjeissa on runsaasti 

käsitteitä, joita tullaan avaamaan tietopohjassa. Keskeisimmät käsitteet ovat tiedonohjaus-

suunnitelma eli TOS, arkistonmuodostussuunnitelma eli AMS ja sähköinen arkistonmuo-

dostussuunnitelma eli eAMS. Tämän jälkeen koostan tiedonohjaussuunnitelman ja vaati-

musmäärittelyn Kotiseutuliiton tarpeiden, toiveiden ja reunaehtojen mukaan. Näitä edellä 

https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
https://kotiseutuliitto.fi/seurantalot/seurantalojen-korjausavustus/
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mainittuja tietoja olen saanut toimiston henkilökuntaa haastattelemalla. Tiedot liittyvät seu-

raintalojen korjausavustushakemusprosessiin. Korjausavustusprosessista olen saanut 

henkilökunnalta myös kirjallisia ohjeita, jotka ovat myös hakijoiden saatavilla. Tulokset tu-

levat olemaan erilaisia taulukoita, kuvioita ja mahdollisesti asiakirjamallinen ohjeistus.  

 

Varsinaisen opinnäytetyön lisäksi Kotiseutuliitto tulee saamaan erillisinä tiedostoina Tie-

donohjaussuunnitelman ja vaatimusluettelon laskenta-asiakirjana sekä käyttötapauslo-

makkeet asiakirjamallisena-tiedostona. 

 

 

 

2 Arkistoinnin, tiedonohjauksen ja sähköisen asiakirjahallinnan tieto-

perusteet 

Arkistointi perustuu arkistolakiin vuodelta 1994 (831/1994). Tässä laissa määritellään, mi-

ten arkistointi kuuluu tapahtua. Lain 1 luvun 1§:ssä määritellään tahot, joita laki koskee. 

Nämä tahot ovat julkisoikeudellisia toimijoita, kuten valtio sekä sen toimielimet, viranomai-

set, kunnan viranomaiset, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos ja yliopistot sekä ortodoksi-

nen kirkkokunta. Eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden arkistoinnista on laissa 

poikkeuksia ja tarkennuksia. Tasavallan presidentin kanslian arkistoinnista säädetään 

erikseen. Lain 2§:ssä määritellään sekä Ahvenanmaan toimielinten että evankelis-luterilai-

sen kirkon arkistoinnista. (Arkistolaki 1994.) 

 

Koska Kotiseutuliitto on saanut toimeksiannon korjausavustusten jakamisesta opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä (OKM), sitä ohjaa OKM:n JHS-suositukset. JHS-suositukset hyväk-

syy Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta – JUHTA. Kulttuurihistoriallisen ai-

neiston säilyttämisen tukeminen kuuluu myös Kotiseutuliiton toimintaan – Kansallisarkis-

ton ohjeistus määrittelee, miten kansalliseen kulttuuriperintöön kuuluvia asiakirjoja pitää 

säilyttää. (Keskustelu 11.4.2019, JHS 2019; JUHTA 2019; Kansallisarkisto 2019; Suomen 

Kotiseutuliitto 2019.) 

 

Käsitteitä määritellään seuraavien ohjeiden ja suositusten perusteella: 1) Arkistonmuodos-

tamissuunnitelma, 2) Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen 

ja 3) Tiedonohjaussuunnitelman rakenne. Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hal-

linta ja säilyttäminen - ohjeet tulevat sekä JHS 176 -suosituksesta, että arkistolaitoksen 

määräyksestä Sähke2:sta. Arkistolaitoksen määräys sähköisestä asiakirjojen pysyväissäi-

lytyksestä vuodelta 2006 antaa tietyt raamit eli ohjeistuksen pysyväissäilytykselle ja sen 

järjestämiselle. Sähke2-määräys on laajempi kuin arkistolaitoksen määräys. Sähke2:n 
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vaatimukset perustuivat vuonna 2005 hyväksyttyihin SÄHKE-määrityksiin. Tiedonohjaus-

suunnitelmalla ja Arkistonmuodostussuunnitelmalla on omat ohjeistuksensa. (AMS – Ar-

kistomuodostussuunnitelma 2007; Arkistolaitos: Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsit-

tely, hallinta ja säilyttäminen 2008; JHS 176 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, 

hallinta ja säilyttäminen 2012; JHS 191 Tiedonohjaussuunnitelman rakenne 2015.) 

 

Näissä ohjeistuksissa tietyt käsitteet ja määritelmät on standardisoitu, koska yhteisesti hy-

väksyttyinä ne helpottavat ja nopeuttavat työtä sekä vähentävät virheitä. Suomen Stan-

dardisointiliitto (SFS) toimii keskusjärjestönä ja laatii standardit yhdessä toimialayhteisö-

jensä kanssa. Kansainvälinen standardisointityö esimerkiksi ISO:n (International Or-

ganization for Standardization) kanssa on SFS:n koordinoimaa. (SFS – Suomen standar-

disointiliitto 2019.) 

 

 

 

 

2.1 Elinkaari ja säilytys 

Asiakirjan elinkaari on yksinkertainen kuvaus asian käsittelyprosessista. Elinkaari alkaa 

käsittelyprosessin alkaessa eli kun asiakirja muodostetaan tai vastaanotetaan. Tämän jäl-

keen asiakirjaa käsitellään ja sitä säilytetään määritellyn ajan. Käsittely- ja säilytysproses-

seja voidaan tehdä lukemattomia kertoja. Nämä prosessit on määritetty ja ohjeistettu ta-

pauskohtaisesti sekä organisaation sovittujen käytäntöjen että julkishallinnon ohjeiden 

mukaan. Kun asiakirjaa on säilytetty tietyn määritellyn ajan, siirrytään elinkaaren päättämi-

seen. Elinkaari päättyy asiakirjan pysyvään säilyttämiseen tai hävittämiseen. Arkistolaista 

löytyvät määräykset asiakirjan säilytyksestä, pysyväissäilytyksestä ja hävittämisestä – or-

ganisaatio käyttää näitä määräyksiä omiin ohjeisiin. Kuvassa 2 on kuvattu edellä kuvailtu 

asiakirjan elinkaari. (Arkistolaitos 2008, 6 - 9; Arkistolaki 1994; JHS 176 2012, 3 - 4, 6, 9.) 
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Käsittelyprosessin tuottamien ja käsittelemien asiakirjallisten tietoja säilytetään organisaa-

tion tietojärjestelmässä tai tietojärjestelmissä. Tästä säilyttämismuotoa kutsutaan arkisem-

min arkistoksi. Arkisto on säilytettävien asiakirjojen kokoelma, sen säilytyspaikka tai asia-

kirjojen hoidosta huolehtiva laitos. Arkistolaitoksen myöntämä lupa sähköisestä säilyttämi-

sestä edellyttää tietojärjestelmän tai -järjestelmien osalta SÄHKE2:n kattavaa noudatta-

mista. Sähköisen säilyttämisen lupa koskee tietojärjestelmässä syntyvää uutta aineistoa. 

SÄHKE2 on laajempi, mutta muuten lähes identtinen JHS 176:n kanssa. (Arkistolaitos 

2008, 6 - 9; JHS 176 2012, 3 - 4, 6, 9; Sivistyssanakirja 2019.) 

 

2.2 Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen  

Asiakirjahallinnan kokonaisuus muodostuu tiedonohjauksen, asiakirjallisen tiedon käsitte-

lyn, hallinnan ja siirron osa-alueista (Arkistolaitos 2008, 3). 

 

Asia on organisaation tai viranomaisen käsiteltäväkseen saama tai ottama kokonaisuus, 

josta muodostuu asiakirjallisen tiedon käsittelyprosessi. Asia voi olla esimerkiksi korjaus-

avustushakemus. Käsittelyprosessissa aineisto saa yksilöivän tunnisteen, liitetään luokit-

telujärjestelmään, saa metatiedot ja lopuksi liitetään tietojärjestelmään. Käsittelyyn voi liit-

tyä yksi tai useampi asiakirja. Käsittelyvaiheiden järjestys ja toteutuminen on organisaa-

tiokohtaista. Käsittelyllä tarkoitetaan erilaisia toimenpiteitä, jotka voivat olla yksittäisiä tai 

moninaisia toimenpiteitä. Toimenpide voi olla aloitus-, väli- tai lopputoimenpide. Toimenpi-

teet on koottu toimenpideluokitukseksi, joka kokoaa keskenään samantyyppiset toimenpi-

teet yhteen. Asiakirja on sisällön, rakenteen ja kontekstin muodostama kokonaisuus. Asia-

Kuva 2. Asiakirjan elinkaari (JHS 176 2012, 6). 
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kirjatyyppiluokitus kokoaa käyttötarkoitukseltaan tai tietosisällöltään samantyyppiset asia-

kirjat yhteen. Asiakirjojen julkisuudesta on tarkemmat määräykset julkisuuslaissa. (Arkisto-

laitos 2008, 6 - 7; JHS 176 2012, 3 - 6; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 1999.) 

 

Asiakirjallinen tieto tarkoittaa muotoa, jossa tieto on kiinnittynyt itse asiakirjaan kuten osto-

tarjous. Asiakirjallinen tieto liitetään organisaation tietojärjestelmään tai -järjestelmiin teh-

täväluokituksen mukaisesti. Tehtäväluokitus on rakenne, johon on määritetty organisaa-

tion tehtävät kuten esimerkiksi myynnin eri prosessit. Tehtäväluokitus toimii sähköisen ar-

kistonmuodostussuunnitelman (eAMS) runkona. Tehtäväluokitukseen liitetään kuvaukset 

tehtävien käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjallisista tiedoista ja asiakirjatyypeistä 

oletusmetatietoineen. Kun asiakirjallinen tieto liitetään käsittelyprosessin mukaiseen käsit-

telyvaiheeseen, se saa tietojärjestelmän tuottaman yksilöivän tunnisteen lisäksi tiedonoh-

jauksen tuottamat oletusmetatiedot. (Arkistolaitos 2008, 8.) 

 

eAMS:n tärkeimpänä tehtävän on ohjata asiakirjallista tietoa. Tämä tarkoittaa tiedon muo-

dostumista, käsittelyä, hallintaa ja säilyttämistä. aAMS:iin liittyy myös sähköinen tiedonoh-

jaus, joka ulotetaan kaikkiin tietoa käsitteleviin tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmä siis hyö-

dyntää tehtyä tiedonohjausta, jotta tehtäväluokitusten metatiedot, metatietojen käsittely-

säännöt ja ohjaustietojen käsittelyvaiheet välittyvät oikein järjestelmässä. Tiedonohjaus on 

edellytys sähköisten asiakirjallisten tietojen hallinnalle, jota siis eAMS hyödyntää. Kun tie-

tojärjestelmiä kehitetään erilaisten kehityshankkeiden yhteydessä, samalla toteutetaan 

myös tiedonohjaus. (Arkistolaitos 2008, 9.)  

 
2.3 Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) ja sähköinen arkistonmuodostussuun-

nitelma (eAMS) 

Arkistolaissa viranomaisilta edellytetään arkistonmuodostussuunnitelman laatimista seu-

raavasti: "Arkistonmuodostajan on määrättävä tehtävien hoidon tuloksena kertyvien asia-

kirjojen säilytysajat ja -tavat sekä ylläpidettävä niistä arkistonmuodostussuunnitelmaa.” Ar-

kistonmuodostussuunnitelma sisältyy myös tällä hetkellä voimassa olevaan arkistolakiin 

vuodelta 1994. (Arkistolaki 831/1994.)  

 

Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) on organisaation asiakirjallisten tietojen käsittelyn, 

rekisteröinnin ja säilyttämisen ohjeisto. Digitaalisten asiakirjojen hallintaan sovelletaan 

sähköistä arkistonmuodostussuunnitelmaa (eAMS), joka on samalla organisaation kaiken 

toiminnan kattava ja sähköisiä toimintatapoja tukeva arkistonmuodostussuunnitelma. 

eAMS:n laadinnan yhteydessä eri tehtävien käsittelyprosessit ja niihin liittyvä asiakirjalli-

nen tieto kuvaillaan eli niiden metatiedot määritellään. (AMS 2007; Arkistolaitos 2008, 7, 

9; JHS 176 2012, 3 - 5.) 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Asiakirja
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Metatieto on lyhyesti ilmaistuna kuvaus- tai kuvaavatietoa. Metatieto kuvaa asiakirjallisen 

tiedon kontekstia, sisältöä ja rakennetta. Metatiedot kuvaavat myös asiakirjallisen tiedon 

elinkaareen sisältyvää tiedon hallintaa ja käsittelyä. Metatieto on avain asiakirjallisen tie-

don hakemiseen, paikallistamiseen ja tunnistamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että metatieto-

jen avulla voidaan automatisoida asiakirjallisentiedon laatimis- ja käsittelyvaiheita. Meta-

tiedot auttavat määrittelemään erilaisia suhteita eli viittauksia eri tietojen välille. Tiedot voi-

vat sijaita järjestelmän eri osissa. Hallintatoimenpiteet helpottuvat, koska metatiedot tuo-

vat asian tai asiat näiden piteiden piiriin. Hallintatoiminpide tarkoittaa organisaation määrit-

tämää sähköistä tapaa käsitellä ja hallinnoida asioita. (Arkistolaitos 2008, 7; JHS 176 

2012, 4.) 

 

Kun eAMS integroidaan tiedonhallintajärjestelmiin, eAMS ohjaa asiakirjojen automaattista 

käsittelyä asiakirjojen elinkaaren ajan. Integroiminen tarkoitta sivistyssanakirjan (2019) 

mukaan yhdistämistä, liittämistä, sulauttamista tai yhtenäisen kokonaisuuden muodosta-

mista. Sähköinen tiedonohjaus ulotetaan kaikkiin asiakirjallista tietoa käsitteleviin tietojär-

jestelmiin, koska eAMS ohjaa myös tiedonkulkua järjestelmässä – tällöin tietojärjestelmän 

ja tiedonohjauksen kesken välittyy tiettyjä määriteltyjä metatietoarvoja ja ohjaustietoja. 

Tietojärjestelmä sisältää tai siihen on integroitu toiminnallisesti tai loogisesti toisiinsa liitty-

viä sovelluksia, sisäisiä tietovarantoja, palveluita ja toimistotyökaluja. Tiedonohjaus ja jär-

jestelmien yhteensopivuus on suotavaa toteuttaa tietojärjestelmien kehityshankkeiden yh-

teydessä. (AMS 2007; Arkistolaitos 2008, 7, 9; JHS 176 2012, 3 - 5; Sivistyssanakirja 

2019.)  

 

Arkistonmuodostumissuunnitelma (AMS) on tällaisenaan käytössä ainoastaan Suomessa. 

Kansainvälisesti laaditut asiakirjahallinnon ohjelmat ovat yleensä laajempia. (Wikipedia 

2013.) 
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Perusrakenteeltaan arkistonmuodostumissuunnitelma (AMS) on taulukkomainen doku-

mentti, jonka rakenne perustuu organisaation tehtäväluokitukseen. AMS-dokumentissa 

määritellään ohjeet organisaation tuottaman asiakirja-aineiston käsittelyyn ja säilyttämi-

seen. (AMS 2007; Wikipedia 2013.) Arkistolaitos suosittelee AMS sisällöksi seuraavanlai-

sia tehtäviä ja niiden käsittelyvaiheita:  

• asiakirjatyypit 

• julkisuus ja salassapito 

• henkilötietoluonne 

• säilytysaika 

• säilytysmuoto 

• säilytysjärjestys 

• vastuuhenkilöt ja säilytyspaikat 

• suojeluluokka 

• arkistotunnus 

• suunnitelman hyväksyminen ja käyttöönotto 

• suunnitelman säilyttäminen 

• AMS-ylläpito. 

(AMS 2007; Wikipedia 2013). 

 

Taulukossa 1 kuvataan tarkemmin näihin käsittelyvaiheisiin liittyvät tehtävät, joissa arkis-

toitavat asiakirjat syntyvät – vasemmanpuoleisessa sarakkeessa on tehtävät ja tehtävien 

käsittelyvaiheet ja oikealla puolella on kuvattu organisaation tehtävät, joiden osana arkis-

toitavat asiakirjat syntyvät. (AMS 2007; Wikipedia 2013). 
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Taulukko 1. Arkistonmuodostamissuunnitelman sisällys (AMS 2007; Wikipedia 2013). 

Tehtävät ja tehtävien 
käsittelyvaiheet 

Organisaation tehtävät, 
joiden osana arkistoitavat asiakirjat syntyvät. 

Asiakirjatyypit Tehtävistä syntyvät tiedot ja niiden asiakirjatyypit. 

Julkisuus ja 
salassapito 

Tieto siitä, onko asiakirja julkinen.  
Jos ei, niin tiedot salassapitoajasta ja -perusteesta. 

Henkilötietoluonne Tieto siitä sisältääkö asiakirja henkilötietoja. 

Säilytysaika 
Asiakirjojen säilytysajat ja perusteet säilytysajoille. Säilytysajat 

jaetaan aktiiviseen (säilytysaika työhuoneessa) ja kokonaissäily-
tysaikaan. 

Säilytysmuoto 
Asiakirjan muoto tietojärjestelmässä, esimerkiksi sähköinen 

tai/ja paperi. Myös tiedot säilytysmuotojen muutoksista asiakirjan 
elinkaaren aikana. 

Säilytysjärjestys 

Arkistoitavien asiakirjojen jako ryhmiin/sarjoihin.  
Pysyvästi säilytettävät ja määräajan kuluttua hävitettävät asiakir-
jat pyritään arkistoimaan omiksi ryhmikseen, samoin julkiset ja 

salaiset asiakirjat. Ryhmän sisällä asiakirjat arkistoidaan esimer-
kiksi aakkos- tai numerojärjestykseen tai asiasisältöön perustu-

vaan järjestykseen. 

Vastuuhenkilöt ja säi-
lytyspaikat 

Tieto asiakirjojen fyysisestä sijainnista, vastuuhenkilöt, jotka esi-
merkiksi päättävät salassa pidettävien tietojen antamisesta. 

Tieto siitä, kenen tai minkä yksikön vastuulla alkuperäiskappa-
leen arkistointi on. 

Suojeluluokka 
Kolme luokkaa: 1) Toiminnan jatkumisen kannalta välttämättö-
mät asiakirjat, 2) Tutkimuksellisista, juridisista tai taloudellisista 

syistä suojeltavat asiakirjat 3) Muut asiakirjat. 

Arkistotunnus 
Arkistokaavan mukainen arkistotunnus 

(diaarinumero / yksilöivänumero tai -tunnus). 

Suunnitelman 
hyväksyminen ja käyt-

töönotto 

Organisaation omat hyväksymisperiaatteet; Arkistolaitokseen 
säilytysaikaesityksenä, (lopulliset säilytysajat). Organisaation 

käyttöönotto – tiedotus ja koulutus. 

Suunnitelman säilyttä-
minen 

Suunnitelman arkistointimuoto: paperi ja/tai tiedosto. 

AMS-ylläpito Ylläpitosuunnitelma ja sen vastuu henkilöt. 
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2.4 Tiedonohjaussuunnitelma JHS 191 -suositus  

Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) keskeisin hyöty on automaattisten metatietojen tuotta-

minen asiakirjatiedoille. TOS:n laadinta alkaa tietojärjestelmässä käsiteltävistä proses-

seista, joissa muodostuville asiakirjatiedoille tiedonohjaus tuottaa oletusmetatietoarvot. 

TOS:n tietosisältö antaa oletusmetatietoarvot operatiiviselle tietojärjestelmälle. Oletusme-

tatietoarvot ovat pohjana järjestelmässä avattaville asioille, toimenpiteille ja asiakirjatie-

doille. TOS:iin määriteltävät metatiedot eivät ole välttämättä asian, toimenpiteen tai asia-

kirjatiedon lopullisia metatietoarvoja. Paperiasiakirjojen hallintaan tehty arkistonmuodos-

tussuunnitelmassa käsittelyprosessi voidaan kuvata yleisemmällä tasolla. (JHS 191 2015, 

3, 7 - 8.) 

 

Tiedonohjaussuunnitelman laajuus ja kohde voivat vaihdella. Kohteet voivat olla esimer-

kiksi tietyn organisaation keskeisiä tehtäviä, joita käsitellään operatiivisessa tietojärjestel-

mässä – kuten maksujärjestelmässä. TOS:n tietosisältö koostuu operatiiviseen tietojärjes-

telmään välitettävistä tiedonohjauksen metatiedoista ja ulkoisista metatiedoista. Ulkoiset 

metatiedot kuvaavat ja dokumentoivat itse tiedonohjaussuunnitelman tietoa. Nämä kuvaa-

vat ja dokumentoivat tiedot siis kertovat tunnistetietoja koko TOS:sta. Tunnistetietoja ovat 

sen nimeke, yksilöivä tunniste ja versionumero. (JHS 191 2015, 7 - 10, 12; Mesikämmen 

2018, 31.) 

 

Tiedonohjaussuunnitelma antaa hyvän pohjan arkistonmuodostussuunnitelmalle, jota kä-

siteltiin luvussa 2.3. 

 

JHS 191:ssä kuvataan tiedonohjaussuunnitelman rakenne (TOS-rakenne) eli tietomalli. 

Tietomalli muodostuu useista osista, joita kutsutaan tiedonohjaussuunnitelman rakenne-

osiksi (TOS-rakenneosa). Vaatimusmäärittely kuuluu TOS:n suunnitteluun, johon liittyy ku-

vassa 3 kuvattuja TOS:ia kuvaaviin tietoihin liittyviä vaatimuksia. (Haikala & Mikkonen 

2011, 71 - 76; JHS191 2015, 9; Mesikämmen 2018, 31.) 
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Vaatimusmäärittelyä käsitellään tarkemmin tämän työn luvussa 3. Vaatimukset ovat seu-

raavanlaisia: Yksittäiseen luokkaan saa kuulua enintään yksi käsittelyprosessin kuvaus 

(0…1); Yksittäinen käsittelyprosessin kuvaus saa kuulua yhteen tai useampaan luokkaan 

(1...*). Vaatimusten kuvauksiin voidaan käyttää erilaisia kaavioita, joista tämä on yksi 

mahdollinen. (Haikala & Mikkonen 2011, 71 - 76; JHS191 2015, 9; Mesikämmen 2018, 

31.) 

 

Jokaisella tiedonohjaussuunnitelman rakenneosalla on määritellyt metatiedot, jotka löyty-

vät JHS 191:n liitteestä 1. Seuraavassa taulukossa (taulukko 2) kuvataan ”luokan” meta-

tiedoista osa ”tunnus”. Vasemmassa sarakkeessa on metatiedot eli tekninen tunnus, mää-

ritelmä, pakollisuus, toistettavuus, arvojoukko, käyttö ja SÄHKE2. Oikeassa sarakkeessa 

kuvataan kyseessä olevan metatiedon tunnus. (JHS 191 Liite 1, 9.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kuva 3. Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot (Haikala & Mikkonen 2011, 71 - 76; 

JHS191 2015, 9; Mesikämmen 2018, 31). 
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Taulukko 2. Luokan metatiedot -tunnus (JHS 191 2015, 9; JHS 191 Liite 1, 9).  

Metatieto Tunnus 

Tekninen tunnus: Luokitustunnus 

Määritelmä: 
Käytettävän luokituksen rakennetta seuraava tunnus, esimerkiksi 
tehtäväluokituksen tai palveluluokituksen tunnus. 

Pakollisuus: Pakollinen 

Toistettavuus: Ei toistettava 

Arvojoukko: Numeerinen 

Käyttö: 

Tiedonohjaussuunnitelman runkona käytetään tehtävä- tai  
palveluluokitusta, jonka perusteella käsittelyprosessin kuvaukset ryh-
mitellään. 
 
HUOM! Käytettäessä julkisen hallinnon yhteisiä luokituksia, tunnuk-
sena pitää käyttää yhteisen luokituksen mukaista tunnusta. 

SÄHKE2: SÄHKE2 xml-skeemassa: FunctionCode on määritelty pakolliseksi. 

 

Taulukossa 3 esitetään ylätasolla kaikki rakenneosat, niiden suhde metatietomalliin sekä 

rakenneosan ja sen metatietojen vastaavuus operatiivisessa tietojärjestelmässä. Ylätaso 

tarkoittaa yleistä tietyn asian määritystä – hierarkkisen mallin huippua. (JHS 191 2015, 9.) 

 

Taulukko 3. Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosat, niiden metatiedot ja vastaavuudet 
operatiivisessa tietojärjestelmässä. (JHS 191 2015, 9).  

TOS- 
rakenneosa 

Metatiedot 
Vastaavuus operatiivisessa tietojärjes-

telmässä (viitteellinen) 

Tiedonohjaus-
suunnitelmaa 

kuvaavat tiedot 

Tiedonohjaussuunnitel-
maa kuvaavat metatiedot 

(ulkoiset metatiedot) 

Metatietoja ei välitetä operatiiviseen tieto-
järjestelmään, sillä ne eivät ole ohjaavia 

tietoja. 

Luokka Luokan metatiedot 

Operatiivisessa tietojärjestelmässä käy-
tössä olevat, tiedonohjaussuunnitelmaan 
viedyn luokituksen mukaiset luokat, joille 

voidaan avata asioita. 

Käsittelyproses-
sin kuvaus 

Käsittelyprosessin ku-
vauksen metatiedot 

Asian oletusmetatietoarvot, kun asia ava-
taan operatiivisessa tietojärjestelmässä. 

Toimenpide Toimenpiteen metatiedot 
Muodostavat asialla käytettävät toimenpi-

teet. 

Asiakirjatyyppi Asiakirjatyypin metatiedot 
Muodostavat toimenpiteisiin liittyvät asia-
kirjatiedot ja niiden oletusmetatietoarvot. 
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Tiedonohjaussuunnitelman rakenteessa pitää löytyä vähimmäismääränä seuraavat kolme 

(3) rakenneosaa: 1) tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot, 2) luokka ja 3) käsittely-

prosessin kuvaus, joka sisältää toimenpiteet ja asiakirjatyypit (JHS 191 2015, 9 - 10). 

 

Asiakirjahallinnassa vakiintuneena käytäntönä on luokitella asiakirjatiedot niiden tehtävän 

tai toiminnan mukaisella tehtäväluokituksella. Tämä sitoo asiakirjatiedot niiden syntykon-

tekstiin ja kertoo asiakirjatiedon muodostamasta toiminnasta. TOS:n runkona on julkisen 

hallinnon organisaation tehtävien mukainen tehtäväluokitus ja/tai tehtäviin perustuva pal-

veluluokitus. Organisaation tehtäväluokituksesta kuvataan TOS:iin käsittelyprosessin ku-

vauksen sisältämät osat. TOS:ssa voidaan kuvata vain käytettävät luokat, mutta tiedonoh-

jaussuunnitelman rakenne ei kuitenkaan rajoita luokituksen kuvaamista kokonaisuudes-

saan. (JHS 191 2015, 10 - 11.) 

 

Yleisessä käsittelyprosessin kuvauksessa määritellään käsittelyprosessin kulku (toimenpi-

teet) ja muodostuvat asiakirjatiedot (asiakirjatyypit). Tämän jälkeen määritellään, missä 

tehtävissä tai palveluissa sovelletaan kyseessä olevaa käsittelyprosessin kuvausta. Tässä 

vaiheessa on mahdollista tarkentaa toimenpiteitä ja asiakirjatyyppejä tehtävä- tai palvelu-

kohtaisesti. Samalla määritellään myös käsittelyprosessin kuvauksen ja asiakirjatyyppien 

oletusmetatietoarvot. JHS 191 suosittelee TOS:n laadintaa modulaarisemmin eli määritel-

lään käsittelyprosesseja tai niiden osia. Tämän jälkeen voidaan valmiita moduuleita liittää 

yksittäisiin tehtäviin ja palveluihin. Modulaarinen on adjektiivi sanasta moduuli, joka Sivis-

tyssanakirjan (2019) tarkoittaa mukaan ”itsenäistä osaa, jollaisista voidaan koota erilai-

sia kokonaisuuksia”. (JHS 191 2015, 11 - 12; Sivistyssanakirja 2019.) 

 

Julkisuus- ja salassapitotiedot sekä säilytysaikatiedot tulee huomioida tiedonohjaussuun-

nitelmassa. Asiakirjatyyppikohtaisesti on tarkistettava edellyttääkö julkisuuslaki tai erityis-

laki poikkeavia metatietoarvoja kyseiselle asiakirjatyypille. Kaikkien käsittelyprosessin ku-

vaukseen liittyvien asiakirjatyyppien pitää saada nämä edellä mainitut tiedot – tätä kutsu-

taan periyttämiseksi eli siirtämiseksi. Sähköisesti säilytettävien asiakirjatietojen säilytys-

aika on tarkoituksenmukaista määritellä asiatasolla, tämä koskee myös pysyvästi säilytet-

täviä asiakirjatietoja. Asiataso tarkoittaa käsittelyprosessien kuvaus-tasoa. (JHS 191 

2019, 12.)  

 

Tiedonohjaussuunnitelma tarjoaa toimenpidekohtaista ohjaustietoa asiakirjatietoja käsitte-

leviin tietojärjestelmiin. Asiakirjojen käsittelyprosessin hahmottaminen helpottuu, kun asia-

kirjatiedot yhdistetään yksiselitteisesti käsittelyprosessin kulkua vastaaviin toimenpiteisiin. 

Asiakirjojen käsittelyssä tulee huomioida erilaisia menettelytapavaatimuksia esimerkiksi 
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lainsäädännön vuoksi, siksi toimenpiteiden määrittely on erityisen tärkeää. TOS:n rakenne 

tukee toimenpiteiden määrittelyä niiden eri tasoilla. Määriteltävien toimenpiteiden tunnista-

misessa käytetään organisaation prosessikuvauksia. (JHS 191 2015, 13.) 

 

Rakenteinen tieto, erilaiset koosteet tai dokumenttimuotoiset tiedostot ovat sijoittuneet 

operatiiviseen tietojärjestelmään. Tämä asiakirjatieto kuvataan tiedonohjaussuunnitel-

maan. Asiakirjatieto voi myös sijaita fyysisesti eri tietojärjestelmissä tai fyysisellä tallen-

nusvälineellä, jolloin TOS:ssa on maininta asiasta. Jokaisella asiakirjatyypillä on oma tar-

kenteensa, joka tarkoitus on kuvata asiakirjan käyttötarkoitusta tyyppiä tarkemmalla ta-

solla. Tyyppien ja tarkenteiden käytössä olisi hyvä kuitenkin pysyä mahdollisimman ylei-

sellä tasolla, jotta TOS pyysyy helposti hallittavissa. Tarkenteen on siis oltava tarpeeksi 

tarkka, mutta riittävän yleinen – esimerkiksi myyntilasku. Asiakirjatyypit sidotaan aina toi-

menpiteisiin. Asiakirjatyyppien kuvauksissa täytyy huomioida metatietojen mahdollinen 

muuttuminen toimintaprosessien eri vaiheissa – erityisesti julkisuuden osalta. Metatieto-

mallissa (JHS 191-suosituksen liite 1) on määritelty asiakirjatyyppien listaus. Tätä listaa 

voidaan sovittaa omaan käyttöön. (JHS 191 2015, 15 - 17.) 

 

3 Vaatimusmäärittely  

JHS 173 -suosituksen mukaan vaatimusmäärittely on seuraavaa:  

”Prosessi vaatimusten määrittelemiseksi ja dokumentoimiseksi. Vaatimusten 
määrittelyn tavoitteena on selvittää ohjelmistolle asetettavat vaatimukset sel-
laisella tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan kommunikoida eri osa-
puolille, millainen ohjelmiston halutaan olevan.” 

 

Haikalan ja Mikkosen kirjan Ohjelmistotuotannon käytännöt (2011) luvussa 3 kuvataan 

vaatimustenkäsittelyä – requirements management, joka JHS 173-suosituksessa on kään-

netty termiksi vaatimusten hallinta. Vaatimustenhallinta Haikalan & Mikkolan mukaan on jo 

hyväksyttyjen vaatimusten käsittelyä. JHS 173 ohjeistukseen sisältyy myös Ohjelmistotuo-

tannon käytännöt -kirjasta luvut 4 (määrittelystä ja määrittelynotaatiosta) ja 5 (käyttöta-

paukset). JHS 173 -suositus opastaa tietojärjestelmän hankinnassa antamalla ohjeita ja 

malleja järjestelmän vaatimusten määrittelemiseksi. Ohjelmistotuotannon käytännöt -kirja 

kokoaa perustiedot tärkeimmistä ohjelmistotuotannon osa-alueista. (Haikala & Mikkonen 

2011, 61 - 84; JHS 173, 7 - 8.) 

 

Vaatimusten hallinta on prosessi, joka sisältää useamman osa-alueen. Ensimmäiseksi 

vaatimukset kartoitetaan kokoamalla ja yhdistelemällä useammasta eri lähteestä esimer-

kiksi pitämällä aivoriihiä tai työpajoja sidosryhmille. Tämän vaiheen jälkeen vaatimukset 

analysoidaan ja muokataan yhtenäiseksi vaatimusdokumentiksi. Kolmannessa vaiheessa 
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tunnistetaan vaatimuksia, jotka vaativat ratkaisuja operatiiviseen järjestelmään. Neljän-

nessä vaiheessa vaatimukset dokumentoidaan ja tehdään asiakkaan kanssa vaatimusten 

validointi eli kelpoistaminen. Validoinnissa käydään asiakkaan kanssa vaatimusdoku-

mentti lävitse ja hyväksytetään se. Lopuksi määritellään vaatimusten ylläpito koko järjes-

telmän elinkaaren ajan. (Haikala & Mikkonen 2011, 65 - 67; JHS 173, 7 - 8.) 

 

Vaatimuksia käsiteltäessä on kyettävä hahmottamaan tulevaisuuden tarpeet eli pyrittävä 

huomioimaan sekä teknologian että käyttöjärjestelmien muutokset ja asiakkaiden muuttu-

vat käyttötottumukset. Vaatimukset jaetaan kolmeen osaan: toimintalähtöiset vaatimukset, 

käyttäjävaatimukset ja järjestelmän vaatimukset. Toimintalähtöiset vaatimukset perustuvat 

yleensä toimintaprosesseihin, jotka määrittelevät halutun tavoitetilan. Käyttäjävaatimukset 

kuvaavat toimia, joita käyttäjien tulee kyetä toteuttamaan järjestelmää tai ohjelmistotuo-

tetta hyväksikäyttäen. Nämä kuvataan käyttötapauksina. Vaatimuksiin voidaan lisätä tiet-

tyjä reunaehtoja kuten ”ohjelmisto on toteutettava Oraclen versiolla 1”, koska asiakkaan 

kaikki ohjelmistot käyttävät sitä. (Haikala & Mikkonen 2011, 61 - 63; JHS 173, 10 - 11.) 

 

Järjestelmän vaatimukset jakautuvat toiminnallisiin ja ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Toi-

minnalliset vaatimukset määrittelevät ohjelmiston toiminnallisuuden, jotta käyttäjät kykene-

vät suoriutumaan vaadituista tehtävistä. Ei-toiminnalliset vaatimukset määrittelevät ne jär-

jestelmän toimintaan vaikuttavat asiat, joita ei ole sidottu toiminnallisiin vaatimuksiin. Ei-

toiminnallisista vaatimuksista voidaan esimerkkinä mainita tietoturvallisuuteen liittyvät vaa-

timukset. (Haikala & Mikkonen 2011, 61 - 63; JHS 173, 10 - 11.) 

 

Jotta toiminnot ja kokonaisuudet olisivat helpommin hahmotettavissa, toiminnallisuusvaati-

muksissa kuvataan keskeiset käyttötilanteet toimintaprosesseina ja käyttötapauksina. 

Näissä vaatimuksissa käyttäjät eritellään käyttäjäryhmiksi kuten asiakas tai pääkäyttäjä. 

Toiminnallisuusvaatimusten tietosisältö kuvataan vähintään tietokokonaisuuksittain. Tieto-

sisällön kuvaus tulee käsitemallista. Käsitemalli voidaan kuvata eli esittää luokkamallilla, 

joka koostuu tekstistä ja luokkakaaviosta. Luokkakaaviossa käytetään yleisemmin UML 

(Unified Modelling Language) -notaatiota. Notaatio tarkoittaa ohjelmaa tai tapaa, jolla ku-

vataan erilaisia malleja. Perusteellisten ja kattavien käyttötapauskuvauksien yhteydessä 

olisi syytä olla kuvattuna käsitemallin ja tietojärjestelmien yhteydet. (Haikala & Mikkonen 

2011, 69 - 76; JHS 173, 5, 14.) 
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JHS 173 määrittelee hyvän vaatimuksen laadun tunnusmerkit alla olevan listan mukai-

sesti. Haikala ja Mikkonen (2011) kuvailevat kirjassaan samoja asioita. 

• oikeellisuus – tietojärjestelmä täyttää asiakastarpeet 

• yksiselitteisyys – ymmärrettävä ja ymmärretään yhteisellä tavalla 

• täydellisyys – kaikki oleellinen on kuvattu 

• yhdenmukaisuus – ristiriidaton 

• todennettavissa oleva 

• laitettavissa järjestykseen – tärkeimmät toiminnot ”ylimpänä” 

• muutettavuus – muutos helppo ja turvallinen 

• jäljitettävyys – osiin voidaan palata ja viitata 

• toteutettavuus – vaatimus on mahdollinen toteuttaa projektin resursseilla tai muista 
rajoitteista huolimatta 

• mitattavuus – vaatimuksen toteutuminen voidaan jälkikäteen todentaa. 
 

Vaatimusten on oltava yksiselitteisiä, tarkkoja ja ymmärrettäviä. Sisältöosuuteen kirjataan 

riittävän lyhyesti se mitä on tarpeen kuvata. Vaatimus pitää aina kirjoittaa siten, että lause 

eli virke sisältää vain yhden (1) vaatimuksen. Vaatimuksen on siis sisällettävä kaikki se 

tieto, joka tarvitaan vaatimuksen mukaisen ominaisuuden suunnittelemiseksi. Kuva 4 esit-

tää miten vaatimus rakentuu. (Haikala & Mikkonen 2011, 61 - 76; JHS 173, 20 - 21.)  

 

 

Vaatimusluetteloon kirjataan minimissään vaatimuksen lisäksi yksilöintitunnus, prioriteetti 

ja perustelu. Jokainen vaatimus yksilöidään, joka toteutetaan juoksevalla numeroinnilla 

läpi koko asiakirjan. Numeroinnin etuna on vaatimuksen tunnistaminen, jolloin mahdolli-

Kuva 4. Vaatimusilmaisun rakenne (JHS 173, 21). 
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nen muutos kyetään kohdentamaan juuri oikeaan vaatimukseen. Vaatimusten priorisoin-

nissa eli tärkeydessä kannattaa pitäytyä yksinkertaisessa kolmitasoisessa priorisoinnissa 

esimerkiksi: 1 = Pakollinen, 2 = Hyödyllinen, 3 = Toivottu. Vaatimuksen perustelu antaa 

hyvää lisätietoa, joka hyödyttää vaatimuksen luokittelun ja priorisoinnin prosessia. Priori-

sointiprosessissa kysymys ”miksi” paljastaa parhaiten vaatimuksen todellisen tarpeen ky-

seiselle sidosryhmälle. Sidosryhmällä tarkoitetaan kaikkia niitä tahoja, jotka järjestelmää 

käyttävät. Vaatimuksen esittäjä tarkoittaa vaatimuksen sisältämän tarpeen ilmaissutta ta-

hoa, joka voi olla myös vaatimuksen kirjaaja. Taulukossa neljä (4) on esitetty yksi vaati-

musluettelon alku. (Haikala & Mikkonen 2011, 64; JHS 173, 22.) 

 

Taulukko 4. Vaatimusluettelo (Haikala & Mikkonen 2011, 64; JHS 173, 22).  

ID VAATIMUS 
VAATIMUK-
SEN ESIT-

TÄJÄ 
PVM 

TÄR-
KEYS 

PERUSTELU 

1 

Käyttäjän on voitava 
muuttaa salasanansa jär-
jestelmää käyttäessään 
30 sekunnin suoritus-

ajassa. 

Hannu Hakija 12.12.2112 2 
Käyttömuka-

vuus ja turvalli-
suus 

2 

Käyttäjän on voitava lä-
hettää pyyntö järjestel-
mätukeen unohtuneen 

salasanan lähettämiseksi 
sähköpostilla 30 sekun-

nissa. 

Hakemuskäsit-
telijä 

12.12.2112 2 
Käyttömuka-

vuus ja turvalli-
suus 

 

Vaatimusmäärittelyprosessissa kuvataan lyhyesti käyttäjärooli, joka voi olla käyttäjä eli ih-

minen tai toinen tietojärjestelmä. Käyttäjärooli vaikuttaa käyttötilanteeseen joko tilanteen 

käynnistävänä osapuolena tai muuten vaikuttaa sen kulkuun. Käyttäjärooleista kuvataan 

seuraavia asioita: 1) ryhmän nimi ja tunnus, 2) onko käyttäjä vai muu sidosryhmä, 3) käyt-

töoikeudet (pääkäyttäjä, tietojen selailu jne.), 4) käyttäjän taitotaso ja 5) ryhmään kuulu-

vien lukumäärä ja arvioitu käyttötiheys. Samalla pyritään määrittelemään alustavasti nii-

den käyttäjien roolit, jotka tulevat kyseistä tietojärjestelmää käyttämään. (JHS 173, 26.) 

 

Vaatimusmäärittelyprosessin aikana olisi suotavaa määritellä seuraavat asiat jollain ta-

solla: käyttöoikeuksien rajaus työtehtävien mukaisesti, valtuuttamisen hoitaminen ja vaa-

rallisten työyhdistelmien välttäminen. Valtuuttaminen tarkoittaa sitä, että esimerkiksi esi-

mies valtuuttaa työntekijän tekemään esimiehelle kuuluvia tehtäviä. Vaarallisesta työyh-

distelmästä voidaan esimerkkinä ottaa tilanne, jossa sama henkilö tekee tilauksen ja pys-

tyy hyväksymään kyseisen tilauksen laskun, jolloin on suuri mahdollisuus taloudelliseen 

väärinkäyttöön. (JHS 173, 26.) 
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Käyttötapamalli koostuu käyttötapauskuvauksista ja käyttötapauskaavioista, joiden piirtei-

den pohjalta muodostetaan järjestelmän toiminnalliset vaatimukset. Vaatimukset tunniste-

taan, kuvataan, dokumentoidaan ja hallitaan käyttötapausten avulla. Käyttötapausmalli ku-

vaa käyttäjän ja järjestelmän tai kahden järjestelmän välistä vuorovaikutusta. Käyttöta-

pausmalli sisältää käyttötapauskaaviot, erityyppiset suhteet eri elementtien välillä, käyttöti-

lanteiden kuvausdokumentit, yleiset toiminnalliset vaatimukset ja muu täydentävä doku-

mentaatio sekä tarvittaessa skenaariot ja visualisoivat kaaviot. Elementtien välisiä suhteita 

kuvataan viivalla, joita voi tarkentaa esimerkiksi termeillä: extend = ulottuu/laajentuu ja in-

clude = sisältyy. Yleisistä vaatimuksista tarkistetaan esimerkiksi henkilötunnus ja päivä-

määrä. (Haikala & Mikkonen 2011, 78; JHS 173, 27.) 

 

Seuraavassa kuvassa (kuva 5) esitetään esimerkkinä yksi mahdollinen käyttötapaus  

 

Lopulliseen käyttötapauslomakkeeseen kirjoitetaan mahdollisimman tarkasti ja yksinker-

taisesti tapahtuman kuvaus ja numeroidaan tapahtumien kulku. Tätä vaihetta kutsutaan 

myös skenaarioksi, joka on sanallinen tapahtumakuvaus järjestelmän käytöstä. Skenaario 

kattaa sekä normaalin – suunnitellun käytön että poikkeustilanteet. Parhaimpaan tarkkuu-

teen päästään, kun useampi henkilö tekee käyttötapauksia. Tärkeää on huomioida ym-

märrettävyys, jolloin asiakkaan edustaja ymmärtää kuvauksen. Käyttötapauslomakkeen 

olisi suotavaa olla yhden A4-arkin kokoinen, vaikka se aina ei ole mahdollista. Taulukossa 

5 on kuvattu eräs käyttötapaus. (Haikala & Mikkonen 2011, 80 - 82; JHS 173, 28.) 

 

Kuva 5. Käyttötapausmalli (Haikala & Mikkonen 2011, 77; JHS 173, 27). 
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Taulukko 5. Käyttötapauslomake (JHS 173, 28).  

1. Laatija Hermoine Hakija 

2. Päiväys 11.11.2112 

3. Prosessi Sisäiset tukiprosessit 

4. Nimi Kokoustilan varaaminen 

5. Suorittajat Keskustoimiston henkilökunta 

6. Esitiedot Kokoustilan käyttökalenteri on ajan tasalla 

7. Kuvaus 1 Käyttäjä avaa toimiston intranetin. 

 2 Käyttäjä klikkaa linkkiä ja avaa kokoustilavaraukset. 

 
3 

Käyttäjä pyytää järjestelmää näyttämään kokoustilojen varauk-
set haluamaltaan ajalta syöttämällä viikon numeron ja päivän. 

 
4 

Käyttäjä saa eteensä varausnäytön, josta näkee kokoustilojen 
vapaat ajat ja varauksen tekijöiden nimet. 

 5 Käyttäjä valitsee sopivan kokoustilan ja varaa sen. 

 
6 

Käyttäjä saa tilan varauksesta vahvistuksen omaan sähköpos-
tiinsa ja merkinnän sähköiseen kalenteriinsa. 

   

8. Poikkeukset 1 
Käyttäjä valitsee vahingossa jo varatun tilan – järjestelmä ilmoit-
taa, että kokoustila on varattu. 

   

9. Lopputulos Kokoustila on varattu. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Järjestelmän vastausajan on oltava max 2 sekuntia. 

 2 Kokoustilan varausnäytön päivitys saa kestää 4 sekuntia. 

 3  

 

4 Seurantaloasiain avustusjärjestelmä Suomen Kotiseutuliitossa  

Tässä luvussa käsittelen seurantaloasiain avustusjärjestelmää Suomen Kotiseutuliitossa. 

Avustusjärjestelmä sisältää seurantalojen korjausavustusten hakemisen, selvityksen, ra-

portoinnin ja arkistoinnin. Kotiseutuliitto on huolehtinut harkinnanvaraisten valtionavustus-

ten jakamisesta opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuodesta 2004 lähtien 

(Seurantalot 2019). Nykyinen tilanne -luku kuvaa vallitsevaa avustushakemusprosessia. 

Tämän jälkeen tulee tavoitetilan kuvaus. 

 

Avustushakemusprosessissa käsitellään henkilötietoja, joten tässä kappaleessa on hie-

man tietosuoja-asiaa. EU:n yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan 25.5.2016 ja sitä 

on alettu soveltamaan viimeistään 25.5.2018. Asetus löytyy kaikilla Euroopan kielillä EUR-

lex sivuilta. Tietosuoja-asetuksesta käytetään myös lyhennettä GDPR, joka tulee sanoista 

General Data Protection Regulation. Tätä tietosuoja-asetusta sovelletaan Kotiseutuliitossa 

kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn yhdessä kansallisen tietosuojalain kanssa. Kansalli-

nen laki kuluvalta vuodelta (2019) tarkentaa asetusta. Aiemmin voimassa ollut henkilötie-

tolaki määritteli samoja asioita, mutta nykyisessä tilanteessa velvoitteet tiukkenevat ja 

sanktiot kovenevat. (EUR-lex: Tietosuoja-asetus 2016.) 
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Luvussa 5 esittelen tuotokset, jotka sisältävät myös kehitysehdotuksia. Kehitysehdotuksia 

en ole erikseen korostanut, koska jätän koko kokonaisuuden Kotiseutuliiton käytettäväksi. 

Tuotoksilla ja niiden sisältämillä kehitysehdotuksilla on tarkoitus helpottaa ja sujuvoittaa 

hakijan työtä sähköisenkorjausavustushakemuksen tekemisessä. Hakemusprosessi ke-

ventyy ja sujuvoituu, mikä on käsittelijöiden kannalta tärkeä näkökulma. Tuotosten myötä 

seurantalojen korjausavustusten hakemiseen liittyvien aineistojen hallinta ja arkistointi tu-

lee parantumaan.  

 
4.1 Nykyinen tilanne 

Yhdistykset aloittavat korjausavustusten hakemisen joko paperisella hakemuksella tai ha-

kemalla käyttäjätunnukset sähköistä hakemista varten. Käyttäjätunnukset saatuaan yhdis-

tys tekee korjausavustushakemuksen sähköisenä. Vuodesta 2011 seurantalojen korjaus-

avustuksia on ollut mahdollista hakea sähköisesti. Sähköisessä hakemusjärjestelmässä 

on samat asiat kuin hakemuslomakkeessa B:1 (liite 2). Perinteinen paperilomakkeella ha-

keminen on edelleen mahdollista sähköisen haun rinnalla, mutta hakijoita kannustetaan 

hakemaan avustuksia sähköisesti. Viimeisimmässä haussa (vuodelle 2019) noin 50% kor-

jausavustushakemuksista tuli sähköisenä. Osa näiden sähköisten korjausavustushake-

musten liitteistä toimitetaan jälkitoimituksena joko paperisena tai sähköpostilla. (JH&JV 

Ohjauskeskustelu Kotiseutuliitossa 30.4.2019; Sähköposti 13.9.2019; Sähköposti 

24.9.2019, Palaute viimeisestä versiosta.) 

 

Sähköinen korjausavustushakemus tallentuu sähköiseen hakemusjärjestelmään ja paperi-

lomakkeilla saapuneiden hakemusten tiedot viedään manuaalisesti sähköiseen hakemus-

järjestelmään. Kotiseutuliiton seurantaloasioiden hakemusarkisto muodostuu saapuneista 

hakemuksista ja niihin lisättävistä selvityksistä liitteineen. Kun hakemukset ja selvitykset 

hävitetään arkistoinnin määräajan umpeuduttua, siirretään säilyttämisen arvoisiksi katso-

tut valokuvat ja rakennuspiirustukset kuva- ja piirustusarkistoon. Hakemusjärjestelmään 

on tehty seurantalotoimintaa varten arkistonhoitoon liittyvä jako seuraavasti: hakemus-, 

kuva- tai piirustusarkisto. Sähköiset hakemukset kertyvät hakemusjärjestelmään. Sähköis-

ten hakemusten liitteinä saapuneiden kuvien ja piirustusten säilytykseen ei ole vielä erik-

seen määritelty säilytysprosessia, -tapaa tai/ja -paikkaa. Paperimuotoiset hakemukset ar-

kistoidaan asianmukaisesti malliryhmittelyn perusteella – paperisesta arkistoinnista on 

vuosien saatossa tehty useampia erilaisia suunnitelmia. Nykyvaatimusten mukainen arkis-

tonmuodostussuunnitelma (AMS) on vasta aloitettu. Tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) ei 

ole vielä tehty. (JH&JV 30.4.2019; Sähköposti 13.9.2019; Sähköposti 24.9.2019.) 
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Korjausavustushakemuksista tulee runsaasti kysymyksiä, joihin toimistolla vastataan ja 

samalla ohjataan hakijoita tekemään korjausavustushakemus sähköisen järjestelmän 

kautta. Avustushakemusjärjestelmä, VetoBox, on tilattu Vetokonsultit Oy:ltä, joka myös 

hoitaa järjestelmän ylläpidon ja edelleen kehittämisen tilausten mukaan. Tähän järjestel-

mään syötetään korjausavustushakemuksen mukaiset tiedot sekä kirjoittamalla tekstiä tai 

numeroita vaadittuihin alueihin että lisäämällä vaaditut liitteet järjestelmään. Avustushake-

musjärjestelmä on yhteneväinen paperisen hakemuslomakkeen B:1 kanssa. Perinteinen 

paperinen korjausavustusten haku on edelleen mahdollista. (JH&JV 2019; Vetokonsultit 

2019.) 

 

 

4.2 Avustushakemusprosessi 

 

 

Avustushakemusprosessi alkaa hakijayhdistyksen 

tarpeesta korjata omistamaansa tai hallin-

noimaansa seurantaloa. Hakijayhdistyksestä käy-

tetään jatkosta termiä hakija. Nykytilanteen avus-

tushakemusprosessi on piirretty kuvaan 7, joka on 

sanallistettu parissa kappaleessa kuvan alle. Kuva 

helpottanee myös prosessin ymmärtämistä. Vie-

reisessä kuvassa (kuva 6) on määritelty avustus-

hakemusprosessin kuvauksessa käytettävien 

merkkien määreet. 

 

 

Kuva 6. Kuvausmääreet 
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Korjaushakemusavustuksen hakeminen alkaa yleensä siitä, että yhdistyksellä on tarve 

korjata seurantaloaan. Mikäli hakija haluaa tehdä hakemuksen pelkästään paperisena, 

hän kirjoittaa tiedot seurantalosta, hakijayhdistyksen tiedot, yhdistyksen vastuuhenkilön 

tiedot, mahdollisen hankesuunnitelman ja avustushakemuksen liitteineen paperikaavak-

keelle ja lähettää postitse nämä tiedot Kotiseutuliittoon. Sähköistä hakemusta varten ha-

kija tekee sähköisesti tunnushakemuksen, jossa seurantalon- ja hakijayhdistyksentiedot 

täydennetään. Kun käsittelijä on käsitellyt hakemuksen ja myöntänyt tunnukset, pääsee 

hakija kirjautumaan järjestelmään.  

 

Mikäli korjausprosessi on monivuotinen, tekee hakija hankesuunnitelman, jonka jälkeen 

hakija pääsee tekemään ensimmäisen vuoden korjausavustushakemusta. Jos hakijalla on 

jo tunnukset ja hakee uutta hakemusta tai seuraavaa vaihetta hankesuunnitelmasta, ha-

kija aloittaa jatkohakemus-kohdasta. Hakija voi hakea tässä vaiheessa ennakkotarkastus-

lausuntoa. Rakennustutkijan tekemän ratkaisun jälkeen hakijan tekemiä korjaustoimien 

kustannuksista voidaan hyväksyä mahdollisen tulevan avustuksen käyttöön tämän päivä-

määrän jälkeen syntyneet kustannukset. Päätös on ehdollinen, ja avustusta myönnetään, 

mikäli hakija saa seuraavan vuoden avustuksesta myönteisen päätöksen. Mikäli avustus-

hakemus hyväksytään (kyllä), hakija saa avustuksen. Myönnetyn avustuksen käyttötarkoi-

tusta voidaan muuttaa. Hakija voi hakea käyttötarkoituksen muutosta Kotiseutuliitosta ra-

kennustutkijalta. Kuvassa 7 Käyttötarkoituksen muutos (jo myönnetystä avustuksesta) ja 

Kuva 7. Avustushakemusprosessi – nykytila  
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ennakkotarkastuslausunto ympyrät on yhdistetty yhdistävällä ympyrällä, koska se helpot-

taa kuvan lukemista. (Loppuhavainnot 26.9.2019.) 

 

Avustuksen käytöstä tulee avustuksen saajan tehdä selvitys määrämuotoisella lomak-

keella (B:2, Liite 3) ja selvityksen mukaan vaaditaan useita liitteitä sekä avustuksen saa-

jan tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto avustuksen käytöstä. Jokaisessa avustuspää-

töksessä on saajalle ilmoitettu päivämäärä, mihin mennessä selvitys on annetta. Avus-

tusta voi käyttää avustuksen myöntövuoden ja kaksi seuraavaa vuotta. Tämän jälkeen 

avustuksen saajan on toimitettava viimeistään puolen vuoden kuluessa selvitys avustuk-

sen käytöstä. Esimerkkitapauksessa avustus on myönnetty 22.2.2018 jolloin selvitys olisi 

toimitettava 30.6.2021 mennessä. Mikäli avustuspäätös on kielteinen tai käytetyistä avus-

tuksista on selvitys saapunut, Kotiseutuliitossa tehdään loppumerkinnät. (Loppuhavainnot 

26.9.2019.) 

 

Myönnetyistä ja palautetuista korjausavustuksista Kotiseutuliitto tekee loppuselvitykset ja 

mahdolliset palautukset OKM:ään (Opetus- ja kulttuuriministeriöön). Hakemustiedostot 

siirtyvät arkistoon. Hakemukset arkistoidaan joko sähköisesti tai paperiarkistoon. Määräai-

kaisen arkistoinnin jälkeen ohjeiden mukaan asiakirjat hävitetään tai siirretään pysyväis-

säilytykseen. Hävitettävien paperihakemusten joukosta poimitaan säilyttämisen arvoisiksi 

katsotut valokuvat ja rakennuspiirustukset kuva- ja piirustusarkistoon. Kotiseutuliiton 

osalta prosessi päättyy tämän jälkeen. (Loppuhavainnot 26.9.2019.) 

 

Hakijan osalta prosessi päättyy selvityksen jälkeisiin toimenpiteisiin eli lopun avustussum-

man saamiseen. Kyseeseen voi tulla myös osin tai kokonaan avustuksen ennakon palaut-

taminen. Palauttamiseen osin tai kokonaan päädytään, mikäli avustuksen saaja ei ole 

noudattanut avustuspäätöksen ehtoja tai avustettu seurantalo vaihtaa omistajaa. (Loppu-

havainnot 26.9.2019.) 

 

4.2.1 Tunnusten haku ja prosessin aloitus 

Hakijalla on oltava käyttäjätunnukset avustushakemusjärjestelmään, jotta hän voi hakea 

korjausavustusta sähköisesti. Mikäli hakija on aikaisemmin hakenut korjausavustusta, 

vanhat tunnukset käyvät avustushakemusjärjestelmään. Uusi hakija hakee tunnukset 

avustushakemusjärjestelmään. Uusi hakija aloittaa hakuprosessin kohdasta 1 (Kuva 8) kli-

katen ”hae tunnuksia täältä”. (Suomen Kotiseutuliitto 2019.)  
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Tämän jälkeen hakija pääsee täyttämään sekä omat että seurantalon tiedot (kuva 9). 

Omilla tiedoilla tarkoitetaan hakijayhdistyksen ja sen vastuuhenkilön tietoja. Mikäli talo on 

vaihtanut vuosien saatossa omistajaa, se menee tässä vaiheessa kohtaan ”muu talo”. Ha-

kijan vastuulla on laittaa tiedot oikein tähän lomakkeeseen. Kun lomake on täytetty, se 

lähtee Kotiseutuliittoon seurantalo-asioiden käsittelijän sähköpostiin. (JH&JV 2019; Suo-

men Kotiseutuliitto 2019.) 

 

 

Kuva 8. Tunnusten haku 

Kuva 9. Perustietojen täyttö 
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Käsittelijä tarkistaa tiedot ja lä-

hettää hakijalle käyttäjätunnuk-

set sähköpostiin – ne voivat 

mennä myös vastaanottajan 

roskapostiin. Saatuaan tunnuk-

set hakija pääsee kirjautumaan 

järjestelmään (kuva 10). 

(JH&JV 2019; Suomen Kotiseu-

tuliitto 2019.) 

 

4.2.2 Korjausavustushakemuksen täyttäminen 

Sisäänkirjautumisen jälkeen hakija pystyy tarkistamaan sekä seurantalon tiedot että haki-

jan tiedot. Tämän jälkeen hakija täyttää hankesuunnitelmaa varten tarvittavat tiedot. Han-

kesuunnitelman tekeminen on erittäin suotavaa erityisesti silloin kun seurantalon korjaus-

suunnitelma ajoittuu useammalle vuodelle. Tällöin korjaukset olisivat hyvä pilkkoa pienem-

piin osiin 3 - 5 vuoden aikajanalle, jolloin joka vuosi haetaan erillisavustusta hankesuunni-

telman sen vuoden osalta. Itse avustushakemukseen sisällytetään avustuksen käyttötar-

koitus ja arvio haettavasta summasta sekä muista kuluista – vaikka hankesuunnitelmassa 

näitä olisi jo arvioitu. Hakemukseen vaaditaan tietyt liitteet, joiden ohjeet löytyvät Kotiseu-

tuliiton sivustolta. Seuraava kuva (kuva 11) on järjestelmän mallihakemuksesta. (JH&JV 

2019; Suomen Kotiseutuliitto 2019; VetoBox 2019.) 

 

 

Liitettävistä tiedostoista on määritelty rajoituksia koskien liitteen kokoon ja ikään. Esimer-

kiksi kuntokartoituksen tulee olla enintään viisi (5) vuotta vanha. Liitteiden koko yhteensä 

on määritelty 10Mt kokoiseksi. Vaadittavien liitteiden määrää on lisätty syksyn 2019 ha-

kuun. (Loppuhavainnot 26.9.2019; Sähköposti 13.9.2019.) 

Kuva 10. Kirjautuminen korjaushakemusjärjestelmään 

Kuva 11. Tarvittavat liitteet (VetoBox 2019 - mallihakemus). 
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Kun hakija on hakuaikana (syyskuu) lähettänyt hakemuksensa sähköisessä järjestel-

mässä, hänen tulee tulostaa yhteenvetosivut. Niiden loppuun tulee hakijan nimenkirjoitta-

jien allekirjoitukset ja sivut toimitetaan kirjepostilla Kotiseutuliittoon. Hakemus katsotaan 

ajoissa tulleeksi, kun siinä on syyskuun postileima. Tämän jälkeen hakijalla on aikaa vielä 

15.10 asti lisätä liitteitä hakemukseensa kirjautumalla järjestelmään. Hakija voi toimittaa 

toistaiseksi liitteitä myös sähköpostilla tai paperilla. Usein kuvista puuttuvat metatiedot eli 

ainakin kuvaajantiedot ja kuvanottovuosi. Nämä asiat liittyvät kuvienkäyttöoikeuksiin. 

Käsittelijän palvelimella on erilliset kansiot, jotka liittyvät hakemukseen ja hakemuksen 

ajankohtaan eli mille vuodelle avustusta haetaan. Käsittelijä tallentaa näihin kansioihin 

sähköpostilla tulleet liitetiedot (kuvat ja tekstitiedostot). Palvelimelta käsittelijä lisää liitteet 

yksitellen VetoBox-hakemusjärjestelmään oikeaan hakemukseen kohdalle. Paperilla saa-

puneet kuvat skannataan mahdollisuuksien mukaan sähköiseen muotoon ja viedään re-

kisteriin. (JH&JV 2019; Loppuhavainnot 26.9.2019; Vetokonsultit 2019.)  

 

4.2.3 Lopputoimenpiteet 

Korjausavustusten käytöstä tehdään selvitys, joka on tehtävä kahden vuoden kuluttua 

myöntövuodesta. Selvitys tehdään lomakkeella B:2 (Liite 3). Esimerkiksi vuonna 2018 teh-

dyistä avustuspäätöksistä on toimitettava selvitys 30.6.2021 mennessä. Selvitykseen kor-

jausavustuksen saajan tulee liittää valokuva yhdestä viiteen kappaletta (1 - 5 kpl) valmis-

tuneesta kohteesta. Kuvien tekijänoikeuksien haltija voi halutessaan luovuttaa kuvien 

käyttöoikeudet Kotiseutuliitolle selvityslomakkeen B:2 takasivulla. (Tapaaminen 4.6.2019.) 

Kuvaajalla on omistusoikeudet kuvaansa (Kuvasto 2019). Seuraava lainaus on selvityslo-

makkeesta.  

”Mikäli luovutatte käyttöoikeudet: 
Suomen Kotiseutuliitto saa korvauksetta käyttää ja muokata kuvia omassa toimin-
nassaan, kuten tiedotuksessaan, tuotteissaan, julkaisuissaan sekä tutkimustoimin-
nassaan. Suomen Kotiseutuliitto sitoutuu käyttämään kuvia vain seurantalojen toi-
mintaa edistävään ei-kaupalliseen tarkoitukseen eikä luovuta oikeutta kolmannelle. 
Kuvat voi lähettää sähköisesti osoitteeseen seurantalot@kotiseutuliitto.fi.” (Kotiseu-
tuliiton selvityslomake B:2.) 

 

Hakijan tulee liittää ulkopuolisen asiantuntijan lausunto tehdyistä töistä. Tätä ei vaadita 

pienissä töissä. Pienet työt on rakennustutkijan kanssa määritelty seuraavasti:  

”Kyseessä on korjaustyöt, jotka ovat kustannuksiltaan ja seurantalon ulkoasuun ja 
sisätiloihin vaikutuksiltaan vähäisiä ja/tai kyseiset työt voidaan valokuvista ja las-
kuista todentaa asianmukaisesti ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa tehdyn sopimuk-
sen mukaan tehdyiksi” (Sähköposti 13.9.2019). 

 

mailto:seurantalot@kotiseutuliitto.fi
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Kotiseutuliitto tekee kunkin korjausavustuksen saajan kanssa sopimuksen seurantalon 

korjausavustuksen myöntämisestä, käyttämisestä, käytön valvonnasta ja ehdoista. Koti-

seutuliiton vastuulla on hoitaa korjausavustusten maksatuksen ja tilitysten tarkastamisen. 

(Tapaaminen 4.6.2019.) 

 

Kotiseutuliiton rakennustutkija ja tiedottaja-hankesihteeri tekevät seurantalojen korjaus-

avustuksiin liittyvää neuvontaa. Erityisesti rakennustutkija antaa korjausneuvontaa puheli-

mitse, postitse ja paikan päällä käyden. Neuvontaan annetaan myös taloja omistavien yh-

teisöjen alueellisissa tapahtumissa. Kotiseutuliiton tehtävänä neuvonnan lisäksi seuranta-

lojen korjausavustuksiin ja korjaamiseen liittyvä tutkimustyö. Korjausavustusten hakuai-

kana korjausavustushakemuksista ja siihen tarvittavista liitteistä tulee runsaasti kyselyitä, 

pääsääntöisesti puhelimitse. Korjausavustusten hakuaikana korjausavustushakemuksista 

ja siihen tarvittavista liitteistä tulee runsaasti kyselyitä, pääsääntöisesti puhelimitse ja säh-

köpostilla. Pääsääntöisesti puheluihin vastaavat tiedottaja-hankesihteeri ja rakennustut-

kija. He myös neuvovat kysyjää ja ohjaavat hakijaa käyttämään sähköisiä palveluita, avus-

tusten selvittämisessä ja vaadittavien liitteiden sisällön osalta. (JH&JV 2019; Keskustelu 

11.4.2019; Loppuhavainnot 26.9.2019; Suomen Kotiseutuliitto 2019; Tapaaminen 

4.6.2019.) 

 

4.3 Tavoitetila  

Avustushakemusprosessin tavoitetila on kuvattu ideaalisella tasolla, joka on yksinkertai-

sempi kuin nykytila. Tavoitetila on mahdollisuus, jossa täytyy huomioida taloudelliset, ajal-

liset- ja työaikapanostukset. Erityisesti sähköinen allekirjoitus aiheuttaa lisäkustannuksia, 

koska jokainen pankkijärjestelmä laskuttaa palvelujensa käytöstä ja sopimukset on teh-

tävä jokaisen kanssa erikseen.  

 

Avustusprosessin tavoitetila on kuvattu kuvassa 12, jonka sanallinen kuvaus on muuta-

massa kappaleessa ennen kuvaa. Merkkien selitteet ovat löytyvät kuvasta 6. Kaikki avus-

tusprosessin vaiheet tapahtuvat sähköisesti, mutta mahdollisuus paperiseen hakemuk-

seen säilyy.  

 

Korjaushakemusavustuksen hakeminen alkaa yleensä siitä, että yhdistyksellä on tarve 

korjata seurantaloaan. Sähköistä hakemusta varten hakija tekee sähköisesti tunnushake-

muksen, jossa seurantalon- ja hakijayhdistyksentiedot sekä yhdistyksen vastuuhenkilön 

tiedot lisätään järjestelmään. Kun käsittelijä on käsitellyt hakemuksen ja myöntänyt tun-

nukset, pääsee hakija kirjautumaan järjestelmään.  
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Mikäli korjausprosessi on monivuotinen, tekee hakija hankesuunnitelman, jonka jälkeen 

hakija pääsee tekemään ensimmäisen vuoden korjausavustushakemusta. Hankesuunni-

telmaan ja korjausavustushakemukseen liitetään vaaditut liitteet ja suunnitelmat. Jos haki-

jalla on jo tunnukset ja hän hakee uutta hakemusta tai seuraavaa vaihetta hankesuunnitel-

masta, hakija aloittaa jatkohakemus-kohdasta.  

 

Hakemuksen tekijän on löydettävä hakemusta tehdessään helposti kaikki tarvitsemansa 

tiedot. Hakijan on myös ymmärrettävä mitä asioita täytyy liittää hakemuksen liitteeksi. Ha-

kemus allekirjoitetaan sähköisesti. Mikäli avustushakemus hyväksytään (kyllä), hakija saa 

avustuksen.  

 

Avustuksen käytöstä tehdään kahden vuoden kuluttua sähköinen selvitys, johon liitetään 

selvitykseen vaaittavat liitteet. Selvityskin allekirjoitetaan sähköisesti. Mikäli avustuspäätös 

on kielteinen tai käytetyistä avustuksista tehty selvitys on saapunut, Kotiseutuliitossa teh-

dään loppumerkinnät ja tiedostot siirtyvät sähköiseen arkistoon.  

 

Tavoitetilassa sähköiset hakemukset kertyvät hakemusjärjestelmään. Määräaikaisen ar-

kistoinnin jälkeen asiakirjat hävitetään ohjeiden mukaan tai siirretään pysyväissäilytyk-

seen. Hakemusten säilytysajan jälkeen hävitettävien hakemusten joukosta poimitaan säi-

lyttämisen arvoisiksi katsotut valokuvat ja rakennuspiirustukset kuva- ja piirustusarkistoon. 

Tällöin on määritelty sähköisen säilyttämisen prosessi sekä sähköinen säilytystapa- ja 

paikka. Prosessi päättyy Kotiseutuliiton osalta sen jälkeen kun myönnetyistä ja palaute-

tuista korjausavustuksista on tehty loppuselvitykset ja mahdolliset palautukset OKM:ään. 

Hakijan osalta prosessi päättyy selvityksen jälkeisiin toimenpiteisiin eli lopun avustussum-

man saamiseen tai avustuksen takaisin perintään.  
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Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ensimmäinen versio on valmistunut tämän opinnäyte-

työn tuotoksena. TOS:n tietoja hyväksikäyttäen tapahtuu arkistointisuunnitelman (AMS / 

eAMS) päivittäminen nykypäivään. TOS sisältää vaatimuksia, joista on tehty omat tiedos-

tonsa Kotiseutuliitolle. Vaatimuksien olisi tarkoitus mahdollistaa VetoBox-järjestelmän päi-

vittämiseen niin, että kaikki liitteet tulisivat sähköisesti suoraan järjestelmään. Tämä tar-

koittaa sitä, että järjestelmä ”pakottaa” lisäämään liitteitä ja hakemusta ei otettaisi käsitte-

lyyn, jollei liitteitä olisi määräaikaan mennessä lisätty järjestelmään. Esimerkiksi hakemus-

aika päättyy 30.9, josta olisi vielä 24 - 48 tuntia aikaa lisätä liitteet järjestelmään. Tämä 

vaatii seurantaloasiainneuvottelukunnalta periaatepäätöksen, näissä linjauksissa seura-

taan OKM:n (Opetus- ja kulttuuriministeriön) näkemystä. Kotiseutuliitolla on tavoitteena, 

että suurin osa (99%) hakemuksista ja liitteistä tulisi sähköisesti hakijan toimesta. Haki-

joilla on oltava mahdollisuus lähettää myös paperiset hakemukset ja liitteet. (JH&JV 2019; 

Loppuhavainnot 26.9.2019.) 

 

Paperiaineistoa on Kotiseutuliitossa runsaasti, erilaiset päätökset ja esimerkiksi pöytäkirjat 

ovat pysyvästi säilytettäviä. Paperilla saapuneet korjausavustushakemukset säilytetään 

15 vuotta, jonka jälkeen ne käydään lävitse ja seulotaan. Korjausavustushakemusten liit-

teinä toimitetuista valokuvista ja rakennuspiirustuksista siirretään hyvälaatuiset seuranta-

loasioiden valokuva- ja piirustusarkistoihin, jotka säilytetään pysyvästi seurantaloista ker-

tovana kulttuurihistoriallisena aineistoista. Sähköisen avustushakemuksen arkistointi- ja 

säilytysprosessin työstämistä ei ole vielä aloitettu. (JH&JV 2019.) 

Kuva 12. Avustushakemusprosessi - tavoitetila 
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5 Tuotokset  

Alkuun olen tutustunut Kotiseutuliiton kotisivuihin ja keskustellut useaan otteeseen Koti-

seutuliiton henkilökunnan kanssa. Keskustelujen aikana olen saanut käsityksen henkilö-

kunnan tarpeista sähköiseen arkistointiin. Arkistointi on tärkeä ja oleellinen osa avustus-

hakemusprosessia. Nykytilan hahmottumisen jälkeen, tavoitetilan saavuttamiseksi tarvi-

taan sähköistä tai tavallista arkistonmuodostamissuunnitelmaa (eAMS / AMS), joka vaatii 

tiedonohjaussuunnitelman (TOS). TOS:n tekeminen vaatii myös vaatimusmäärittelyn, jotta 

toiveita avustushakemusjärjestelmän muutoksista voidaan neuvotella hakemusjärjestel-

män toimittajan kanssa. Vaatimusmäärittely sisältää seuraavien asioiden kuvaamisen: ha-

kemuksen eri osa-alueiden relaatiosuhteen ja määrät, järjestelmän hyväksymät tiedosto-

päätteet, vaatimusluettelo, käyttötapauskuva ja käyttötapauslomakkeet.  

 
Keskustelujen ohessa olen lukenut teoriaa ja JHS-suosituksia, jotta olen saanut käsityk-

sen millaisia asioita pitää huomioida arkistonhallinnassa, vaatimusmäärittelyssä ja tie-

donohjaussuunnitelmassa. Teoriaosuudesta olen koonnut oman osuuden. Teorian ja kes-

kustelujen pohjalta olen tehnyt vaatimusmäärittelyn ja tiedonohjaussuunnitelman. Tuotok-

set sisältävät myös kehittämisehdotuksia, joita Kotiseutuliiton henkilöstö pystyy hyödyntä-

mään tarpeidensa ja toiminnansuunnittelun puitteissa. 

 

5.1 Elinkaari 

Koska tiedonohjaussuunnitelmassa kuvataan korjausavustushakemusten elinkaaren ai-

kainen tietojen käsittely ja tallennus, seuraavassa kuvassa (kuva 13) on kuvattu avustus-

hakemusprosessin elinkaari. Tämä kuva jää tässä kohden asiapaljoutensa vuoksi pieni-

tekstiseksi, siksi se on lisätty liitteeksi 4. Tähän kuvaan on avustushakemusprosessin osa-

alueita tiivistetty laajemmiksi kokonaisuuksiksi.  
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Prosessi alkaa siitä, kun hakija hakee ja saa kirjautumistunnukset avustushakemusjärjes-

telmään. Samalla kun hakija täyttää hakija- ja talotiedot järjestelmään muodostuvat tämän 

prosessin metatiedot, jotka tallentuvat hakemusarkistoon. Seuraavassa vaiheessa hakija 

tekee hankesuunnitelman, avustushakemuksen ja lisää liitteet. Tässä vaiheessa metatie-

dot täydennetään ja ne tallentuvat hakemus-, kuva- ja piirustusarkistoon. Tätä toista vai-

hetta voidaan toistaa useamman kerran.  

 

Kolmannessa vaiheessa on hakemuksen käsittely, päätökset ja niistä tiedottaminen sekä 

avustusten maksaminen. Metatiedot täydentyvät ja tallentuvat hakemusarkistoon ja pank-

kijärjestelmään. Neljännessä vaiheessa hakija tekee selvityksen avustusten käyttämisestä 

ja liittää tarvittavat liitteet. Metatiedot täydentyvät ja tallentuvat hakemus-, kuva- ja piirus-

tusarkistoon. Viidennessä kohdassa hakija saa joko loput avustuksesta, joutuu palautta-

maan avustuksen tai osan siitä, metatiedot näkyvät pankkijärjestelmässä. Viidennessä 

kohdassa näkyy myös Kotiseutuliiton ja Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) välinen ra-

haliikenne, koska rahat korjausavustuksiin tulevat OKM:stä, jonne Kotiseutuliitolle palaute-

tut avustukset palautetaan. Kolmannesta vaiheesta viidenteen vaiheeseen asti tietoja voi-

daan täydentää useasti.  

 

Kuudennen kohdan loppumerkintä tarkoittaa sitä, että tämä prosessi on loppuvaiheessa ja 

siihen ei pitäisi tulla enää muutoksia. Loppumerkinnän metatiedot näkyvät hakemusarkis-

tossa. Loppumerkinnän jälkeen asiakirjoja säilytetään 15 vuotta eli metatiedot ovat säily-

tyksessä hakemus-, kuva- ja piirustusarkistossa. Säilytyksen jälkeen asiakirjat ja metatie-

dot hävitetään, paitsi kuvat, piirustukset ja rakennuspiirustukset sekä näiden metatiedot 

siirtyvät pysyväissäilytykseen.  

Kuva 13. Avustushakemuksen elinkaari 
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5.2 Vaatimusmäärittely 

Kun seurantaloihin tarvitaan korjausta, korjaamisen tarpeet ovat moninaiset ja ne venyvät 

useammalle vuodelle. Tällöin on korjausprosessista tehtävä kokonaissuunnitelma, joka 

jakautuu useammalle vuodelle – yleensä kolmesta viiteen vuoteen. Tällöin koko proses-

sista tehdään hankesuunnitelma, joka toimitetaan avustushakemusjärjestelmään liittei-

neen. Kuvassa 14 on Hankesuunnitelman relaatiosuhteet ja määrät. Jotta osa-alueet voi-

daan yhdistää toisiinsa, saa jokainen oman tunnisteensa (ID). Järjestelmä luo tämän tun-

nisteen. Hankesuunnitelmasta pitää löytyä seuraavat tiedot: kokonaissuunnitelma, pää-

suunnittelija koko hankkeen ajaksi, tieto hankkeen tarpeellisuudesta, koko hankkeen kus-

tannusarvio ja toteutusvaiheet jaettuna kolmesta viiteen vuoteen. (Tapaaminen 4.6.2019.) 

 

Kokonaissuunnitelma-, pääsuunnittelija-, tieto hankkeen tarpeellisuudesta-, koko hank-

keen kustannusarvio- ja toteutusvaiheet-tietueita on jokaista tasan yksi hankesuunnitel-

maa kohden (kuva 14). Hankesuunnitelmaan on linkittynyt myös tasan yksi talo. Hanke-

suunnitelmaa kohden hakemuksia voi olla kolmesta viiteen (3 – 5) kappaletta riippuen to-

teutusvaiheeseen kirjatusta suunnitelmasta. Poikkeuksia voi olla: hankesuunnitelmaan liit-

tyvä toteutusvaihe on suunniteltu vain yhdelle vuodelle, jolloin hakemuksiakin tulee vain 

yksi. Esimerkkinä voisi olla seurantalon 150m2 juhlasalin lattian hiominen ja uudelleen lak-

kaus. 
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Kun hankesuunnitelma on hyväksytty, päästään tekemään korjausavustushakemus (Ta-

paaminen 4.6.2019). Avustushakemuksia tehdään niin monena vuotena, kun on hanke-

suunnitelmaan suunniteltu. Kuvassa 14 oleva hakemus ID linkittyy suoraan kuvan 15 (Ha-

kemuksen relaatiosuhteet ja määrät) hakemus ID kohtaan. Samaan tapaan kuvan 14 talo 

ID linkittyy kuvan 15 talo ID kohtaan. Näitä kuvia on tehty kaksi, jotta suhteiden ymmärtä-

minen ja lukeminen olisi helpompaa.  

 

Kuva 14. Hankesuunnitelman relaatiosuhteet ja määrät 
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Kuvassa 15 kuvataan Avustushakemukseen liittyvien tiedostojen relaatiosuhteet ja vaati-

musmäärät. 

 

Jotta osa-alueet voidaan yhdistää toisiinsa, saa jokainen oman tunnisteensa (ID). Järjes-

telmä luo tämän tunnisteen. Hakemuksessa pitää olla tasan yksi talo. Taloon kiinnitetään 

tasan yksi tietue, jossa selviää talon tiedot (talo tyyppi, rakennustiedot ja muu historia). 

Taloon liitetään myös tasan yksi yhdistys. Yhdistykseen liittyy hakijan tiedot eli vastuu- tai 

yhteyshenkilö, joita pitää olla vähintään yksi – voi olla useampikin. Liitteitä pitää olla vähin-

tään yksi – riippuen miten hakija on koostanut eli yhdistänyt pakolliset liitteet. Liitteisiin lii-

tetään tiedostoina vähintään yksi korjaussuunnitelma, vähintään yksi kuva, vähintään yksi 

rakennepiirustus ja vähintään yksi toimintakertomus ja talousarvio. mikäli toimintakerto-

mus ja talousarvio ovat erillisinä tiedostoina ne liitetään sitten erikseen. Toimintakertomuk-

sesta, toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta pitää olla viimeisin valmistunut versio eli 

2019 hakemukseen liitetään vuoden 2018 tiedot. 

 

Tulevaisuudessa teknisesti voisi olla mahdollista myös video- ja äänitiedostojen liittäminen 

hakemukseen. Muiden interaktiivisten tai sähköisten kuvaustapojen mahdollistaminen 

voisi olla tulevaisuuden mahdollisuus. Näitä kuvaustapoja voisi olla, vaikka https-pohjaiset 

sivustot. Tässä kappaleessa mainitut tulevaisuuden mahdollisuudet vaativat taloudellisia 

Kuva 15. Hakemuksen relaatiosuhteet ja määrät 
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resursseja. Tämä tarkoittaa sitä sekä hakijalla että Kotiseutuliitolla on näihin muotoihin tar-

vittavat laitteistot ja tallennustilat. Taloudellisiin resursseihin liittyy myös teknologian kehit-

tyminen, joka vaatii ajalliset-, rahalliset- ja työaikapanostukset. 

 

Taulukkoon 6 on koottu mahdolliset tiedostopäätteet, jotka sallitaan järjestelmään. Teknii-

kan kehittyessä mahdollistetaan muutkin mahdolliset tallennustavat kuitenkin niin, että 

vanhat tiedostomuodot ovat luettavissa. Tekniikka vaatii taloudellista panostusta, joka on 

rajallinen. Taulukko on ristiintaulukoitu Ohjelmistojen sekä tarvittavien liitteiden suhteen. 

Vasemman reunan kirjaimet viittaavat ohjelmiin, joiden tallennuspäätteet löytyvän kirjai-

men viereisestä sarakkeesta – poissulkien kohta F eli MUUT. Yläreunan numerot ovat tar-

vittavia liitteitä. Kirjaimien ja numeroiden selitykset on listattu tämän kappaleen alapuo-

lelle. X tarkoittaa yhteensopivuutta.  

 

Ohjelmat: 
 

A. Tekstinkäsittely 
B. Taulukkolaskenta 
C. Esitysgrafiikka 
D. Sivutaitto- ja julkaisu 
E. Kuva (still) 
F. MUUT 
G. Kuva (liikkuva) 
H. Liikkuvan kuvan tekstitys 
I. Ääni 

 

Liitteet: 
 

1. Korjaussuunnitelma 
2. Kuva 
3. Rakennepiirustus 
4. Toimintakertomus 
5. Talousarvio 
6. Video 
7. Äänitiedostot 
8. Muut tavat 
 

Taulukko 6. Tiedostopäätteet (Tiedostopäätteet 2018; Tietokone avusteinen suunnittelu 
2018). 

Tiedostopäätteet 1 2 3 4 5 6 7 8 

A .doc, .docx, .dot, .odt, .rtf, .txt, .pages, .wpd X X X X X    

B .xls, .xlsx, .sxc, .ods, .numbers     X    

C .ppt, .pptx, .pps, .pot, .odp, .key X X X X X    

D 

.pdf X X X X X    

.ai, .eps, .indd, .mcv, .ps, .sla, .tex, .fh11, .p65         

E 
.bmp, .eps, .gif, .jp2, .jpg, .jpeg, .pgm, .png, .ppm, .svg, 
.tiff, .raw, .heic, .dip 

 X X      

F 

CAD   X      

Ohjelmoinnilla toteutettu, Erilaiset levykuvat        X 

G 
.gif, .3gp, .asf, .avi, .flv, .m4v, .mng, .mpeg, .mpg, .mp4, 
.mov, .mkv, .ogm, .rm, .wmv 

     X  X 

H .srt, .ssa, .sub      X  X 

I 
.3gp, .aac, .aif .aiff, .au, .flac, .fla, .m4a, .mp3, .mp2, 
.ogg, .ra, .wma, .wav 

     X X X 
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Tarve- eli vaatimusluettelon pohjana olen käyttänyt JHS 173:n liitettä 2. Tässä liitteessä 

on 7 pääotsikkoa, jotka ovat tunnus eli id, vaatimus, vaatimuksen esittäjä, päivämäärä, 

tärkeys eli vaatimusten priorisointi, perustelu ja toimittajan kommentit. Tunnus eli id tar-

koittaa juoksevaa numerointia, jolloin yksi vaatimus on tunnusta kohden. Vaatimus kuva-

taan yksiselitteisesti kuten kolmannen kappaleen kuvassa 4 ja taulukossa 3 on esitetty. 

Vaatimuksen esittäjä on vaatimuksen esittänyt taho – mahdollinen yhteyshenkilö. PVM 

tarkoittaa päivämäärää, jolloin vaatimus on esitetty. Vaatimusten tärkeys priorisoidaan 

seuraavasti:1=erittäin tärkeä 2=tärkeä 3=voidaan toteuttaa myöhemmin. Vaatimuksille pi-

tää olla myös perustelut. Kilpailutettaessa toimittajan kommentit- sarakkeeseen tietojärjes-

telmän toimittajakandidaatti tai valittu toimittaja kirjaa esim. voidaanko ko. vaatimus toteut-

taa valitulla tuotteella tai toteutustavalla.  

 

Itse vaatimusluetteloon olen tässä tapauksessa valinnut Tunnuksen, vaatimuksen, tärkey-

den ja perustelut. Vaatimusluettelo on kokonaisuudessa Liitteenä 5. Taulukossa 7 on vaa-

timusluettelon aloitus. Vaatimuksen tärkeyteen olen laittanut kolmeen kohtaan 0, koska 

tällä hetkellä nämä asiat tulevat paperisena ja myöhemmässä vaiheessa näiden lomakkei-

den on tarkoitus integroitua sähköiseen järjestelmään. 

 

Taulukko 7. Vaatimusluettelon aloitus 

Tunnus 
(ID) 

Vaatimus Tärkeys Perustelu 

Juokseva 
numerointi, 
yksi vaati-
mus tun-

nusta koh-
den! 

Vaatimuksen kuvaus yk-
siselitteisesti. 

Vaatimukset prio-
risoidaan: 

1=erittäin tärkeä 
2=tärkeä 

3=voidaan toteut-
taa myöhemmin 

0=tällä hetkellä ei 
toimenpiteitä 

Perustelut vaatimuksen esittämiselle. 

1 

Avustuksen hakija 
löytää kotisivulta 

hakemuksen ohjeis-
tukset. 

1 

Kotisivulla olevat ohjeistukset aut-
tavat hakijaa tekemään hakemuk-
sen oikein. Ohjeistukset löytyvät 

helposti sivustolta. 

2 Hakija saa palvelun 
omalla kielellään. 

1 

Kieli vaihtoehdot: suomi ja ruotsi. 
Englanninkielisen palvelun mahdol-
listaminen. Muiden kielien tarve ar-

vioidaan myöhemmin (esim. ve-
näjä, somali, saame tai arabia). 

 

 

Käyttötapauskuvassa (kuva 16) on neljä (4) toimijaa: hakija, käsittelijä, päättävät elimet ja 

ylläpitäjä. Hakija on henkilö, jolla on valtuudet hakea korjausavustusta. Käsittelijä on Koti-

seutuliiton työntekijä ja päättävät elimet tarkoittavat seurantaloasiain neuvottelukuntaa ja 

Kotiseutuliiton hallitusta. Ylläpitäjä on avustushakemusjärjestelmän toimittajan vastuuhen-

kilö, jonka kanssa Kotiseutuliitto hoitaa järjestelmään liittyvät asiat. Näitä neljää toimijaa 
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yhdistää yksi tieto eli toimija ”näkee hakemuksen tiedot”. Hakija kirjaa tietoja, lisää tietoja 

hakemukseen ja muokkaa hakemuksen tietoja. Käsittelijä ja päättävät elimet molemmat 

käsittelevät hakemusta, jotta päättävät elimet voivat tehdä asiasta päätöksiä, jotka käsitte-

lijä toimeenpanee eli toteuttaa. Ylläpitäjän tärkein tehtävä on ylläpitää järjestelmää. Teo-

riaosuudessa mainittu käyttäjärooli tarkoittaa tässä samaa asiaa kuin toimija. 

 

 

 

 

Seuraavassa taulukossa (taulukko 8) on yksi käyttötapaus esimerkki. Käyttötapauslomak-

keita on 17 kappaletta ja ne ovat kaikki liitteessä 6. Nämä käyttötapaukset liittyvät korjaus-

avustusten hakuprosessiin ja sen elinkaareen.  

 

 

 

 

Kuva 16. Käyttötapauskuva korjausavustusprosessiin liittyen 
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Käyttötapauslomakkeet on nimetty seuraavanlaisesti: 

1. Käyttäjätunnuksen hakeminen 
2. Käyttäjätunnuksen antaminen 
3. Käyttäjätunnuksen noutaminen 
4. Hakemuksen tekeminen – hakija ja talotiedot 
5. Hakemuksen tekeminen – hankesuunnitelma 
6. Hakemuksen tekeminen – avustushakemuksen tiedot 
7. Liitteiden lisääminen – tavoitetila  
8. Sähköinen allekirjoitus – tavoite tila 
9. Päätöstietojen päivittäminen järjestelmään ja tiedoksi saattaminen 
10. Päätöstietojen päivittäminen Liiton kotisivuille 
11. Avustuksen maksaminen 
12. Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta – ensimmäinen 

sivu 
13. Selvitys – korjauskustannuserittely  
14. Selvitys – Muut kustannusvaikutukset 
15. Selvitys – Liitteet  
16. Selvitys – allekirjoitukset / tavoitetila ja valokuvien käyttöoikeudet 
17. Selvityksen tarkistus käsittelijän toimesta 
 

Käyttötapauslomakkeet 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 ,15 ja 16 ovat hieman pidempiä kuin suo-

siteltu A4, koska en kyennyt niitä enempää lyhentämään ja jakamaan. Käyttötapauslo-

makkeessa numero 9 on tehty neljään (4) kohtaan a ja b vaihtoehdot – riippuen siitä, mi-

ten järjestelmää halutaan kehittää. Käyttötapauslomakkeissa hakijalla tarkoitan sitä henki-

löä, jolla on yhdistyksessä oikeus hakea korjausavustusta. Toimistotyöntekijöillä on omat 

vastuualueensa; Yksi heistä on hakemusanomusten vastuukäsittelijä, josta käytän lomak-

keessa termiä käsittelijä. Järjestelmä tarkoittaa sitä järjestelmää, jossa asiaa käsitellään – 

lisätään tai muutetaan tietoa; mahdollistanee järjestelmän vaihdon, mikäli siihen on tar-

vetta. Käyttötapauslomake ”avustusten maksaminen” (numero 11) käsittelee avustuksen 

maksatuksen niin, että käsittelijällä on oikeudet tehdä suoraan maksu päätösten mukaa. 

Kuitenkin lienee suotavaa, että laskun maksun hyväksyminen kiertää esimiehen kautta. 

Maksun suorittaminen riippuu mitkä oikeudet ovat toimiston henkilökunnalla. 
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Taulukko 8 Käyttötapaus 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Päätöstietojen päivittäminen Liiton kotisivuille 

5. Suorittajat Toimiston työntekijä – vastuukäsittelijä 

6. Esitiedot 1 Kotiseutuliiton hallitus on tehnyt korjausavustuspäätökset seu-
rantaloasian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta. 

 2 Vastuukäsittelijällä on Liiton kotisivujen muokkausvälilehti 
avoinna järjestelmässä. 

 3 Avustuspäätökset ovat Liiton päätösjärjestelmässä saatavissa. 

7. Kuvaus 1 Käsittelijä menee muokkausvälilehdellä seurantalojen avustus 
näkymään. 

  2 Käsittelijä kirjoittaa vuonna xxxx avustuksen saaneet yhdistyk-
set ja niiden ylläpitämistä taloista esimerkiksi aakkosjärjestyk-
seen. 

 3 Käsittelijä painaa tallennusnappia. 

 4 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 5 Järjestelmä päivittää tiedot Liiton kotisivuille. 

 6 Käsittelijä sulkee muokkausvälilehden. 

8. Poikkeukset 1 Käsittelijä tekee virhekirjauksen. 

9. Lopputulos Kotisivuilta löytyy tiedot vuonna xxxx avustuksen saaneet yh-
distykset ja niiden ylläpitämistä taloista. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 2 Kotisivujen muokkaus tapahtuu Kotiseutuliitossa totutulla ta-
valla. (Notepad++ tai Brackets tms.). 

 3 Kotisivujen tietoja voidaan muokata. 

 

Käyttötapauslomakkeiden ymmärtämisen avuksi tein kuvasarjan, jossa olen käyttänyt hy-

väkseni hakemusjärjestelmän mallihakemuspohjaa. Tässä sarjassa on muutosehdotuksia, 

jotka löytyvät myös käyttötapauslomakkeista. Tämä kuvasarja on liitteenä 7. EU:n toinen 

maksupalveludirektiivi vuodelta 2015 vaikuttaa pankkien tunnistautumisen vahvistumi-

seen. Tämä vaikuttanee välillisesti myös sähköiseen tunnistautumiseen niihin järjestel-

miin, jotka käyttävät pankkien tunnistautumismenetelmiä. (Finanssivalvonta 2019, Toinen 

maksupalveludirektiivi; Niiranen Pekka 2019, Verkkopankkiin ei pääse pian pelkällä pahvi-

lapulla – turvallisuus kasvaa, mutta perinteinen tunnuslukulista ei vielä katoa.) 
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5.3 Tiedonohjaussuunnitelma – TOS 

Tiedonohjaussuunnitelma-ehdotus tehdään JHS 191:n liitteeseen 7, joka on tiedonohjaus-

suunnitelman mallipohja. Tukena on käytetty myös Kinnusen (2018) opinnäytetyötä ja Toi-

vosen (2015) tiedonohjaussuunnitelman versiota 2,5. Seuraavassa taulukossa (Taulukko 

9) on kuvattu tähän suunnitelmaan liittyvät metatiedot. Seurantalojen korjausavustuksen 

hakemiseen liittyvien asiakirjojen säilytysaika on ollut vuoteen 2008 asti 20 vuotta, tämän 

jälkeen vuodesta 2009 alkaen 15 vuotta. Tietyt kulttuurihistoriallisesti tärkeät kuvat ja pii-

rustukset on päätetty säilyttää pysyvästi. (Tapaaminen 4.6.2019.)  

 

Taulukon 9 asiakirjatyypit osassa kuvataan tarkemmin eri tiedostojen tyyppejä. Henkilötie-

toluonteessa määritellään sisältääkö henkilötietoja vai ei. Henkilötietojen keräämisen pe-

ruste -otsikon alla on kuvattu syitä, miksi henkilötietoja kerätään. Säilytysajan pituuteen 

vaikuttaa useampi laki ja hyvä tapa; nämä löytyvät ”säilytysajan peruste” -otsikon alta. 

Säilytysaika on 0 vuodesta pysyvästi säilytettäviin (sp/-1). Säilytysajassa 0 vuotta tarkoit-

taa seuraavaa: kun säilytysajan laskentaperuste alkaa, kyseessä oleva asiakirja tuhotaan. 

Säilytysajan laskentaperusteena on esimerkiksi Asian lopullinen ratkaisu (päivämäärä) tai 

asiakirjan päivämäärä. Julkisuusluokassa kuvataan asian julkisuus eli onko julkinen vai ei, 

myös salassapito määräytyy tässä kohdassa. Julkisuuslaki määrittelee näitä asioita. Re-

kisteröintijärjestelmä kuvaa mistä kyseessä olevat asiat löytyvät tai mihin ne tallentuvat.  
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Taulukko 9. TOS:n metatiedot (JHS 191 Liite 1, 2015; EUR-lex 2016).  

Asiakirjatyypit 

o Allekirjoitus  
o Asetus  
o Ehdotus  
o Esitys  
o Hakemus  
o Ilmoitus  
o Julkaisu  
o Kartta  
o Kehotus  
o Kertomus 

o Kuva  
o Lasku  
o Lausunto  
o Liite  
o Luettelo  
o Luonnos  
o Lupa  
o Mietintö  
o Muistio  
o Ohje  

o Oikaisu 
o Oikaisuvaatimus 
o Ote  
o Piirustus  
o Päätös  
o Pöytäkirja  
o Raportti  
o Saate  
o Selvitys 
o Seloste  
o Siirto 

o Sopimus  
o Suunnitelma  
o Talousarvio 
o Tiedote  
o Tilinpäätös  
o Todistus  
o Tosite  
o Valitus  
o Vastaus  
o Vastine  
o Yhteenveto  

 

Henkilötietoluonne Henkilötietojen keräämisen peruste  

o Ei sisällä henkilötietoja  
o Sisältää henkilötietoja  
o Sisältää arkaluonteisia henkilötie-

toja 

o Rekisteröidyn suostumus  
o Sopimuksen täytäntöön paneminen  
o Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoittei-

den noudattaminen  
o Rekisteröidyn tai toisen luonnollisen hen-

kilön elintärkeiden etujen suojaaminen  
o Yleistä etua koskevan tehtävä suorittami-

nen tai julkisen vallan käyttäminen  
o Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuo-

len oikeutettujen etujen toteuttaminen  

 

Säilytysaika Säilytysajan laskentaperuste Säilytysajan peruste  

o 0  
o 3  
o 6  
o 10 
o 15  
o 50  
o 150  
o sp/-1 (pysyvästi 

säilytettävä) 

o Asian lopullinen ratkaisu  
o Asiakirjan päivämäärä  
o Säilytysjärjestelmään siirto 

o Arkistolaitos 
o Julkisuuslaki 
o Tietosuojalaki 
o EU Tietosuoja-

asetus 
o Kunnallisten asia-

kirjojen säilytys-
ajat  

o TOS 
o Kulttuurihistorialli-

nen perinnön säi-
lytys = oma tarve 

 

Julkisuus-
luokka 

Salassapitoperuste (esimerkiksi) Rekisteröintijärjes-
telmä 

o Julkinen  
o Ei julkinen 
o Osittain sa-

lassa pidet-
tävä  

o Salassa pi-
dettävä 

o JulkL 24.1 §  
o JulkL 24.1 § 31 kohta (salaiseksi ilmoite-

tut henkilötiedot)  
o JulkL 24.1 § 32 kohta (henkilön poliitti-

nen vakaumus, yksityiselämän tiedot) 
  

o Intranet 
o Kotisivut  
o Sähköposti 
o Ulkoinen palvelu  
o Verkkolevy  
o VetoBox 
o Maksujärjestelmä 

 
JulkL tarkoittaa tässä Lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Henkilötie-

tojen käsittelystä, tallentamisesta ja säilyttämisestä on omat pykälänsä tietosuojalaissa 

(1050/2018). Tietosuojalaki muotoutui EU:n tietosuoja-asetuksen (EUR-lex 2016) myötä. 
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Sivistyssanakirjan (2019) mukaan intranet tarkoittaa internetin tekniikoita käyttävä netti, 

joka on rajattu jonkin yhteisön sisäiseen käyttöön, Kotisivu on Internet-tietoverkossa oleva 

sanomalehden etusivun tapainen hypertekstimuotoinen esitetiedosto jostakin yrityksestä, 

yhteisöstä, henkilöstä tms. 

 

Taulukossa 10 kuvataan tiedonohjaissuunnitelman aloitusta. Tämän taulukon otsikkorivillä 

(rivi 1) näkyvät tummemmalla värillä pakollisten tietojen otsikot (7kpl) ja vaaleammalla vä-

rillä ovat muut tiedot. Näitä muita tietoja täytetään tarpeen mukaan. Liitteessä 8 näitä otsi-

koita on neljätoista (14). Itse TOS:n suosituspohjassa (JHS 191 liite 7) otsikoita on yh-

teensä 24, koska suosituspohjaa käytetään julkisessa hallinnossa ja valtion laitoksissa. 

Tämän taulukon rivit 2 - 5 ohjaavat prosessia, rivit 6 - 7 ovat prosessin vaiheita – ”aloitus” 

ja rivit 8 - 10 sisältävät sekä tallennettavat tiedot ja niiden tarkennukset. Otsikot (rivi 1) oh-

jaavat taulukon täyttämistä. Mikäli salassa pidettävää ei ole sitä ei taulukkoon merkitä. 

Varsinaisessa tiedonohjaussuunnitelmassa ei rivinumerointia ole. Rivinumerointi näkyy 

Excel-taulukossa. 

 

Taulukko 10. TOS:n aloitus 

1   Toi-
men-
piteen 
tyyppi 

Tieto-
järjes-
telmä 

Asia-
kirja-
tyyppi 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Henkilö-
tietoja 

Säily-
tys-
ajan 

pituus  

Säilytysajan pe-
ruste 

2 Käsittely- proses-
sin kuvaus: Seu-
rantalojen kor-
jausavustusten 
prosessi 

        

3 Käsittelyvaihe                 

4 Toimenpide  
(valinnainen) 

                

5 Asiakirjatiedon 
metatiedot 

    
      

6   Oh-
jaus 

              

7                   

8 Hakuohje 
092016-1.pdf 

  Kotisivut Jul-
kaisu 

Julki-
nen 

 
Ei sisällä 
henkilö-
tietoja 

-1 Yleiset ohjeet - 
viimeisin versio 
säilyy kotisivuilla 
kaikkien saata-
villa. 

9 Hakemuksen 
liitteet.pdf 

  Kotisivut Jul-
kaisu 

Julki-
nen 

 
Ei sisällä 
henkilö-
tietoja 

-1 Yleiset ohjeet - 
viimeisin versio 
säilyy kotisivuilla 
kaikkien saata-
villa. 

10 Hakuaika  

  

Kotisivut Ilmoi-
tus 

Julki-
nen 

 
Ei sisällä 
henkilö-
tietoja 

1 Yleinen tieto ha-
kuajasta. 
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5.4 Ei-sähköisen aineiston digitointi 

Koska tarkoitus olisi saada myös ei-digitaalinen aineisto eli paperimuotoiset asiakirjat säh-

köiseen muotoon, ajatuksenani olisi kopioida materiaali skannerilla digitaaliseksi kuvaksi. 

Skanneri on sivistyssanakirjan (2019) mukaan tekninen laite – kuvanlukija tai optinen lu-

kija, joka muuntaa liikkumattoman kuvan tai tekstin sähköiseen muotoon. Nämä digitoidut 

tiedostot nimettäisiin esimerkiksi seuraavasti: seurantalo, hakemus tai selvitys ja vuosi-

luku. Jokainen tiedosto menee arkistoon, joka on jakautunut hakemusarkistoon, piirustus-

arkistoon ja kuva-arkistoon. Skannatun tiedoston sisältö määrittää mihin näistä kolmesta 

arkistosta tiedosto tallennetaan. Seuraava kuva (kuva 17) on karkea kuvaus prosessista. 

 

 

 

Tässä kuvauksessa jokainen arkisto jakautuu osiin – ”kansioihin” vuosilukujen mukaan ja 

vuosi luku ilmaistaan 4-numeroisena lukuna. Esimerkiksi Vuosiluku xxx voisi olla 1999. 

Koska avustushakemusprosessissa jokaiseen arkiston osaan tulee useampia tiedostoja, 

niin jokaiselle talolle, jolle haetaan korjausavustusta, tulee oma ”kansionsa”. Tässä esi-

merkissä ne on nimetty Talo 1 ja Talo 2 (esim. Peräkylän VPK ja Gubbens förenin-

genshus rf).  

 

Tämä digitointiprojekti voisi olla jollekin sopiva projekti työharjoitteluna tai kuntouttavana 

työnä. Voisin ajatella tätä myös kehitysvammaisten työtoimintana, mikäli tähän tehtävään 

löytyisi sopiva henkilö. Helsingin kaupungin (2019) sivujen mukaan työtoiminta on: 

”Työ- ja päivätoiminnan tavoitteena on mielekäs toiminta, joka tukee yksilöllisesti 
asiakkaan itsenäistymistä ja aikuisuutta sekä hänen aktiivista osallisuuttaan yhteis-
kunnassa. Työtoiminnassa opetellaan työelämään liittyviä pelisääntöjä ja mietitään 
yksilöllisiä urapolkuja yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakas voidaan ohjata tuetun 
työllistämisen palveluun myös työtoiminnan kautta.” 

 

Kuva 17. Ei-digitaalisen aineiston käsittely 
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6 Pohdinta  

Opinnäytetyöni pohjautui Suomen Kotiseutuliiton toimeksiantoon. Toimeksiannon koh-

teena oli seurantalo asioihin liittyvän arkistoinnin digitalisointi. Seurantaloasioiden sähköis-

täminen liittyy erityisesti korjausavustushakemukseen ja avustushakemusprosessiin. 

Syynä tähän on avustushakemusten teon siirtyminen sähköiseksi ja samalla tietojen arkis-

toituminen sähköiseen hakujärjestelmään. Vaikka toiveena on kaikkien korjausavustusha-

kemusten tekeminen ja saapuminen sähköisesti, on paperisen avustushakemuksen teke-

minen ja vastaanottaminen jatkossakin mahdollista. Tällä hetkellä prosessin muuttuminen 

paperisesta sähköiseen muotoon on eri osapuolten – erityisesti hakijoiden osalta kesken, 

joten muutos vaatii niin avustuskäsittelijöiden, kuin seurantaloasioiden neuvottelukunnan 

jäsenjärjestöjen antamaa neuvontaa ja ohjeistusta.  

 

Teoriaosuuden sisältöön lähdin avainsanoja hakemalla. Avainsanat arkistonmuodostus-

suunnitelma, vaatimusmäärittely ja tiedonohjaussuunnittelu johtivat linkkeihin Wikipe-

diaan, JHS-suosituksiin ja erilaisten yhteisöjen tuotoksiin. Sanalla arkistointi sain myös 

kaksi opinnäytetyötä: Hummastin (2014) Asiakirjahallinnan ja arkistoinnin kehittäminen ja 

Peltonen & Pitkäsen (2014) Arkistointia koskevia säädöksiä ja ohjeita. Sain hyviä vinkkejä 

opinnäytetyöni työstämiseen edellä mainittujen opinnäytetöiden lisäksi Kinnusen (2018) ja 

Mesikämmenen (2018) töistä. 

 

Teoriaosuus painottui sekä JUHDAN eli julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan 

että Arkistolaitoksen suosituksiin ja määräyksiin. Päälähteinä ovat olleet JHS 191 Tie-

donohjaussuunnitelma ja JHS 173 ICT-palvelujen kehittäminen: Vaatimusmäärittely sekä 

Arkistolaitoksen ohjeistus Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttämi-

nen. 

 

Työn tavoitteena oli antaa toimeksiantajalle mahdollisimman suuri hyöty sähköisestä 

avustushakuprosessista. Työssä käsiteltiin sähköisen hakuprosessin elinkaarta, joka on 

tärkeä osa-alue arkistoinnissa. Sähköisessä arkistonmuodostamisessa tiedon ohjautumi-

nen oikeisiin paikkoihin vaatii sekä tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS) että vaatimusmäärit-

telyä. Työssä tuotettiin sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman (eAMS) tueksi tie-

donohjaussuunnitelma (TOS) ja vaatimusmäärittely. Vaatimusmäärittely sisältää asioiden 

relaatiosuhteita, vaatimusluettelon ja käyttötapaukset.  
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Vaatimusluettelo on tehty JHS 173 liitteeseen 2, joka on Excel-tiedosto. Käyttötapaukset 

on kirjoitettu JHS 173 löytyvän esimerkin (kuva 13, 28) mukaisesti Word-tiedostoon. Tie-

donohjaussuunnitelma on kirjoitettu suoraan Excel-tiedostoon, joka on JHS 191 liite 7. 

Nämä ovat tämän työn liitteinä. Suomen Kotiseutuliitto saa ne myös erillisinä tiedostoina. 

 

Vaikka ohjelmistotuotantoa ja ohjelmiston vaatimuksia käsiteltiin useasti, varsinainen oh-

jelmiston hankinta tai suunnittelu ei kuulunut toimeksiantoon. Toimeksiantajalla on voi-

massa oleva sopimus nykyisen ohjelmistotuottajan kanssa. Ohjelmistovaatimukset esiinty-

vät vaatimusluettelona ja käyttötapauksina näiden kahden osapuolen välisissä neuvotte-

luissa. 

 

Työn hyödynnettävyys kohdentuu suoraan toimeksiantajalle, koska työ kokonaisuudes-

saan on suunnattu toimeksiantajan käyttöön ja heidän hyödynnettäväkseen. Toimeksian-

taja on saanut myös vaatimusluettelon, käyttötapauslomakkeet ja tiedonohjaussuunnitel-

man erillisinä tiedostoina, joita he voivat jatkossa muokata tai laajentaa omaan käyttöään 

ajatellen. Tämän työn lomakepohjat jäävät myös omaan käyttööni, mikäli niille on tarvetta 

myöhemmin. Työn luotettavuutta on lisännyt tukeutumiseni olemassa oleviin ohjeistuksiin 

ja määräyksiin, myös muita luotettavia lähteitä on käytetty. Merkittävänä seikkana luotetta-

vuuden suhteen pidän lähteiden ja lähdemerkintöjen merkitsemisen ja kuljettamisen teks-

tin matkassa alusta alkaen koko opinnäytetyöprosessin ajan, mikä lienee hyvän tavan mu-

kaista sekä helpottaa erityisesti itse kirjoittajan työtä. 

 

Toimeksiantoa lukiessani en oivaltanut kuinka laaja-alainen kokonaisuus arkistointi ja eri-

tyisesti sähköinen arkistointi on, vaikka itselläni on seura- ja yhdistystoiminnasta arkistoin-

tikokemusta. Toimeksiannosta sain ajatuksia, miten rupeaisin työstämään asiaan, mutta 

käytyäni ensitapaamisella työni suunta painottui sähköiseen arkistointiin ja korjausavus-

tushakemusprosessiin. Työ on täsmentynyt sekä yhteydenpidossa toimeksiantajan 

kanssa että itse työtä tehdessä.  

 

Sukelsin alkuun teorian mielenkiintoiseen maailmaan – perehtyminen teoriaan ja sen 

omaksuminen jollain tasolla veivät oman aikansa. Vaikka varsinainen suuntautumiseni on 

digitaaliset palvelut, sain tutustua Ohjelmistotuotannon ja ICT-liiketoiminnan maailmaan. 

Vaatimusmäärittely ja vaatimuslähtöinen testauskurssi materiaaleineen antoi hyviä eväitä 

tälle työlle ja sen tekemiselle. Haikalan & Mikkosen kirja Ohjelmistotuotannon käytännöt 

(2011) tuki vaatimusmäärittelyn teoreettista ajattelua. ICT-arkkitehtuurit-kurssi antoi näke-

mystä avustushakemusprosessin kokonaissuunnitteluun.  
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Teoriaosuuden omasanaistaminen on ollut haastavaa. Ensimmäisten versioiden teoria-

osuus on ollut hyvin virastomaista ”kapulakieltä”. Päätetyöskentely erityisesti pienehköltä 

kannettavan näytöltä väsytti tekstin lukemista ja muokkaamista, joten ratkaisin asian tulos-

tamalla vain tekstiosuuden. Paperiversio edessäni olen pystynyt paremmin lukemaan, kor-

jaamaan ja muotoilemaan sekä uudelleen kirjoittamaan tekstiä parempaan muotoon. Tä-

män jälkeen sähköinen muokkaaminen on ollut helpompaa. Toimeksiantaja on saanut lu-

ettavaksi työstä useita eriversioita, joita he ovat komentoineen hyvillä vinkeillä. Vinkit ovat 

olleet joko tekstissä olevia puutteita tai korjausehdotuksia. Nämä asiat ovat koskeneet Ko-

tiseutuliittoa tai asioita, joissa on ollut selkiytettävää. 
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Taulukko- ja kuvaluettelo 

Taulukko 1  Arkistonmuodostamissuunnitelman sisällys 

Taulukko 2  Luokan metatiedot – tunnus 

Taulukko 3  Tiedonohjaussuunnitelman rakenneosat, niiden metatiedot ja vastaavuudet  

operatiivisessa tietojärjestelmässä 

Taulukko 4  Vaatimusluettelo 

Taulukko 5 Käyttötapauslomake  

Taulukko 6 Tiedostopäätteet 

Taulukko 7 Vaatimusluettelon aloitus 

Taulukko 8 Käyttötapaus 

Taulukko 9 TOS:n metatiedot 

Taulukko 10 TOS:n aloitus 

 

 

Kuva 1  Suomen Kotiseutuliiton organisaatio 

Kuva 2  Asiakirjan elinkaari  

Kuva 3 Tiedonohjaussuunnitelmaa kuvaavat tiedot 

Kuva 4 Vaatimusilmaisun rakenne 

Kuva 5 Käyttötapausmalli 

Kuva 6 Kuvausmääreet 

Kuva 7 Avustushakemusprosessi - nykytila 

Kuva 8 Tunnusten haku 

Kuva 9 Perustietojen täyttö 

Kuva 10 Kirjautuminen korjaushakemusjärjestelmään 

Kuva 11 Tarvittavat liitteet 

Kuva 12 Avustushakemusprosessi – tavoitetila 

Kuva 13 Avustushakemusprosessin elinkaari 

Kuva 14 Hankesuunnitelman relaatiosuhteet ja määrät 

Kuva 15 Hakemuksen relaatiosuhteet ja määrät 

Kuva 16 Käyttötapauskuva korjausavustusprosessiin liittyen 

Kuva 17 Ei-digitaalisen aineiston käsittely  

  

Liitteen 8 kuvat:  

o Arkistointi ennen 
o Arkistointi nyt 
o Arkistointi tavoite / tulevaisuus 
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Liitteet 

 

Liite 1 Asiakirja-aineiston hallinnen kehittäminen, opinnäytetyö 
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Liite 2 B:1 Hakemuslomake 
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Liite 3 B:2 - selvitys myönnetyistä avustuksista 
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Liite 4 Avustushakemusprosessin elinkaarikuva 
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Liite 5 Vaatimusluettelo 

Tunnus 
(ID) 

Vaatimus Tärkeys Perustelu 

Juokseva nu-
merointi, yksi 
vaatimus tun-
nusta kohden! 

Vaatimuksen kuvaus yksiselittei-
sesti. 

Vaatimukset priori-
soidaan:  

1=erittäin tärkeä 
2=tärkeä  

3=voidaan toteut-
taa myöhemmin 

0=tällä hetkellä ei 
toimenpiteitä 

Perustelut vaatimuksen esittämiselle. 

1 
Avustuksen hakija löytää 
kotisivulta hakemuksen 
ohjeistukset. 

1 
Kotisivulla olevat ohjeistukset auttavat 
hakijaa tekemään hakemuksen oikein. 
Ohjeistukset löytyvät helposti sivustolta. 

2 
Hakija saa palvelun omalla 
kielellään. 

1 

Kieli vaihtoehdot: suomi ja ruotsi. Eng-
lanninkielisen palvelun mahdollistami-
nen. Muiden kielien tarve arvioidaan 
myöhemmin (esim. venäjä, somali, 
saame tai arabia). 

3 
Hakija ymmärtää luke-
mansa ohjeet. 

1 
Ohjeet ovat tarpeeksi yksiselitteisiä, jotta 
hakija ymmärtää tekstin sisällön. 

4 
Hakijan on päästävä ha-
kuohjeisiin hakemuspro-
sessin aikana. 

2 

Mikäli jokin asia mietityttää hakijaa, hä-
nen on päästävä tarkistamaan ohjeistus 
hakuprosessin aikana - Mahdollista on 
myös yhteydenotto puhelimella. 

5 
Hakija löytää kotisivulta si-
säänpääsyn hakemuk-
seen. 

1 
Kotisivuilta löytyy helposti linkki hake-
mukseen. 

6 
Hakija pystyy pyytämään 
käyttäjätunnukset hakujär-
jestelmään. 

1 
Kotisivuilta löytyy helposti linkki käyttäjä-
tunnusten hakemiseen. 

7 
Hakija täyttää käyttäjatun-
nus-lomakkeen. 

1 
Jotta hakija saa käyttäjätunnukset on 
hänen täytettävä vaadittavat tiedot eli 
hakijayhdistyksen tiedot ja talon tiedot. 

8 
Hakija lähettää käyttäjä-
tunnus-lomakkeen oikein 
täytettynä. 

1 
Kun lomakkeeseen on täytetty kaikki 
vaadittavat tiedot, hakija pystyy lähettä-
mään lomakkeen. 

9 
Hakija saa ilmoituksen lä-
hettämisen onnistumi-
sesta. 

1 
Varmistetaan järjestelmän toimivuus ja 
hakija saa tiedon onnistuneesta lähetyk-
sestä. 

10 

Hakija saa tiedon, että tun-
nushakemukset käsitellään 
arkipäivisin toimiston auki-
oloaikoina. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

11 
Hakija saa tiedon, että tun-
nukset tulevat annettuun 
sähköpostiin.  

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

12 
Hakija saa tiedon, että tun-
nukset saattavat mennä 
myös roskapostiin.  

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

13 
Käsittelijä saa tiedon tul-
leesta tunnushakemuk-
sesta. 

1 Tieto saavuttaa käsittelijän. 

14 
Käsittelijä avaa tulleen tun-
nushakemuksen. 

1 
Järjestelmä toimii oikein - muuten ei voi 
tehdä tunnuksia. 
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Tunnus 
(ID) 

Vaatimus Tärkeys Perustelu 

15 
Käsittelijä lukee tunnusha-
kemuksen lävitse. 

1 
Käsittelijä pystyy tarkistamaan tiedot ja 
niiden oikeellisuuden. 

16 
Käsittelijä tallentaa tunnus-
hakemuksen tiedot järjes-
telmään. 

1 
Tallennuksella varmistetaan, että kaikki, 
joilla on oikeudet, pystyvät lukemaan ha-
kemuksen. 

17 Käsittelijä luo tunnukset. 1 
Hakija ja hakemus kohtaavat - tunnistet-
tavuus. 

18 
Käsittelijä lähettää tunnuk-
set hakijan ilmoittamaan 
sähköpostiin. 

1 
Hakija saa tunnukset, jotta voi tehdä ha-
kemuksen. 

19 
Hakija saa tunnukset säh-
köpostiinsa. 

1 
Hakija saa tunnukset, jotta voi tehdä ha-
kemuksen. 

20 
Hakija kirjautuu järjestel-
mään saamillaan tunnuk-
silla. 

1 
Hakija pystyy kirjautumaan sisälle järjes-
telmään. 

21 
Hakija täyttää järjestel-
mässä olevan hakemuk-
sen. 

1 
Hakija pystyy täyttämään hakemuksen 
oikein, järjestelmä ohjaa täyttämisessä. 

22 
Hakija kirjoittaan tekstiä 
järjestelmään. 

1 
Hakija pystyy lisäämään tarvittaessa kir-
joitettua tekstiä, joissakin kohdissa vaa-
ditaan tekstikenttään kirjoitusta. 

23 
Hakija lisää liitteen (liit-
teitä) järjestelmään. 

1 Hakemukseen vaaditaan tietyt liitteet. 

24 
Hakijan täytyy lisätä liit-
teitä. 

1 Hakemukseen vaaditaan tietyt liitteet. 

25 
Hakija merkitsee ruksin 
(x), mikäli lisää liitteitä 
myöhemmin. 

1 

Mikäli liitteitä ei ole juuri silllä hetkellä 
valmiina tai osa liitteistä puuttuu, täytyy 
olla mahdollisuus lisätä niitä myöhem-
min. 

26 
Hakija allekirjoittaa hake-
muksen sähköisesti. 

2 
Nimenkirjoitusoikeuden omaava allekir-
joittaa paperisen hakemuksen - Tarkoi-
tus on vähentää arkistoitavaa paperia. 

27 
Hakija tallentaa hakemuk-
sen. 

1 
Tallentamisella varmistetaan hakemuk-
sen perille meno. 

28 
Hakija saa tiedon tallen-
nuksen onnistumisesta. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

29 
Hakija saa tiedon että, voi 
lisätä liitteitä järjestelmään 
hakuajan puitteissa. 

2 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

30 
Hakija lisää liitteitä hakuai-
kana. 

1 
Tarvittavat liitteet menevät oikeaan ha-
kemukseen. 

31 

Hakija saa tiedon, että ha-
kuajan (+mahdollisen lisä-
ajan) umpeuduttua sisään-
kirjautuminen päättyy. 

2 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

32 

Hakija saa muistutuksen 
sähköpostiinsa, että haku-
aika (+mahdollinen lisä-
aika) on umpeutumassa. 

3 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 
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Tunnus 
(ID) 

Vaatimus Tärkeys Perustelu 

33 

Hakija saa muistutuksen 
sähköpostiinsa, että "mikäli 
et ole toimittanut kaikkia 
tarvittavia liitteitä määrä-
ajassa, hakemuksesi hylä-
tään automaattisesti". 

3 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

34 
Hakija saa tiedon että, voi 
olla yhteydessä toimistoon. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

35 
Hakija voi lähettää liitteitä 
myös sähköpostilla. 

0 
Tämä mahdollisuus on, mutta siitä pyri-
tään eroon. 

36 

Käsittelijä on määritellyt 
hakuajan pituuden 
(pp.kk.vvvv 00:00 - 
pp.kk.vvvv 23:59). 

1 Hakuaika on kaikille tasapuolinen. 

37 

Käsittelijä on voinut määri-
tellä liitteiden lisäämisen 
aikarajan pidemmäksi kuin 
hakuajan (esim. +7vrk). 

3 
Lisäaika olisi kiva hakijan kannalta, 
mutta onko tarpeellinen. 

38 
Käsittelijä saa liitteitä säh-
köpostiinsa. 

1 
Tämä mahdollisuus on, mutta siitä pyri-
tään eroon. 

39 
Käsittelijä pystyy tallenta-
maan tulleet liitteet tietoko-
neelle. 

1 
Tämä mahdollisuus on, mutta siitä pyri-
tään eroon. 

40 
Käsittelijä pystyy lisää-
mään liitteitä järjestel-
mään. 

1 
Tämä mahdollisuus on, mutta siitä pyri-
tään eroon. 

41 
Käsittelijä pystyy lukemaan 
hakemuksen tiedot. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

42 
Käsittelijä pystyy lukemaan 
hakemuksen liitteet. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

43 
Käsittelijä pystyy tulosta-
maan hakemuksen tiedot. 

3 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

44 
Käsittelijä pystyy tulosta-
maan hakemuksen liitteet. 

3 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

45 

Käsittelijä pystyy teke-
mään muutoksia talotietoi-
hin - "muu" - tiedosta oike-
aan talotietoon.  

1 
Käsittely- ja hakuprosessin tietojen oi-
keellisuus ja sujuvuus. 

46 
Käsittelykokouksen osallis-
tuja pystyy lukemaan ha-
kemuksen tiedot. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

47 
Käsittelijä tallentaa päätös-
tiedot järjestelmään. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

48 
Käsittelijä lähettää päätös-
tiedot hakijalle. 

1 Tiedonkulku eri tahojen välillä. 

49 
Käsittelijä vie maksutiedot 
maksupalveluun. 

1 Tiedonkulku eri tahojen välillä. 

50 
Toimistohenkilö maksaa 
avustuksen maksupalvelun 
tietojen mukaan. 

2 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 
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Tunnus 
(ID) 

Vaatimus Tärkeys Perustelu 

51 
Hakija saa muistutuksen 
tehdä selvitys avustusten 
käytöstä. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

52 

Hakija toimittaa jälkeen-
päin paperimuotoisen sel-
vityksen (B2) liitteineen 
koiseutuliittoon. 

0 
Paperisena tällä hetkellä, mutta olisi 
suotavaa tehdä se sähköisesti. 

53 
Hakija tallentaa selvityksen 
järjestelmään. 

3 Pois paperisesta palautuksesta. 

54 
Hakija tallentaa selvityksen 
liitteet järjestelmään. 

2 
Voisi olla mahdollista tehdä asia jo nyt 
hakemusprosessin kautta. 

55 Käsittelijä saa selvityksen. 1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

56 
Mikäli selvitys on paperi-
nen käsittelijä vie tiedot 
järjestelmään. 

0 Pois paperisesta palautuksesta. 

57 
Käsittelykokouksen osallis-
tuja pystyy lukemaan selvi-
tyksen tiedot. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

58 
Käsittelijä vie kokouksen 
päätökset järjestelmään. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

59 
Käsittelijä lähettää selvityk-
sen päätöstiedot hakijalle. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

60 
Käsittelijä vie maksutiedot 
mahdollisesta toisesta 
erästä maksupalveluun. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

61 
Hakija vastaanottaa tiedon 
mahdollisesta avustuksen 
palautuksesta. 

1 
Hyvää asiakaspalvelua eli taataan (auto-
maattisella vastauksella), että hakija on 
saanut asiasta tiedon. 

62 
Hakija palauttaa ylimääräi-
sen avustuksen. 

1 
Avustus on myönnetty tiettyyn tarkoituk-
seen, jos sitä ei ole käytetty se joudu-
taan palauttamaan. 

63 
Toimistohenkilö vastaanot-
taa tiedon palautuksesta 
maksupalvelusta. 

1 Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus. 

64 
Toimistohenkilö merkitsee 
järjestelmään palautuk-
sesta. 

1 
Käsittely- ja hakuprosessin sujuvuus ja 
tiedon kulku. 

65 
Vastuuhenkilö palauttaa 
käyttämättömät avustukset 
ministeriöön. 

1 Vastuu valtion avustuksista. 

66 
Käsittelijä merkitsee koko 
prosessin loppuneeksi. 

1 Tieto koko prosessin päättymisestä. 
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Liite 6 Käyttötapauslomakkeet  

1 Käyttäjätunnuksen hakeminen 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi  

4. Nimi Käyttäjätunnuksen hakeminen 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakijalla on oikeus tehdä hakemus. 

 2 Hakijalla ei ole vielä tunnuksia. 

 3 Hakija on uusi toimia. 

 4 Hakija on uusi käyttäjä. 

 5 Edellisestä hakemuksesta on aikaa yli 10 vuotta. 

   

7. Kuvaus 1 Käyttäjä avaa selaimen. 

 2 Käyttäjä hakee Kotiseutuliiton kotisivun. 

 3 Hakija menee kotisivuilla kohtaan seurantalot. 

 4 Hakija klikkaa kohtaa ”Avustusten hakeminen”. 

 5 Hakijan selain siirtyy Avustusten hakeminen-sivulle. 

 6 Hakija klikkaa ”Hae tunnuksia täältä”- linkkiä. 

 7 Hakijan selain avaa ”tunnushakemus”- sivun. 

 8 Hakija on tunnushakemussivulla ”talon tiedot”-kohdassa. 

 9 Hakija täyttää talon nimen. 

 10 Hakija siirtyy talon ”sijainti” kohtaan. 

 11 Hakija täyttää talon lähiosoitteen (katu, tie tms.). 

 12 Hakija täyttää talon lähiosoitteen tarkennustiedot (numero, kirjain). 

 13 Hakija täyttää talon postinumeron. 

 14 Hakija täyttää talon postitoimipaikan. 

 15 Hakija täyttää talon maakunnan. 

 16 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 17 Hakija siirtyy hakevan yhdistyksen tiedot – kohtaan. 

 18 Hakija lisää yhdistyksen nimen siihen kuuluvalle paikalle. 

 19 Hakija lisää yhdistyksen paikkakunnan siihen kuuluvalle paikalle. 

 20 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 21 Hakija siirtyy yhdistyksen ”yhteystiedot”-kohtaan. 

 22 Hakija täyttää hakijan nimen. 

 23 Hakija täyttää asema yhdistyksessä (=nimenkirjoitusoikeus) kohdan. 

 23 Hakija täyttää hakijan osoitetiedot. 

 25 Hakija täyttää hakijan puhelinnumeron. 

 26 Hakija täyttää hakijan sähköpostiosoitteen. 

 27 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 28 Hakija painaa ”lähetä”-nappia. 

 29 Järjestelmä tallentaa tunnushakemus-lomakkeelle kirjoitetut tiedot järjes-
telmään. 

 30 Hakija saa tiedon, että lähetys on onnistunut. 

 31 Hakija saa tiedon, että tunnushakemus käsitellään toimiston aukioloai-
koina. 

 32 Hakija saa tiedon että tunnukset saattavat löytyä myös roskapostista. 

 33 Hakija sulkee selaimen. 

   

8. Poikkeukset 1 Hakijalla on jo tunnukset. 

 2 Jokin pakollinen tieto puuttuu.  
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9. Lopputulos Hakija on saanut lähetettyä tunnuspyynnön. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Järjestelmä tallentaa tiedon kun hakija siirtyy kentästä toiseen. 

 2 Järjestelmään on merkitty pakolliset täydennettävät tiedot. 

 3 Kun hakija kirjoitta postinumeron siihen varattuun kenttään, järjestelmä 
automaattisesti antaa postitoimipaikan. 

 4 Järjestelmä ilmoittaa, jos pakollinen tieto puuttuu. 

 5 Yhdistyksen yhteystiedot = hakijan yhteystiedot. 

 6 Hakemusjärjestelmän vasteaika joitain sekunteja? 

 7 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

2 Käyttäjätunnuksen antaminen 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Käyttäjätunnuksen antaminen 

5. Suorittajat Toimiston työntekijä – vastuukäsittelijä 

6. Esitiedot 1 Käsittelijälle on tullut tunnuspyyntö sähköpostiin. 

 2 Sähköposti ohjelma on auki käsittelijän tunnuksilla. 

 3 Sähköpostissa on käsittelijän automaattinen allekirjoitus, joka sisältää käsit-
telijän nimen ja yhteystiedot (toimistolle). 

 4 Hakemusohjelma on avoinna käsittelijän tunnuksilla. 

   

7. Kuvaus 1 Käsittelijä avaa sähköpostin saapuneet kansion. 

 2 Käsittelijä avaa saapuneen sähköpostin. 

 3 Käsittelijä avaa linkin, joka johtaa seurantalon ja hakijayhdistyksen tietoihin 
hakujärjestelmässä. 

 4 Käsittelijä tarkistaa tiedot. 

 5 Käsittelijä muuttaa talotiedot ”Muusta” oikeaan talotietoon. 

 6 Käsittelijä tallentaa tiedot. 

 7 Käsittelijä avaa hakujärjestelmässä käyttäjätunnuksen-muokkaus osion. 

 8 Käsittelijä luo käyttäjätunnuksen ja salasanan. 

 9 Käsittelijä tallentaa tämän tiedon. 

 10 Käsittelijä palaa sähköpostinäyttöön. 

 11 Käsittelijä painaa ”vastaa”-nappia. 

 12 Käsittelijä kirjoittaa saatesanat. 

 13 Käsittelijä kopioi tunnustiedot hakujärjestelmästä vastaa-kentän kirjoituskir-
joituskenttään. 

 14 Käsittelijä liittää tunnustiedot saatesanojen jälkeen. 

 15 Käsittelijä lähettää sähköpostin lähettäjälle. 

 16 Käsittelijä sulkee tulleen sähköpostin. 

 17 Käsittelijä sulkee avoinna olevat ikkunat. 

   

8. Poikkeukset 1 Talotietoa ei tarvitse muuttaa, mikäli se on oikein. 

 2 Avoinna olevia ikkunoita ei suljeta, jos tehdään muita töitä. 

   

9. Lopputulos Hakija saa käyttäjätunnukset. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 
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3 Käyttäjätunnuksen noutaminen 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Käyttäjätunnuksen noutaminen 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakija on tehnyt tunnushakemuksen. 

 2 Käsittelijä on tehnyt tunnukset. 

   

7. Kuvaus 1 Hakija avaa selaimen. 

 2 Hakija kirjautuu sähköpostiinsa. 

 3 Hakija avaa saapuneet-kansion. 

 4 Hakija avaa saapuneen sähköpostin. 

 5 Hakija lukee sähköpostin. 

 6 Hakija (mahdollisesti) tallentaa saamansa käyttäjätunnukset erilliseen tie-
dostoon. 

 7 Hakija sulkee sähköpostin. 

 8 Hakija sulkee selaimen. 

   

8. Poikkeukset 1 Tullut sähköposti voi olla roskaposti-kansiossa. 

 2 Sähköposti voidaan merkitä ”tärkeäksi”. 

 3 Hakijalla on saanut tunnukset edellisen hakuprosessin aikana. 

   

9. Lopputulos Hakijalla on käyttäjätunnukset. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

 

4 Hakemuksen tekeminen – hakija ja talotiedot 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Hakemuksen tekeminen – hakija ja talotiedot 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakijalla on käyttäjätunnukset. 

 2 Hakijalla on korjausavustushakemusta varten tarpeelliset tiedot lä-
hettyvillä. 

 3 Hakijalla on selain auki. 

 4 Hakijalla on Kotiseutuliiton kotisivujen ”Avustusten hakeminen”- sivu 
avoinna. 

   

7. Kuvaus 1 Hakija kirjoittaa käyttäjätunnuksen Tunnus-kohtaan. 

 2 Hakija kirjoittaa salasanansa Salasana-kohtaan. 

 3 Hakija klikkaa ”Kirjaudu sisään”-painiketta. 

 4 Selain siirtyy hakujärjestelmään. 

 5 Hakija klikkaa ”Uusi hakemus”-kuvaketta. 

 6 Selain avautuu ”hakijan tiedot”-sivulle. 

 7 Hakija tarkistaa tietojen oikeellisuuden. 

 8 Järjestelmä ilmoittaa: Avustuksia koskevat sopimukset luettavissa ja 
hyväksyttävissä tästä. 

 9 Hakija klikkaa ”tästä”- kohtaa. 

 10 Järjestelmä avaa uuden välilehden, jossa on sopimus ja ehdot. 
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 11 Hakija lukee sopimuksen ja sen ehdot. 

 12 Hakija painaa ”hyväksyn”-painiketta. 

 13 Järjestelmä avaa ”Sähköinen allekirjoitus”-valikon  

 13 Hakija tekee sähköisen allekirjoituksen – käyttötapauslomake 8 mu-
kaan. 

 14 Kun allekirjoitus on tehty, järjestelmä sulkee sekä allekirjoitusikkunan 
että ”sopimus ja ehdot”-välilehden. 

 15 Järjestelmä palautuu ”hakijan tiedot”-kohtaan. 

 16 Hakija klikkaa ”seuraava”-painiketta. 

 17 Selain avaa ”talon tiedot”-sivun. 

 18 Hakija tarkistaa tietojen oikeellisuuden. 

 19 Hakija klikkaa ”seuraava”-painiketta. 

 20 Järjestelmä tallentaa tarkistetut tiedot. 

 21 Siirrytään käyttötapaus 5:een. 

   

8. Poikkeukset 1 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 

 2 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 

 3 Hakijalla on mahdollisuus korjata hakijan yhteystiedot. 

 4 Hakija ei hyväksy sopimusehtoja 

 5 Hakija saa halutessaan sopimusehdot paperisena antamaansa osoit-
teeseen. 

   

9. Lopputulos Hakija on saanut tallennettua avustushakemuksen tiedot tähän asti. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Mikäli hakija ei hyväksy sopimusta ja sen ehtoja, hakija painaa ”en 
hyväksy”- painiketta.  

2 ”En hyväksy”-painikkeen painamisen jälkeen, järjestelmä ilmoitta is-
tunnon keskeytymisestä. 

 3 ”En hyväksy”-painikkeen painamisen jälkeen, järjestelmä sulkee ha-
kemusjärjestelmän 

 4 Kohdassa 20 kun järjestelmä tallentaa tarkistetut tiedot – se tekee 
järjestelmään loki-merkinnän. 

 5 Järjestelmä tunnistaa hakemusprosessin alkamis- ja loppumisajan. 

 6 Järjestelmä päästää kirjautumaan hakemusajan ulkopuolella vain 
”Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta” 
– järjestelmään. 

 7 Järjestelmä ilmoittaa, koska on seuraavan kerran mahdollisuus 
tehdä hakemus. 

 8 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

 

5 Hakemuksen tekeminen – hankesuunnitelma 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Hakemuksen tekeminen – hankesuunnitelma 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakijalla on käyttäjätunnukset. 

 2 Hakijalla on korjausavustushakemusta varten tarpeelliset tiedot lä-
hettyvillä. 

 3 Hakijalla on selain auki. 

 4 Hakija on käynyt hakijan ja talon tiedot lävitse (käyttötapaus 4 on lä-
pikäyty). 
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7. Kuvaus 1 Järjestelmä avaa ”hankesuunnitelma”-sivun. 

 2 Hakija aloittaa kohdasta 1 Selostus hankkeesta. 

 3 Hakija kirjoittaa kohtaan ”suunnitelman laatija ja pätevyys” kohtaan 
asianomaisen ihmisen nimen ja pätevyyden. 

 4 Hakija valitsee ”Korjauksen kokonaissuunnitelma”-kohdasta miten 
kokonaissuunnitelman osiot välittyvät järjestelmään – Esimerkiksi liit-
teenä. 

 5 Hakija klikkaa sitä neliötä, mikä asia tulee hakemukseen. 

 6 Hakija kirjoittaa hankkeen kuvauksen kohtaan ”Kuvaus hankkeesta”. 

 7 Hakija jatkaa kohtaan 2 Hankkeen tarpeellisuus. 

 8 Hakija kirjoittaa ”Rakennuksen käyttö”-kohtaan tarpeelliset tiedot. 

 9 Hakija kirjoittaa ”Korjattavat tilat”-kohtaan tarpeelliset tiedot. 

 10 Hakija valitsee kohdasta ”Talossa on meneillään EU-rahoitteinen 
korjaushanke” joko Kyllä tai Ei. 

 11 Hakija siirtyy kohtaan 3 Kustannusarvio. 

 12 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Kustannusarvio”. 

 13 Hakija siirtyy kohtaan 4 Aikataulu 

 14 Hakija kirjoittaan ”Töiden aloitusajankohta/vuosi” – kohtaan vuosilu-
vun. 

 15 Hakija kirjoittaan ”Töiden aloitusajankohta/vuosi” – kohdan vieressä 
olevaan ”kk”-kohtaan kuukauden numeron. 

 16 Hakija kirjoittaan ”Valmistumisajankohta/vuosi” – kohtaan vuosilu-
vun. 

 17 Hakija kirjoittaan ” Valmistumisajankohta /vuosi” – kohdan vieressä 
olevaan ”kk”-kohtaan kuukauden numeron. 

 18 Hakija klikkaa ”seuraava”-painiketta. 

 19 Selain siirtyy ”Avustushakemus”-kohtaan. 

 20 Järjestelmä tallentaa tiedot 

 21 Siirrytään käyttötapaus 6:een. 

   

8. Poikkeukset 1 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 

 2 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 

 3 Hakijalla on mahdollisuus korjata hakijan yhteystiedot. 

 4 Korjauksen kokonaissuunnitelmassa valitaan Rakennuslupa, Toi-
menpidelupa tai Esteettömyysselvitys riippuen siitä mitä korjataan ja 
korjauksen vaatimista luvista. 

 5 Korjauksen kokonaissuunnitelmassa voidaan valita useampi vaihto-
ehto. 

 6 Järjestelmä vaatii vuosilukuun neljä (4) numeroa. 

 7 Järjestelmä ilmoittaa virheestä ”Muu rahoitus”-kohdassa ”seuraava”-
painiketta klikattaessa, mikäli hakija on klikannut kohtaan ”Talossa 
on meneillään EU-rahoitteinen korjaushanke” Kyllä. 

 8 Todistusta maan omistus- tai hallintaoikeudesta ei tarvitse liittää, mi-
käli se on liitetty aikaisemman hakemuksen yhteydessä ja muutoksia 
ei ole edelliseen todistukseen tullut. 

   

9. Lopputulos Hakija on saanut tallennettua Avustushakemuksen tiedot tähän asti. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 2 Järjestelmä antaa virhetiedon jos pakollinen tieto puuttuu. 

 3 Järjestelmä tallentaa tiedot aina kun hakija siirtyy kohdasta toiseen. 

 4 Järjestelmä tunnistaa hakemusprosessin alkamis- ja loppumisajan. 
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 5 Järjestelmä päästää kirjautumaan hakemusajan ulkopuolella vain 
”Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta” 
– järjestelmään. 

 6 Järjestelmä ilmoittaa, koska on seuraavan kerran mahdollisuus 
tehdä hakemus. 

 7 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

 

6 Hakemuksen tekeminen – avustushakemuksen tiedot 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Hakemuksen tekeminen – avustushakemuksen tiedot 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakijalla on käyttäjätunnukset. 

 2 Hakijalla on korjausavustushakemusta varten tarpeelliset tiedot lä-
hettyvillä. 

 3 Hakijalla on selain auki. 

 4 Hakija on tehnyt hankesuunnitelman (käyttötapaus 5 on läpikäyty). 

   

7. Kuvaus 1 Järjestelmä on avoinna ”Avustushakemus”-kohdassa. 

 2 Hakija täyttää Vakuutusyhtiön tiedot. 

 3 Hakija täyttää Vakuutuksen numeron. 

 4 Hakija klikkaa ”seuraava”-painiketta. 

 5 Järjestelmä siirtyy ”Avustushakemuksen” seuraavalle sivulle Haetta-
vaa avustusta koskevat tiedot”-kohtaan. 

 6 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 7 Hakija kirjoittaa tekstiä kohtaan ”Avustuksen käyttötarkoitus”. 

 8 Hakija kirjoittaa numeroita ”Avustuksella tehtävien töiden kustannus-
arvio”-kohtaan. 

 9 Hakija kirjoittaa numeroita ”Haettava korjausavustus”-kohtaan 

 10 Hakija siirtyy ”Muu rahoitus”-osioon. 

 11 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Omarahoitus”. 

 12 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Lainat”. 

 13 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Kunnan avustus”. 

 14 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Lahjoitukset”. 

 15 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Talkootyö (rahallinen arvo)”. 

 16 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan ”Muu rahoitus”. 

 17 Hakija kirjoittaa numeroita kohtaan Yhteensä”. 

 18 Hakija klikkaa ”seuraava”-painiketta. 

 19 Selain siirtyy ”hakemuksen liitteet”- kohtaan. 

 20 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 21 Siirrytään käyttötapaus 7:een. 

   

8. Poikkeukset 1 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 

 2 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 

 3 Hakijalla on mahdollisuus korjata hakijan yhteystiedot. 

 4 Korjauksen kokonaissuunnitelmassa valitaan Rakennuslupa, Toi-
menpidelupa tai Esteettömyysselvitys riippuen siitä mitä korjataan ja 
korjauksen vaatimista luvista. 

 5 Korjauksen kokonaissuunnitelmassa voidaan valita useampi vaihto-
ehto. 
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 6 Ohjelma vaatii vuosilukuun neljä (4) numeroa. 

 7 Järjestelmä ilmoittaa virheestä ”seuraava”-painiketta klikattaessa, 
mikäli hakija on klikannut hankesuunnitelma ”Kyllä” kohtaan ”Ta-
lossa on meneillään EU-rahoitteinen korjaushanke”. 

 8 Todistusta maan omistus- tai hallintaoikeudesta ei tarvitse liittää, mi-
käli se on liitetty aikaisemman hakemuksen yhteydessä ja muutoksia 
ei ole edelliseen todistukseen tullut. 

   

9. Lopputulos Hakija on saanut tallennettua avustushakemuksen tiedot tähän asti. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Järjestelmä tallentaa tiedot aina kun hakija siirtyy kohdasta toiseen. 

 2 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 3 Järjestelmä antaa virhetiedon, jos pakollinen tieto puuttuu. 

 4 Järjestelmä tunnistaa hakemusprosessin alkamis- ja loppumisajan. 

 5 Järjestelmä päästää kirjautumaan hakemusajan ulkopuolella vain 
”Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta” 
– järjestelmään. 

 6 Järjestelmä ilmoittaa, koska on seuraavan kerran mahdollisuus 
tehdä hakemus. 

 7 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

 

7 Liitteiden lisääminen – tavoitetila 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Liitteiden lisääminen – tavoitetila  

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Hakija on kirjautunut hakujärjestelmään. 

 2 Hakija on täyttänyt kaikki hakuprosessin kaikki aikaisemmat osiot. 

 3 Hakija on käynyt avustusosuuden lävitse (käyttötapaus 6 tehty). 

  Hakijalla on ”Hakemuksen liitteet”-ikkuna avoinna. 

   

7. Kuvaus 1 Hakija aloittaa liitteiden lisäämisen ”Hakijaa ja taloa koskevat liitteet”-
kohdasta. 

 2 Ensimmäiseksi hakija lisää Hakijayhteisön toimintakertomuksen, joka 
on pakollinen. 

 3 Lisääminen tapahtuu, kun hakija painaa ”Valitse tiedosto”-painiketta. 

 4 Järjestelmä avaa uuden ikkunan. 

 5 Ikkunassa järjestelmä pyytää hakijaa valitsemaan oikean tiedoston ha-
kijan tietokoneelta. 

 6 Hakija valitsee oikeasta kansiosta oikean liitteen. 

 7 Ikkunan alakulmaan on ilmestynyt kyseisen tiedoston nimi. 

 8 Hakija painaa ikkunasta painiketta ”lisää”. 

 9 Järjestelmä sulkee ikkunan. 

 10 Järjestelmä lataa tiedoston järjestelmään. 

 11 Järjestelmä näyttää tiedoston nimen kyseisellä rivillä. 

 12 Toiseksi Hakija liittää Hakijayhteisön tuloslaskelman ja taseen, jotka 
ovat myös pakollisia. 

 13 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 14 Kolmanneksi Hakija liittää Hakijayhteisön tilin- tai toiminnantarkastajien 
lausunto, joka on pakollinen. 
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 15 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 16 Neljänneksi hakija liittää hakijayhteisön toimintasuunnitelman ja talous-
arvion. 

 17 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 18 Viidenneksi hakija liittää pakollisen Todistuksen maan omistus- tai hal-
lintaoikeudesta. 

 19 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 20 Tarvittaessa hakija liittää Talon vuokrasopimus (jos hakija ei omista ra-
kennusta). 

 21 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 22 Hakija siirtyy seuraavaksi lisäämään korjaussuunnitelman liitteitä. 

 23 Tässä Hakija liittää ensimmäiseksi Korjauksen kokonaissuunnitelman, 
joka on pakollinen. 

 24 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 25 Hakija liittää pakollisen Korjaustyöselityksen, joka sisältää materiaalit ja 
työtavat vähintään hakemusvuoden töistä. 

 26 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 27 Tarvittaessa Hakija liittää riippumattoman asiantuntijan tekemän kunto-
kartoituksen. 

 28 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 29 Hakija liittää pakollisen liitteenä eritellyn kustannusarvion. 

 30 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 31 Hakija liittää myös pakolliset Pohja-, leikkaus ja julkisivupiirustukset, 
joista selviää nykyiset, purettavat sekä uudet rakenteet. 

 32 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 33 Hakija lisää tarvittaessa vesikattopiirustuksen, joka on aina liitettävä ve-
sikattoa koskevissa korjauksissa. 

 34 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 35 Hakija lisää piha- tai asemapiirroksen, jos piha-alueella tehdään kor-
jaus- tai muutostöitä. 

 36 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 37 Hakija lisää tähän osa-alueeseen LVI- tai sähkösuunnitelmat, mikäli 
korjaukset koskevat talotekniikkaa. 

 38 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 39 Hakija siirtyy ”Muiden liitteiden” -lisäämiseen. 

 40 Hakija liittää Pankin todistuksen lainasta ja hakijan selvityksen lainoilla 
tehdyistä töistä, mikäli avustuksella maksetaan pois lainaosuutta. 

 41 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 42 Ote paikallisesta tai valtakunnallisesta kulttuuriympäristön inventoin-
nista. 

 43 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 44 Hakija siirtyy kohtaan Hakemuksen kuvat. 

 45 Hakija liittää valokuvan rakennuksen ulkoasusta, sisätiloista ja korjaus-
kohteesta. 

 46 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 3 - 11. 

 47 Hakija lisää kuvan tietoihin kuvan ottajan ja kuvausvuoden. 

 48 Hakija voi liittää useamman kuvan, jolloin toistetaan kohdat 45 - 47. 

 49 Hakija klikkaa ”Lähetä hakemus”-painiketta 

 50 Selain tallentaa tiedot. 

 51 Hakija siirtyy käyttötapaus 8:een. 

   

8. Poikkeukset 1 Hakija liittää liitteitä jälkikäteen järjestelmään, jolloin järjestelmässä on 
pakollisten liitteiden kohdalla ”toimitetaan myöhemmin”-kohta. 

 2 Järjestelmä ei anna lähettää hakemusta, mikäli pakollisia liitteitä ei ole 
liitetty tai ”toimitetaan myöhemmin”- ilmoitusta ei ole aktivoitu. 
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 3 Mikäli liitteitä on lisätty edellisvuosina, Aktivoidaan ruutu ”Toimitettu 
aiemmin” ja ”Lähetetty vuonna”-tekstikenttään kirjoitetaan vuosiluku, 
milloin tehty ja lähetetty liitteenä. Liitteen hyväksytty ikä on määritelty 
erikseen. 

 4 Mikäli kaikkia palollisia liitteitä ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, 
hakemusta ei oteta käsittelyyn kuluvalla kaudella/vuodella. 

 5 Kuvatiedostoista on määritelty maksimi koko (10 Mt). 

 6 2019 tilanne: Hakijan voi lähettää kuvia hakujärjestelmän ulkopuolella 
eli joko sähköpostilla tai paperisena postitse. 

 7 Valokuvia rakennuksen ulkoasusta ja sisätiloista ei tarvitse liittää, mikäli 
ne on liitetty aikaisemman hakemuksen yhteydessä ja muutoksia ei ole 
tapahtunut. 

   

9. Lopputulos Hakija on saanut liitettyä tarvittavat liitteet. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 Järjestelmä tunnistaa entiset, nykyiset ja tulevat tiedostopäätteet. 

 2 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 3 Järjestelmä antaa virhetiedon jos pakollinen tieto puuttuu. 

 4 Samalle riville voi liittää useampia tiedostoja. 

 5 Järjestelmä tunnistaa määräajan, jonka jälkeen järjestelmä ei ota vas-
taan liitteitä. 

  EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

8 Sähköinen allekirjoitus – tavoitetila 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Sähköinen allekirjoitus – tavoite tila 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Järjestelmä on avoinna. 

 2 Hakija on lisännyt kaikki tarvittavat tiedot järjestelmään 

 3 Jatkuu automaattisesti käyttötapaus 7:n riviltä 51. 

   

7. Kuvaus 1 Järjestelmä siirtyy uuteen ikkunaan. 

 2 Uusi ikkuna näyttää sähköisen allekirjoituksen ero vaihtoehdot. 

 3 Hakija valitsee hakijalle oikean allekirjoitustavan. 

 4 Järjestelmä ohjautuu ”tunnistautumissivulle”. 

 5 Hakija kirjoittaa sivun vaatimat tiedot. 

 6 Hakija painaa ”tallenna” tai ”lähetä”- painiketta.  

 7 Järjestelmä hyväksyy allekirjoitustiedot. 

 8 Järjestelmä tallentaa allekirjoituksen. 

 9 Järjestelmä ilmoittaa koko hakemuksen tallennuksen onnistuneen. 

 10 Järjestelmä on luonut hakemuksesta (PDF)-tiedoston, josta näkyy hake-
mukseen kirjoitetut asiat. 

 11 Järjestelmä lähettää tiedoston ja tiedon onnistuneesta hakemuksesta haki-
jan sähköpostiin. 

 12 Järjestelmä lähettää tiedon allekirjoitetusta hakemuksesta käsittelijälle. 

 13 Järjestelmä näyttää PopUp-ikkunan. 

 14 PopUp-ikkunassa on Kirjaudu ulos – painike. 

 15 Hakija klikkaa Kirjaudu ulos – painiketta. 

 16 Järjestelmä sulkee PopUp-ikkunan. 

 17 Järjestelmä aloittaa uloskirjautumisen. 
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 18 Järjestelmä tallentaa tiedot vielä kerran. 

 19 Järjestelmä uloskirjaa hakijan. 

 20 Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa lukee ”kiitos käynnistä”. 

 21 Hakija sulkee selaimen. 

   

8. Poikkeukset 1 Järjestelmä ei anna tehdä sähköistä allekirjoitusta, mikäli tietoja puuttuu tai 
liitteissä on merkintä kohdassa ”toimitetaan myöhemmin. 

 2 Hakija on kirjoittanut sähköiseen allekirjoitukseen väärät tunnukset. 

 3 Myöhästynyt allekirjoitus tarkoittaa, että hakemusta ei oteta käsittelyyn 
haetulle vuodelle. 

 4 2019 tilanne: Hakijan täytyy tulostaa palvelusta saatava allekirjoitussivu ja 
allekirjoittaa se; tämän jälkeen se on lähetettävä postitse (tai vietävä itse) 
Kotiseutuliittoon. 

 5 2019 tilanne mahdollistaa sen, että postitse toimitetussa korjausavustusha-
kemuksessa tai selvityksessä on viimeisen avustushakemus-toimituspäi-
vän postileima. 

   

9. Lopputulos Hakemus on allekirjoitettu ja tallentunut. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Sähköinen allekirjoittaminen eri pankkien pankkitunnuksilla tai mobiilivar-
menteella. 

 2 Tietoturva eri rajapinnoissa. 

 3 Tietoturvan ylläpito. 

 4 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 5 Järjestelmä tunnistaa hakemusprosessin loppumisajan. 

 6 Jos järjestelmä on avoinna, se ilmoittaa ajan loppumisesta viisi (5) minuut-
tia etukäteen. Tämän jälkeen ajanloppumis-ilmoitukset tulevat minuutin vä-
lein (4, 3, 2 ja 1). Viimeinen 30 sekuntia on näkyvillä hakijan järjestel-
mässä. 

   

 

9 Päätöstietojen päivittäminen järjestelmään ja tiedoksi saattaminen 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Päätöstietojen päivittäminen järjestelmään ja tiedoksi saattaminen 

5. Suorittajat Toimiston työntekijä – vastuukäsittelijä, jatkossa käsittelijä 

6. Esitiedot 1 Allekirjoitettu hakemus on saapunut avustusjärjestelmään. 

 2 Kotiseutuliiton hallitus on tehnyt korjausavustuspäätökset seurantalo-
asian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta. 

 3 Vastuukäsittelijällä on avustushakemusjärjestelmä avoinna omilla tun-
nuksilla. 

 4 Avustuspäätökset ovat liiton päätösjärjestelmässä saatavissa. 

   

7. Kuvaus 1 Vastuukäsittelijä avaa talon XX tiedot. 

 2 Selain avautuu oikealle aukeamalle. 

 3 Vastuukäsittelijä kirjaa x-merkin kohtaan myönnetty avustus. 

 4 a) Selain avaa x-merkin viereen ”laatikon”. 
b) Selain avaa x-merkin viereen PopUp-ikkunan. 

 5 a) Käsittelijä kirjoittaa ”laatikkoon” myönnetyn avustussumman. 
b) Käsittelijä kirjoittaa PopUp-ikkunan laatikkoon myönnetyn avus-

tussumman. 

 6 a) Käsittelijä painaa tallenna-nappulaa. 
b) Käsittelijä painaa PopUp-ikkunan tallenna nappulaa. 
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 7 a) Järjestelmä tallentaa tiedot. 
b) Järjestelmä sulkee PopUp-ikkunan ja tallentaa tiedot. 

 8 Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta tiedon tallentamisesta. 

 9 Käsittelijä klikkaa hakijan sähköpostin vieressä olevaa ”lähetä viesti”-
nappulaa. 

 10 Järjestelmä avaa PopUp-ikkunan. 

 11 PopUp-ikkunassa näkyy valmiina vastaanottajan ja lähettäjän tiedot. 

 12 Järjestelmä on liittänyt viestikentän liitteeksi muistutukseksi ”avustusha-
kemuksen vastuut”- tiedoston. 

 13 Käsittelijä kirjoittaa PopUp-ikkunan viestikenttään ”Teille on myönnetty 
XXXX€ korjausavustusta”. 

 14 Käsittelijä painaa PopUp-ikkunan ”lähetä”-nappulaa. 

 15 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 16 Järjestelmä sulkee PopUp-ikkunan. 

 17 Järjestelmä ilmoittaa lähettämisen onnistuneen. 

 18 Käsittelijä sulkee talon XX tiedot. 

 19 Käsittelijä käy kohdat 1-18 uudelleen niiden hakemusten osalta, joille 
on myönnetty avustus. 

 20 Käsittelijä sulkee järjestelmän. 

   

8. Poikkeukset 1 Mikäli avustusta ei kyseisenä vuotena ole myönnetty, Vastuukäsittelijä 
laittaa x-merkin kohtaan Ei avustusta.  

 2 Ei-avustusta merkinnän saaneet hakijat saavat automaattisen viestin. 

 3 Automaattinen osoitteeseen lähettäminen ei onnistu. 

 4 Käsittelijä kirjaa tiedot väärin. 

   

9. Lopputulos 1 Hakija on saanut tiedon avustuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 

 2 Tiedot ovat tallentuneet järjestelmään. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 2 Automaattisen viestin kirjoittaminen. 

 3 Järjestelmät ovat yhteensopivat – tieto kulkee järjestelmien välillä. 

 4 Talletettujen tietojen korjausmahdollisuus. 

   

 

10 Päätöstietojen päivittäminen Liiton kotisivuille 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Päätöstietojen päivittäminen Liiton kotisivuille 

5. Suorittajat Toimiston työntekijä – vastuukäsittelijä 

6. Esitiedot 1 Kotiseutuliiton hallitus on tehnyt korjausavustuspäätökset seurantalo-
asian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta. 

 2 Vastuukäsittelijällä on Liiton kotisivujen muokkausvälilehti avoinna jär-
jestelmässä. 

 3 Avustuspäätökset ovat Liiton päätösjärjestelmässä saatavissa. 

   

7. Kuvaus 1 Käsittelijä menee muokkausvälilehdellä Seurantalojen avustus näky-
mään. 

  2 Käsittelijä kirjoittaa vuonna xxxx avustuksen saaneet yhdistykset ja nii-
den ylläpitämistä taloista esimerkiksi aakkosjärjestykseen. 

 3 Käsittelijä painaa tallennusnappia. 

 4 Järjestelmä tallentaa tiedot. 
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 5 Järjestelmä päivittää tiedot Liiton kotisivuille. 

 6 Käsittelijä sulkee muokkausvälilehden. 

   

8. Poikkeukset 1 Käsittelijä tekee virhekirjauksen. 

 2  

9. Lopputulos Kotisivuilta löytyy tiedot vuonna xxxx avustuksen saaneet yhdistykset ja 
niiden ylläpitämistä taloista. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 2 Kotisivujen muokkaus tapahtuu Kotiseutuliitossa totutulla tavalla. (No-
tepad++ tai Brackets tms.). 

 3 Kotisivujen tietoja voidaan muokata. 

 
 

 

 

11 Avustuksen maksaminen 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Avustuksen maksaminen 

5. Suorittajat Toimiston työntekijä – vastuukäsittelijä 

6. Esitiedot 1 Kotiseutuliiton hallitus on tehnyt korjausavustuspäätökset seurantalo-
asian neuvottelukunnan lausunnon pohjalta. 

 2 Avustuspäätökset ovat Kotiseutuliiton päätösjärjestelmässä saatavissa. 

 3 Avustussummat löytyvät myös Kotiseutuliiton päätösjärjestelmästä. 

 4 Joko korjausavustushakemus tai selvitys käytetystä avustuksesta on 
hyväksytty.  

 5 Maksupalvelu-järjestelmä on avoinna. 

   

7. Kuvaus 1 Käsittelijä klikkaa ”uusi maksu”-kohtaa. 

 2 Järjestelmä avaa uuden ikkunan. 

 3 Käsittelijä hakee maksupalvelujärjestelmästä talo-tiedot 

 4 Käsittelijä laittaa klikkaa hiirellä taloa XX hoitavan yhdistyksen kohtaa. 

 5 Järjestelmä avaa uuden ikkunan, jossa näkyy kaikki tarpeellinen mak-
sunvastaanottajaa koskevat tiedot. 

 6 Käsittelijä hakee oikean maksun päätösjärjestelmästä. 

 7 Käsittelijä painaa tallenna-painiketta. 

 8 Järjestelmä tallentaa tiedon. 

 9 Järjestelmä aktivoi ”maksa”-painikkeen. 

 10 Käsittelijä painaa ”maksa”-painiketta. 

 11 Järjestelmä siirtää maksun Liiton tililtä hakijan tilille. 

 12 Järjestelmä ilmoittaa siirron onnistuneen. 

 13 Järjestelmä tallentaa maksutiedot. 

 14 Järjestelmä palaa alkunäyttöön. 

 15 Käsittelijä käy kohdat 1-14 uudelleen niiden talojen osalta, joille on 
myönnetty avustus. 

 16 Käsittelijä sulkee maksujärjestelmän. 

   

8. Poikkeukset 1 Järjestelmä antaa virheilmoituksen puuttuvista tiedosta. 

 2 Järjestelmä antaa virheilmoituksen virheellisestä pankkitiedosta. 

 3 Käsittelijä tekee virhekirjauksen. 

 4 Talotietojen, hakijatietojen ja pankkitietojen välillä tiedonsiirto-ongelmia. 

   

9. Lopputulos Hakija on saanut päätöksen mukaisen avustuksen. 
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10. Muut  
vaatimukset 

1 Maksujen hyväksyttäminen toisella toimistotyöntekijällä tai esimiehellä.  

 2 Kun korjausavustushakemus on hyväksytty, lähtee maksuun 75% 
avustussummasta. 

 3 Kun selvitys on saapunut ja hyväksytty (2 vuotta hakemuksen myöntä-
misestä), maksuun lähtee loput 25% myönnetystä avustussummasta. 

 4 Mikäli maksun siirtämisessä on ongelmia, järjestelmä ilmoittaa häiri-
östä. 

 5 Järjestelmät ovat yhteensopivat – tieto kulkee järjestelmien välillä. 

 6 Talletettujen tietojen korjausmahdollisuus. 

 7 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

12 Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta – ensimmäinen sivu 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvitys vuonna xxxx korjaustöitä varten myönnetystä avustuksesta – 
ensimmäinen sivu 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Kaksi vuotta on kulunut avustuksen myöntämisestä. 

 2 Hakijalla on selain auki. 

 3 Hakija on kirjautunut avustushakemusjärjestelmään 

 4 Hakija on kohdassa ”selvityksen tekeminen”. 

   

7. Kuvaus 1 Hakija täyttää avustuksen saajan tiedot. 

 2 Hakija täyttää osoitetiedot. 

 3 Hakija täyttää kunnan. 

 4 Hakija täyttää maakunnan. 

 5 Hakija täyttää sopimuksen allekirjoituspäivämäärän (sähköinen allekir-
joitus). 

 6 Hakija täyttää myönnetyn avustuksen määrän. 

 7 Hakija täyttää sopimuksen mukaisen avustuksen käyttötarkoituksen. 

 8 Hakija täyttää lisätietoja antavan henkilön nimen ja aseman yhdistyk-
sessä. 

 9 Hakija täyttää hakijan puhelinnumeron. 

 10 Hakija täyttää hakijan sähköpostiosoitteen. 

 11 Hakija täyttää muita huomautuksia, jos niitä on. 

 12 Hakija painaa ”seuraava”-painiketta. 

 13 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 14 Järjestelmä siirtyy seuraavalle aukeamalle. 

 15 Siirrytään lomakkeeseen 13. 

   

8. Poikkeukset 1 2019 tilanne: Selvitys täytyy tehdä paperisena (lomake B:2), lisätä tar-
vittavat liitteet ja allekirjoittaa se, tämän jälkeen lomake liitteineen on lä-
hetettävä postitse (tai vietävä itse) Kotiseutuliittoon. 

   

9. Lopputulos Ensimmäisen sivun tiedot talletettu. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 Järjestelmä tallentaa tiedot kun hakija siirtyy kohdasta toiseen. 

 2 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 3 Järjestelmä antaa virhetiedon jos pakollinen tieto puuttuu. 

 4 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 

 5 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 
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 6 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

 
 

 

 

13 Selvitys – korjauskustannuserittely 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvitys - korjauskustannuserittely 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Lomakkeen 12 tiedot on talletettu hyväksytysti. 

 2 Järjestelmä on avannut korjauskustannukset – aukeaman. 

   

7. Kuvaus 1 Hakija kirjoittaa summan kohtaan 1 Suunnittelu ja valvonta. 

 2 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 3 Hakija siirtyy kohtaan 2 Rakennustekniset työt. 

 4 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.1 Perustus ja kellari. 

 5 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 6 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.2 Rakennuksen runko. 

 7 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 8 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.3 Vesikatto. 

 9 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 10 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.4 Ulkovuoraus. 

 11 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 12 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.5 Ikkunat, ulko-ovet. 

 13 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 14 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.6 Ulkomaalaus. 

 15 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 16 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.7 Sisäpuoliset pintara-
kenteet ja käsittelyt. 

 17 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 18 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.8 Kiintokalusteet. 

 19 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 20 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 2.9 Muut rakennustekni-
set työt. 

 21 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 22 Hakija klikkaa painiketta ”yhteensä” kohdan 2.9 alapuolella.  

 23 Järjestelmä laskee kohdan 2 summat yhteen. 

 24 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 25 Hakija siirtyy kohtaan 3 LVI-työt. 

 26 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 3.1 Lämmitys. 

 27 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 28 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 3.2 Vesi- ja viemäri. 

 29 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 30 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 3.3 Ilmanvaihto. 

 31 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 32 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 3.4 Liittymismaksut. 

 33 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 34 Hakija klikkaa painiketta ”yhteensä” kohdan 3.4 alapuolella.  

 35 Järjestelmä laskee kohdan 3 summat yhteen. 

 36 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 37 Hakija siirtyy kohtaan 4 Sähkötyöt. 

 38 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa sähkötöiden summasarakkee-
seen. 
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 39 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 40 Hakija siirtyy kohtaan 5 Kalusteet. 

 41 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 5.1 Irtokalusteet. 

 42 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 43 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 5.2 Kiinteä erityisvarus-
tus. 

 44 Järjestelmä tallentaa automaattisesti tehdyn muutoksen. 

 45 Hakija klikkaa painiketta ”yhteensä” kohdan 5.2 alapuolella.  

 46 Järjestelmä laskee kohdan 5 summat yhteen. 

 47 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 48 Hakija siirtyy kohtaan 6 Ympäristötyöt. 

 49 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 6.1 Maansiirto. 

 50 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 51 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 6.2 Pinnoitteet. 

 52 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 53 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 6.3 Istutukset. 

 54 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 55 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa kohtaan 6.4 Varusteet. 

 56 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 57 Hakija klikkaa painiketta ”yhteensä” kohdan 6.4 alapuolella.  

 58 Järjestelmä laskee kohdan 6 summat yhteen. 

 59 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 60 Hakija siirtyy kohtaan 7 Muut kustannukset. 

 61 Hakija kirjoittaa tarvittaessa tekstiä muista kustannuksista. 

 62 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 63 Hakija kirjoittaa summan tarvittaessa muiden kustannusten summasa-
rakkeeseen. 

 64 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 65 Hakija klikkaa alimmaista ”yhteensä”-painiketta. 

 66 Järjestelmä laskee Kustannukset yhteensä sarakkeeseen kohtien 1, 2, 
3, 4, 5, 6 ja 7 yhteissummat. 

 67 Hakija kirjoittaa tekstiä kohtaan ”pääpiirteittäinen kuvaus siitä, mitä kor-
jaustöitä on tehty. 

 68 Järjestelmä tallentaa tehdyn muutoksen. 

 69 Järjestelmä siirtyy seuraavalle aukeamalle. 

 70 Siirrytään lomakkeeseen 14. 

   

8. Poikkeukset 1 Kaikkiin kohtiin ei tule summaa – riippuu mihin avustus on haettu. 

 2 Yhteensä – painike jää painamatta, järjestelmä ei tallenna eikä päästä 
eteenpäin. 

 3 2019 tilanne: Selvitys täytyy tehdä paperisena (lomake B:2), lisätä tar-
vittavat liitteet ja allekirjoittaa se, tämän jälkeen lomake liitteineen on lä-
hetettävä postitse (tai vietävä itse) Kotiseutuliittoon. 

   

9. Lopputulos Korjauskustannukset ovat tallentuneet järjestelmään. 

10. Muut  
vaatimukset 

1 Järjestelmä vaatii jokaiseen kustannuserittelyn osa-alueen kohtaan nu-
meerisen arvon, muuten järjestelmä ei anna tallentaa. 

 2 Järjestelmä antaa automaattiseesti numeroarvoksi nolla (0), jonka ha-
kija muuttaa tarvittaessa. 

 3 Järjestelmä vaati joka kohdassa ”yhteensä”-painikkeen klikkaamisen. 

 4 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 

 5 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 

 6 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 
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14 Selvitys – Muut kustannusvaikutukset 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvitys – Muut kustannusvaikutukset 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Käyttötapauslomake 13 tallennettu onnistuneesti. 

 2 Järjestelmä on avannut ”muut kustannusvaikutus” – aukeaman. 

   

7. Kuvaus 1 Järjestelmä on aktivoinut aukeamalta Lainan lyhennys kohdan. 

 2 Hakija kirjoittaa tarvittaessa summan kohtaan ”Valtionavustusta on käy-
tetty lainan lyhennykseen”. 

 3 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 4 Hakija laittaa X-merkin ”Lainalla tehtyjen korjaustöiden kustannuksista 
tehty selvitys”-kohtaan joko aiemmin tai tällä lomakkeella ruutuun. 

 5 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 6 Järjestelmä aktivoi ”edellä oleviin kustannuksiin sisältyvät lahjoitukset ja 
avustukset” kohdan. 

 7 Hakija kirjoittaa tarvittaessa ”rahalahjoitukset” kohtaan tekstiä. 

 8 Hakija täyttää tarvittaessa kokonaislahjoitussumman. 

 9 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 10 Hakija kirjoittaa tarvittaessa tekstiä ”muut avustukset” kohtaan. 

 11 Hakija kirjoittaa tarvittaessa muiden avustusten kokonaissumman sille 
varatulle paikalle. 

 12 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 13 Järjestelmä aktivoi ”talkootyöt”-kohdan. 

 14 Hakija kirjoittaa talkootöiden kokonaistuntimäärän sille varattuun koh-
taan. 

 15 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 16 Hakija kirjoittaa talkootöiden kokonaispäivämäärän sille varattuun koh-
taan. 

 17 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 18 Hakija kirjoittaa tekstiä siitä mitä töitä on talkoilla tehty. 

 19 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 20 Järjestelmä aktivoi ”Avustuksen työllistävä vaikutus”-kohdan. 

 21 Järjestelmä ilmoittaa että 1 henkilötyökuukausi on noin 135 työtuntia 
palkkatyötä. 

 22 Hakija kirjoittaa henkilötyökuukausien määrän sille varattuun kohtaan. 

 23 Järjestelmä tallentaa muutoksen. 

 24 Järjestelmä siirtyy kohtaan 15. 

   

8. Poikkeukset 1 2019 tilanne: Selvitys täytyy tehdä paperisena (lomake B:2), lisätä tar-
vittavat liitteet ja allekirjoittaa se, tämän jälkeen lomake liitteineen on lä-
hetettävä postitse (tai vietävä itse) Kotiseutuliittoon. 

 2 Hakijalle tulee virhekirjaus. 

 
 

 

9. Lopputulos Muut kustannusvaikutukset on saatu tallennettua. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Järjestelmä vaatii numeerista arvoa jokaiseen kohtaan, jossa pyyde-
tään rahasummaa (€) – muuten järjestelmä ei anna tallentaa. 

 2 Järjestelmä vaatii ”talkootyö”-kohtaan numeerista arvoa sekä tuntia että 
talkoopäivä kohtaan, muuten järjestelmä ei anna tallentaa. 

 3 Järjestelmä antaa automaattiseesti rahan, tuntien ja talkoopäivien nu-
meroarvoksi nolla (0), jonka hakija muuttaa tarvittaessa. 

 4 Hakija voi palata edelliseen näkymään ”edellinen”-painikkeesta. 
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 5 Hakija voi palata alkunäkymään ”alkuun”-painikkeesta. 

 6 Hakija voi korjata tietoja. 

 7 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 8 Järjestelmä antaa virhetiedon jos pakollinen tieto puuttuu. 

 9 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

15 Selvitys – liitteet 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvitys – liitteet 

5. Suorittajat Hakija 

6. Esitiedot 1 Käyttötapauslomake 14 on tallentunut oikein. 

 2 Järjestelmä on avannut Liitteiden lisäys kohdan. 

   

7. Kuvaus 1 Ensimmäiseksi hakija liittää selvityksen toteutuneista kustannuksista 
joko pääkirjanotteena tai maksettujen laskujen kopioina. 

 2 Lisääminen tapahtuu, kun hakija painaa ”Valitse tiedosto”-painiketta. 

 3 Järjestelmä avaa uuden ikkunan. 

 4 Ikkunassa järjestelmä pyytää hakijaa valitsemaan oikean tiedoston haki-
jan tietokoneelta. 

 5 Hakija valitsee oikeasta kansiosta oikean liitteen. 

 6 Ikkunan alakulmaan on ilmestynyt kyseisen tiedoston nimi. 

 7 Hakija painaa ikkunasta painiketta ”lisää”. 

 8 Järjestelmä sulkee ikkunan. 

 9 Järjestelmä lataa tiedoston järjestelmään. 

 10 Järjestelmä näyttää tiedoston nimen kyseisellä rivillä. 

 11 Toiseksi hakija liittää tilin- tai toiminnantarkastuskertomuksen avustuk-
sen käytöstä, jossa todetaan syntyneet kulut ja on yhdistyksen tilin- tai 
toiminnantarkastajan laatima ja allekirjoittama. 

 12 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 13 Kolmanneksi hakija liittää ulkopuolisen asiantuntijan lausunnon teh-
dyistä töistä. 

 14 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 15 Neljänneksi hakija liittää valokuvia 1 - 5 kpl kohteesta korjauksen val-
mistumisen jälkeen. 

 16 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10 niin monta kertaa kuin ku-
via liitetään. 

 17 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 18 Tarvittaessa hakija liittää kuvien lisätietoja erillisenä liitteenä. 

 19 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 20 Tarvittaessa hakija liittää tositejäljennöksen lainan lyhennyksestä. 

 21 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 22 Tarvittaessa hakija liittää tiedoston rahalahjoitusten erittelystä. 

 23 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 24 Tarvittaessa hakija liittää erittelyn muista avustuksista. 

 25 Seuraavaksi suoritetaan uudelleen rivit 2 - 10. 

 26 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 27 Järjestelmä laskee: kuinka monta liitettä on lisätty. 

 28 Järjestelmä näyttää erikseen liitettyjen liitteiden lukumäärän. 

 29 Hakija painaa ”tallenna”-painiketta. 

 30 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 31 Järjestelmä siirtyy seuraavaan näkymään. 
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 32 Järjestelmä siirtyy lomakkeeseen 16. 

   

8. Poikkeukset 1 2019 tilanne: Selvitys täytyy tehdä paperisena (lomake B:2), lisätä tar-
vittavat liitteet ja allekirjoittaa se, tämän jälkeen lomake liitteineen on lä-
hetettävä postitse (tai vietävä itse) Kotiseutuliittoon. 

 
 

 

9. Lopputulos Liitteet on lisätty järjestelmään. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Järjestelmä tallentaa liitteet automaattisesti, kun ne on lisätty järjestel-
mään. 

 2 Järjestelmään on merkitty pakolliset tiedot. 

 3 Järjestelmä antaa virhetiedon jos pakollinen tieto puuttuu. 

 4 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

16 Selvitys – allekirjoitukset / tavoitetila ja valokuvien käyttöoikeudet 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvitys – allekirjoitukset / tavoitetila ja valokuvien käyttöoikeudet 

5. Suorittajat Hakija, kuvien tekijänoikeuksien haltija (= tässä haltija) 

6. Esitiedot  Lomake 15 saatettu päätökseen. 

   

7. Kuvaus 1 Järjestelmä on siirtynyt ”allekirjoitus”-osioon. 

 2 Uusi ikkuna näyttää sähköisen allekirjoituksen ero vaihtoehdot. 

 3 Hakija valitsee hakijalle oikean allekirjoitustavan. 

 4 Järjestelmäohjautuu ”tunnistautumis”-sivulle. 

 5 Hakija kirjoittaa sivun vaatimat tiedot. 

 6 Hakija painaa ”tallenna” tai ”lähetä”- painiketta.  

 7 Järjestelmä hyväksyy allekirjoitustiedot. 

 8 Järjestelmä tallentaa allekirjoituksen. 

 9 Järjestelmä ilmoittaa koko selvityksen tallennuksen onnistuneen. 

 10 Järjestelmä on luonut selvityksestä (PDF)-tiedoston, josta näkyy selvi-
tykseen kirjoitetut asiat. 

 11 Järjestelmä lähettää tiedoston ja tiedon onnistuneesta selvityksestä ha-
kijan sähköpostiin. 

 12 Järjestelmä pyytää tietoa valokuvien käyttöoikeuksien luovuttamisesta. 

 13 Hakija painaa ”lähetä-linkki” painiketta. 

 14 Järjestelmä avaa PopUp-ikkunan. 

 15 Hakija kirjoittaa valokuvien tekijänoikeuksien haltijan sähköpostiosoit-
teen. 

 16 Hakija painaa ”lähetä”-painiketta. 

 17 Järjestelmä lähettää tiedot haltijan sähköpostiosoitteeseen. 

 18 Järjestelmä siirtyy hakijan osalta kohtaan 28. 

 19 Haltija avaa sähköpostinsa. 

 20 Haltija lukee tiedot siitä mitä tarkoittaa valokuvien käyttöoikeuksien luo-
vuttamisesta. 

 21 Haltija avaa sähköpostin mukana tulleen linkin. 

 22 Järjestelmä avaa linkin uuteen näkymään. 

 23 Haltija käy lävitse allekirjoitusprosessin eli rivit 2 - 8. 

 24 järjestelmä lähettää tiedon haltijalle allekirjoituksen onnistumisesta. 

 25 Haltija sulkee allekirjoitussivun. 

 26 Haltija poistuu sähköpostistaan ja järjestelmästä. 

 27 Järjestelmä lähettää tiedon allekirjoitetusta selvityksestä käsittelijälle. 

 28 Järjestelmä näyttää PopUp-ikkunan. 
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 29 PopUp-ikkunassa on Kirjaudu ulos – painike. 

 30 Hakija klikkaa Kirjaudu ulos – painiketta. 

 31 Järjestelmä sulkee PopUp-ikkunan. 

 32 Järjestelmä aloittaa uloskirjautumisen. 

 33 Järjestelmä tallentaa tiedot vielä kerran. 

 34 Järjestelmä uloskirjaa hakijan. 

 35 Järjestelmä näyttää ikkunan, jossa lukee ”kiitos käynnistä”. 

 36 Hakija sulkee selaimen. 

   

8. Poikkeukset 1 Jos hakija itse on valokuvien tekijän oikeuksien omistaja, hakija itse al-
lekirjoittaa valokuvien käyttöoikeuksien luovuttamisen.  

2 Haltija voi kieltäytyä luovuttamasta käyttöoikeuksia. 

 3 Järjestelmä ei anna tehdä sähköistä allekirjoitusta, mikäli tietoja tai pa-
kollisia liitteitä puuttuu. 

 4 Hakija tai haltija on kirjoittanut sähköiseen allekirjoitukseen väärät tun-
nukset. 

 5 2019 tilanne: Selvitys täytyy tehdä paperisena (lomake B:2), lisätä tar-
vittavat liitteet ja allekirjoittaa se, tämän jälkeen lomake liitteineen on lä-
hetettävä postitse (tai vietävä itse) Kotiseutuliittoon. 

   

9. Lopputulos Selvitys on allekirjoitettu ja lähtenyt käsittelijälle. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Selvitys voidaan tehdä useammassa osassa. 

 2 Käsittelijä näkee keskeneräisen selvityksen, mutta ei voi käsitellä sitä. 

 3 Selvitys lähtee käsittelijälle vasta kun kaikki vaaditut tiedot ja allekirjoi-
tukset ovat tallennetut. 

 4 Mikäli Selvityksen aikaraja umpeutuu ennen kuin selvitys on valmistu-
nut, selvitys tallentuu järjestelmään, mutta sitä ei voida käsitellä. 

 5 Hakija saa tiedon selvityksen aikarajan umpeutumisesta ja epäonnistu-
neesta selvityksen toimittamisesta. 

 6 Allekirjoitusprosessin päivämäärä on sama kuin selvityksen allekirjoitus 
päivämäärä. 

 7 Allekirjoitusprosessin päivämäärä on sama kuin valokuvien käyttöoi-
keuksien luovuttamisen allekirjoitus päivämäärä. 

 8 Valokuvien käyttöoikeuksien luovuttamisesta voi kieltäytyä -> tässä 
kohdassa mahdollisuus laittaa ”x” kohtaan ”en luovuta”. 

 9 Mikäli selvitykseen tarvitaan kaksi (2) hakijan edustajan allekirjoitusta, 
järjestelmä vaatii linkin lähettämistä toiselle allekirjoitusoikeudet omaa-
valle henkilölle. 

 10 Järjestelmä näyttää selvityksen tiedot käsittelijällä keskeneräisenä. 

 11 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 

   

 

17 Selvityksen tarkistus käsittelijän toimesta 

1. Laatija Anna-Kaisa Ylitalo – IT-tradenomi opiskelija  

2. Päiväys 5 - 8/2019 

3. Prosessi Korjausavustusten hakuprosessi 

4. Nimi Selvityksen tarkistus käsittelijän toimesta 

5. Suorittajat Käsittelijä 

6. Esitiedot 1 Selvitys on saapunut järjestelmään. 

 2 Järjestelmä on avoinna Selvitykset-ikkunassa. 

   

7. Kuvaus 1 Käsittelijä avaa saapuneen selvityksen. 

 2 Järjestelmä avaa sen uuteen ikkunaan. 
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 3 Käsittelijä käy lävitse selvityksen tiedot. 

 4 Käsittelijä hyväsyy X-merkillä rakennustarkastajan todistuksen. 

 5 Käsittelijä merkitsee valmiusaste% kohtaan numeerisen merkinnän. 

 6 Käsittelijä hyväsyy X-merkillä laskukopiot tulleeksi. 

 7 Käsittelijä hyväsyy X-merkillä erillisen toiminnantarkastuskertomuksen. 

 8 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 9 Käsittelijä merkitsee tiedon tiliselvitys päivämäärä-kohtaan. 

 10 Käsittelijä merkitsee numeerisen tiedon hyväksytyt kustannukset koh-
taan. 

 11 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 12 Käsittelijä merkitsee numeerisen tiedon avustukset kaikkiaan kohtaan. 

 13 Käsittelijä merkitsee numeerisen tiedon maksettu aiemmin kohtaan. 

 14 Käsittelijä merkitsee numeerisen tiedon maksetaan kohtaan. 

 15 Käsittelijä merkitsee numeerisen tiedon kohtaan erä. 

 16 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 17 Käsittelijä kirjoittaa lisätietoja kohtaan vapaata tekstiä. 

 18 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 19 Järjestelmä tuo automaattisesti käsittelijän ”tunnukset” tarkastanut koh-
taan.  

 20 Käsittelijä painaa tallenna painiketta. 

 21 Järjestelmä tallentaa tiedot. 

 22 Järjestelmä sulkee tämän ikkunan. 

   

8. Poikkeukset 1 Tilanne 2019: Selvitys tulee paperisena, johon käsittelijä merkitsee kä-
sin tarkastamansa tiedot. 

     

9. Lopputulos Selvitys on tarkastettu ja tallennettu järjestelmään. 

10. Muut 
vaatimukset 

1 Useampi käsittelijä voi merkitä tietoja selvityksen tarkastukseen. 

 2 Käsittelijä näkee keskeneräisen selvityksen, mutta ei voi käsitellä sitä. 

 3 EU:n tietosuoja-asetus GDPR. 
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Liite 7 Kuvitusta käyttötapauslomakkeisiin 

Tällähetkellä asiointi kielet ovat 
suomi ja ruotsi. Jatkossa voisi 
valinnassa olla myös saame, 
mahdollisesti muukin kieli. 
 
Avustuksia koskevat 
sopimukset on luettavissa ja 
hyväksyttävissä tästä.  
 
Järjestelmä avaa uuden 
välilehden, josta hakija lukee 
ehdot ja allekirjoittaa (= 
sähköinen allekirjoitus). 
 
X-ruutuun jos haluat ne 
paperisena. 
 
* = Pakolliset tiedot 
 
Järjestelmä ilmoittaa, että 
"tiedot tallennettu" kun hakija 
siirtyy ruudusta toiseen. 
 
Jos jotain pakollisia tietoja 
puuttuu, hakija ei pääse 
jatkamaan eteenpäin. 
 
 
 
 
* = Pakolliset tiedot 
 
Järjestelmä ilmoittaa, että 
"tiedot tallennettu" kun hakija 
siirtyy ruudusta toiseen. 
 
Jos jotain pakollisia tietoja 
puuttuu, hakija ei pääse 
jatkamaan eteenpäin. 
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* = Pakolliset tiedot 
 
Järjestelmä ilmoittaa, että 
"tiedot tallennettu", kun hakija 
siirtyy ruudusta toiseen. 
 
Jos jotain pakollisia tietoja 
puuttuu, hakija ei pääse 
jatkamaan eteenpäin. 
 
Järjestelmä ilmoittaa virheestä 
”Muu rahoitus”-kohdassa ”seu-
raava”-painiketta klikattaessa, 
mikäli hakija on klikannut koh-
taan ”Talossa on meneillään 
EU-rahoitteinen korjaushanke” 
Kyllä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Pakolliset tiedot 
 
Järjestelmä ilmoittaa, että 
"tiedot tallennettu", kun hakija 
siirtyy ruudusta toiseen. 
 
Jos jotain pakollisia tietoja 
puuttuu, hakija ei pääse 
jatkamaan eteenpäin. 
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* = Pakolliset tiedot 
 
Järjestelmä ilmoittaa, että "tiedot 
tallennettu", kun hakija siirtyy 
ruudusta toiseen. 
 
Jos jotain pakollisia tietoja 
puuttuu, hakija ei pääse 
jatkamaan eteenpäin. 
 
Järjestelmä ilmoittaa virheestä 
kohdassa ”seuraava”-painiketta 
klikattaessa, mikäli hakija on kli-
kannut hankesuunnitelma ”Kyllä” 
kohtaan ”Talossa on meneillään 
EU-rahoitteinen korjaushanke”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* = Pakolliset tiedot 
Järjestelmä ilmoittaa, että "tiedot 
tallennettu", kun hakija siirtyy 
ruudusta toiseen. 
 
Kun hakija siirtyy kohdasta toi-
seen, järjestelmä ilmoittaa että 
"tiedot tallennettu". 
 
Ohjelma vaatii yhden x-merkin-
nän pakollisiksi määriteltyihin liit-
teisiin. Jokaisella pakollisella ri-
villä on yksi X-merkintä, joka on 
muutettavissa hakuajan puit-
teissa. Kohdat ovat "lähetetään 
myöhemmin", Toimitettu aiemmin" 
ja Liitteen lisääminen "valitse tie-
dosto" kohdasta.  
 
"Toimitettu aiemmin"-sarakkee-
seen järjestelmä vaatii tekstiä 
kohtaan "lähetetty vuonna". 
”Lähetä hakemus”-painikkeen si-
jaan on ”allekirjoita hakemus”-pai-
nike, joka avaa järjestelmän ”Va-
litse tunnistustapa” – näkymään. 
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Hakija valitsee tunnistus-
tavan; kesän 2019 nä-
kymä voisi olla tällainen.  
 

EU:n toinen maksupalve-
ludirektiivi vuodelta 2015 
vaikuttaa pankkien tun-
nistautumisen vahvistu-
miseen. Tämä vaikutta-
nee välillisesti myös säh-
köiseen tunnistautumi-
seen niihin järjestelmiin, 
jotka käyttävät pankkien 
tunnistautumismenetel-
miä. (Finanssivalvonta 
2019; Niiranen Pekka/ 
Yle 2019.) 

 
Hakijan tehtyä vaaditut 
toimenpiteet allekirjoituk-
sen suhteen, järjestelmä 
mahdollistaa hakemuk-
sen lähettämisen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jos vaaditaan kaksi 
allekirjoitusta tai lupaa 
kuvien käyttöön, jär-
jestelmä avaa PopUp-
ikkunan, jota kautta 
voidaan lähettää alle-
kirjoitus-linkki toiselle 
ihmiselle. Oheisessa 
esimerkissä painetta-
essa X-kohtaa, linkki 
lähtee eteenpäin. 
 



 

 92 

Liite 8 Tiedonohjaussuunnitelma – TOS  

  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Käsittelyprosessin 
kuvaus: Seurantalo-
jen korjausavustus-
ten hakuprosessi 

  

      

Käsittelyvaihe                           

Toimenpide (valin-
nainen) 

                          

Asiakirjatiedon 
metatiedot 

  

         

  Ohjaus                         

                            

Haku-
ohje_092016-1.pdf 

      Kotisivut Julkaisu 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Yleiset ohjeet 
- viimeisin 
versio säilyy 
kotisivuilla 
kaikkien saa-
tavilla. 

Hakemuksen-liit-
teet.pdf 

      Kotisivut Julkaisu 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Yleiset ohjeet 
- viimeisin 
versio säilyy 
kotisivuilla 
kaikkien saa-
tavilla. 

Hakuaika  

      

Kotisivut Ilmoitus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 

1 Yleinen tieto 
hakuajasta. 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

  Vireille-
tulo 

                        

    Hake-
muk-
sen 
teko 

Proses-
sin aloit-
taminen 

                    

Hakemus - Lo-
make B:1 

    Avattu  Arkistointi pa-
perisena - Yh-
distyksen tilat 

Hakemus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakemus     Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Hakemus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

A hakijan tiedot     Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön tie-
dot 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Hakijayhteisön vas-
tuuhenkilön yhteys-
tiedot 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Salassa 
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

B Talon tiedot     Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Seurantalon tiedot     Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

C Hankesuunni-
telma 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Suunni-
telma 

 
Julkinen 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

1 Selostus hank-
keesta - hankkeen 
kokonaissuunni-
telma 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

2 Hankkeen tar-
peellisuus 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

3 Hankkeen aika-
taulu eli hankkeen 
toteutusvaiheet 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

4 Hankkeen pää-
suunnittelija koko 
hankkeen ajaksi 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

5 Hankkeen kustan-
nusarvio (kaikki vai-
heet) 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

D Haettavaa avus-
tusta koskevat tie-
dot 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Avustuksen käyttö-
tarkoitus 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Hankesuunnitelman 
mukainen vaihe nu-
mero x 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Tämän vaiheen 
kustannusarvio 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Haettavan avustuk-
sen määrä 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Korjauksen muu ra-
hoitus 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

E:1 päiväys ja alle-
kirjoitus - lomak-
keella B:1 

    Avattu  Arkistointi pa-
perisena - Yh-
distyksen tilat 

Allekirjoitus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

E:2 Sähköinen al-
lekirjoitus sisältää 
päiväyksen 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Allekirjoitus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

Liitetiedot:     Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Liite 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

1.Hakijayhteisön 
tiedot: 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön toi-
mintakertomus 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Kertomus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön tu-
loslaskelma 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Tilinpäätös 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön tase  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Tilinpäätös 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Hakijayhteisön tilin- 
tai toiminnantarkas-
tajien lausunto  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Lausunto 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön toi-
mintasuunnitelma  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Suunni-
telma 

 
Julkinen 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Hakijayhteisön ta-
lousarvio  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Talousarvio 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

2. Omistus: 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Julkinen 
   

Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Todistus maan 
omistus- tai hallinta-
oikeudesta  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Todistus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Lainhuutotodistus 
tai vuokrasopimus 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Todistus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

Talon vuokrasopi-
mus (jos hakija ei 
omista rakennusta)  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Sopimus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

3. Valokuvia: 

    Avattu  Kuva-arkisto - 
VetoBox järjes-
telmä 

Kuva 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 

Rakennuksen ulko-
asusta 

    Avattu  Kuva-arkisto - 
VetoBox järjes-
telmä 

Kuva 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 

Rakennuksen sisä-
tiloista (erityisesti 
juhlasalista)  

    Avattu  Kuva-arkisto - 
VetoBox järjes-
telmä 

Kuva 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 

Rakennuksen kor-
jauskohteista  

    Avattu  Kuva-arkisto - 
VetoBox järjes-
telmä 

Kuva 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

4. Suunnitelmat: 

    Avattu  Hakemusar-
kisto/Piirustus-
arkisto - Ve-
toBox järjes-
telmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Korjauksen koko-
naissuunnitelma, 
Korjaustyöselitys 
(materiaalit ja työta-
vat vähintään hake-
musvuoden töistä)  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Seloste 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Pohja-, leikkaus ja 
julkisivupiirustukset, 
joista selviää ole-
massa olevat, pu-
rettavat sekä uudet 
rakenteet (pakollisia 
jos korjaustoimet 
muuttavat tilajärjes-
telyjä tai julkisivuja)  

    Avattu  Piirustusarkisto 
- VetoBox jär-
jestelmä 

Piirustus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 

Vesikattopiirustus 
(aina vesikattoa 
koskevissa korjauk-
sissa)  

    Avattu  Piirustusarkisto 
- VetoBox jär-
jestelmä 

Piirustus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 

Piha/asemapiirros 
(jos piha-alueella 
tehdään kor-
jaus/muutostöitä)  

    Avattu  Piirustusarkisto 
VetoBox järjes-
telmä 

Piirustus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen / 
oma tarve 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

LVI- tai sähkösuun-
nitelmat (jos kor-
jaukset koskevat ta-
lotekniikkaa)  

    Avattu  Piirustusarkisto 
- VetoBox jär-
jestelmä 

Suunni-
telma 

 
Julkinen 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Eritelty kustannus-
arvio  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Lausunto 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Kuntokartoitus  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Kertomus 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

5. Jos avustusta 
haetaan lainan ly-
hennykseen: 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Pankin todistus lai-
nasta (koskee vain 
aiemmin avustettuja 
korjaustöitä)  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Todistus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Hakijan selvitys lai-
noilla tehdyistä 
töistä (koskee vain 
aiemmin avustettuja 
korjaustöitä)  

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

6. Selvitys raken-
nuksen kulttuuri-
historiallisesta ar-
vosta: 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Ote paikallisesta tai 
valtakunnallisesta 
kulttuuriympäristön 
inventoinnista 

    Avattu  Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Muistio 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

  Valmis-
telu 

                        

    Hake-
muk-
sen tu-
lemi-
nen 
järjes-
tel-
mään 

Kirjautu-
minen 
järjestel-
mään 

                    

Lokimerkintä hake-
muksen tulosta jär-
jestelmään 

    Vireillä  Hakujärjes-
telmä 

Yhteenveto  
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 



 

 103 

  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

henki-
lötie-
toja 

Lokimerkintä hake-
muksen käsittelyyn 
ottamisesta 

    Vireillä  Hakujärjes-
telmä 

Aloite 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

  Päätök-
senteko 

                        

      Päätök-
senteon 
prosessi 

                    

Käsiteltävä hake-
mus 

    Valmiste-
lussa  

Intranet Ehdotus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Käsittelykokous     Valmiste-
lussa  

Intranet Esityslista 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Päätös avustuk-
sesta (hyväksytty 
tai hylätty) 

    Ratkaistu  Intranet ja ha-
kemusarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä 

Päätös Päätös 
kenelle 
makse-
taan ja 
kuinka 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

paljon 
makse-
taan. 

Perustelu päätök-
sestä 

    Ratkaistu  Intranet ja ha-
kemusarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä 

Päätös Pää-
töksen 
perus-
telut 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

 
        

         

  Tiedok-
sianto 

                        

                            

Myönteinen päätös     Toimitettu 
tiedoksi  

Intranet, hake-
musarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä, kotisivut 
ja hakijan säh-
köposti 

Tiedote 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Kielteinen päätös     Toimitettu 
tiedoksi  

Intranet, hake-
musarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä ja haki-
jan sähköposti 

Tiedote 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

  Toi-
meen-
pano 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

      Maksu-
prosessi 

                    

Avustuksen maksa-
minen, 75% myön-
netystä summasta 

    Toimeen-
panta-
vana  

Pankkijärjes-
telmä 

Tosite (vai 
onko 
tämä 
lasku) 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

  Muutok-
senhaku 

                        

                            

ei käytössä         
         

  Seu-
ranta 

                        

                            

Lomake B:2 Selvi-
tys vuonna xxxx 
korjaustöitä varten 
myönnetystä avus-
tuksesta LIITTEI-
NEEN 

    Seuran-
nassa  

Arkistointi pa-
perisena - Yh-
distyksen tilat 

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Selvitys vuonna 
xxxx korjaustöitä 
varten myönnetystä 
avustuksesta 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

Selvityksen Liit-
teet 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

1. Toteutuneet kus-
tannukset 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Pääkirjanote, jos 
kirjanpidossa erilli-
nen kustannus-
paikka korjauksille 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Tilinpäätös 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Kopiot maksetuista 
laskuista 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Tosite 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

2. Erillinen tilin- tai 
toiminnantarkastus-
kertomus avustus-
ten käytöstä; tilin- 
tai toiminnantarkas-
tajan laatimana ja 
allekirjoittamana 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

3. Ulkopuolisen asi-
antuntijan lausunto 
tehdystä työstä. 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

4. Valokuvia 1-5 
valmistumisen jäl-
keen. 

    Seuran-
nassa  

Kuva-arkisto - 
VetoBox järjes-
telmä 

Kuva 
 

Julkinen 
   

Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

-1 Kulttuuripe-
rinnön suoje-
leminen/ oma 
tarve 

Lopun avustussum-
man maksaminen, 
25% myönnetystä 
summasta 

    Toimeen-
panta-
vana  

Pankkijärjes-
telmä 

Tosite (vai 
onko 
tämä 
lasku) 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Palautukset     Seuran-
nassa  

Pankkijärjes-
telmä 

Lasku 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Luovutus / myynti 
toiselle omistajalle 
Kiinteän omaisuu-
den käyttöikä 15 
vuotta; Irtaimen 
omaisuuden käyt-
töikä 10 vuotta 

    Seuran-
nassa  

Hakemusar-
kisto - VetoBox 
järjestelmä  

Ilmoitus 
 

Julkinen 
   

Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

  Lopetus                         
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  Toimen-
piteen 
tyyppi 

Toimen-
piteen 
kuvaus 

Käsittely-
prosessin 

tila  

Tietojärjes-
telmä 

Asiakirja-
tyyppi 

Asiakir-
jatyypin 

tar-
kenne 

Julki-
suus-
luokka 

Sa-
lassa-
pito-
aika 

Sa-
las-
sa-

pito-
pe-

ruste 

Salas-
sapi-
don 
las-

kenta-
pe-

ruste 

Henki-
lötie-
toja 

Säily-
tys-
ajan 
pi-

tuus  

Säilytysajan 
peruste 

      Koko 
proses-
sin lop-
puminen 

                    

Lomake B1 ja Lo-
make B2 

    Päätetty  Arkistointi pa-
perisena - Yh-
distyksen tilat 

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Sähköisenä Lo-
make B1 ja Lomake 
B2 

    Päätetty  Intranet ja Ha-
kemusarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä 

Selvitys 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Sisäl-
tää 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 

Prosessin loppu-
merkintä. Prosessi 
tarkoittaa tässä yh-
teydessä koko ha-
kemiskaaren kes-
toa. Käyttäjätunnuk-
sen hakemi-
sesta/hakemuksen 
aloittamisesta mah-
dollisten loppupa-
lautusten kuittaami-
seen myöntäjän jär-
jestelmässä. 

    Päätetty  Intranet ja Ha-
kemusarkisto - 
VetoBox-järjes-
telmä 

Ilmoitus 
 

Osittain 
salassa-
pidet-
tävä 

   
Ei si-
sällä 
henki-
lötie-
toja 

15 Prosessin 
loppumerkin-
nän päivä-
määrä 
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Liite 9 Seminaariesityskuvat 

 
ENNEN 

TAVOITE / 
TULEVAISUUS 

NYT 


