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Vastaus valtuutettu Nina Hurun kysymykseen sähköisen Ahjo-
järjestelmän toimivuudesta käytännössä
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Kaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Nina Huru kysyy millä tavalla kaupunki kehittää laadunhal-
lintaohjelmaa sähköisessä asioimisessa.

Vastauksena kaupunginjohtaja toteaa seuraavaa:

Ahjo-tietojärjestelmä on ollut toiminnassa keskeytyksettä tuotantokäy-
tön aloittamisesta 6.7.2011 lähtien. Sähköinen kokoussovellus on ollut
toimielinten käytettävissä elokuusta 2011 lähtien ja kaupunginvaltuus-
ton salijärjestelmä otettiin käyttöön 14.9.2011.

Kokoussovelluksen käytössä on käyttöönoton jälkeen ilmennyt teknisiä
ongelmia, jotka ovat liittyneet mm. kirjautumiseen ja yhteyksien kat-
keamiseen. Sinällään itse kokoussovellus toimii luotettavasti eivätkä
tiedot katoa kokoussovelluksesta, vaikka kokous keskeytettäisiin tai
asia jäisi pöydälle. Kokouksen esityslista ja omat/julkaistut ehdotukset
säilyvät kokoussovelluksessa puoli vuotta kokouksen päättämisen jäl-
keen.

Kokouksessa pöydälle pantuun asiaan liittyvät julkaistut ehdotukset ei-
vät tällä hetkellä automaattisesti siirry kyseisen toimielimen tulevan ko-
kouksen esityslistalle kyseiseen asiaan. Luottamushenkilön tulee siis
näissä tilanteissa tehdä ehdotus uudestaan ja julkaista se. Edellisen
kokouksen esityslistalta voi kuitenkin kopioida siinä kokouksessa laadi-
tun ehdotuksen uuden ehdotuksen pohjaksi. Toiminnallisuus julkaistu-
jen ehdotusten siirtämiseksi kokouksesta toiseen toteutetaan tämän
syksyn aikana ja on käytettävissä viimeistään ensi valtuustokaudella
käyttöön otettavassa selainpohjaisessa kokoussovelluksessa.

Ahjon kokoussovelluksesta teetettiin huhtikuussa 2012 käytettävyysar-
viointi, johon sisältyi luottamushenkilöille suunnattu käyttäjäkysely.
Käyttäjäkyselyn tulokset ovat luettavissa kaupunginvaltuuston käsitte-
lyyn 26.9.2012 tulevasta valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteeseen anne-
tusta vastauksesta Ahjon kokoussovelluksen kehittämiseksi. Ensi val-
tuustokaudella käyttöön otettava selainpohjainen kokoussovellus pa-
rantaa kokoussovelluksen ja etäkirjautumisen nykyisten ratkaisujen
merkittävimpiä ongelmakohtia sekä sovelluksen yleistä käytettävyyttä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
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