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Tiekarttatyöryhmän esitykset 

‒ Tiekartta 2017-2021, 112 ensisijaisesti sähköisesti 

tarjottavaa palvelua 

‒ Esitelty toimintatapojen uudistamisen ministerityöryhmälle 27.6.2017 

‒ Raportti lainmuutostarpeiden arvioinnista 

‒ Lausuntokierroksella 26.9.2017 saakka 

‒ Ensisijaisuuden linjausesitykset digipalveluista 

‒ Suomi.fi-viestit ja asiointipalvelut 

‒ Viranomaiset, hallinnon asiakkaat (yritykset ja henkilöt), vaihtoehdot 

digipalvelun käytölle 

‒ Ensisijaisuus käsittelyyn toimintatapojen uudistamisen 

ministerityöryhmässä ja hallituksen strategiaistunnossa lokakuussa 

‒ http://vm.fi/ajankohtaista-tiekartasta 
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Nykytila lainsäädännössä ja käytännössä 

 Yleislaeissa paperiposti on eräänlainen pääsääntö - viranomaisia tai hallinnon asiakkaita ei ohjata 
sähköiseen asiointiin tai sen ensisijaisuuteen 

 Prosessiosoite pääsääntö, ei tiedoksiantojen toimittaminen esim. keskitettyyn sähköisen 
tiedoksiannon mahdollistavaan palveluun 

 Sähköisestä asioinnista säädetään asiointilaissa - soveltaminen koetaan viranomaisissa melko 
hankalaksi  

 Soveltamisessa ja tulkinnassa ilmenevät haasteet ovat (osin sektorikohtaisten tarpeiden ohella) 
johtaneet tilanteen ”selkeyttämiseen” sähköisen asioinnin menettelyjä erityislaeilla  

 Lainsäädäntö ja käytäntö vaihtelevat  

 Sähköistä tiedoksiantoa koskeva sääntely ja käytännöt ovat eriytyneet - tiedoksiantoja toimitetaan 
(asiakkaan suostumuksen perusteella) usealla tavalla  

 Yleislainsäädännön lähtökohdat sekä säädännön ja käytäntöjen pirstaloituminen eivät tue 
mahdollisuuksia järjestää sähköistä asiointia yhtenäisesti, keskitetysti, tietoturvallisesti ja 
kustannustehokkaasti 

 

 



Tiekarttatyöryhmä 21.12.2016 – 30.6.2017 
 

Saarijärvi Marjukka, neuvotteleva virkamies, VM 

Rissanen, Olli-Pekka, erityisasiantuntija, VM 

Anttila Päivi, työryhmän sihteeri, VM  

Autere Riitta, erityisasiantuntija, YM 

Dufva Virpi, toiminnanjohtaja, Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liitto ry 

Heinäsenaho Markku, tietohallintopäällikkö, STM 

Jylhänkangas Riku, budjettineuvos, VM 

Kivimäki Elise, asiakkuusjohtaja, Kela 

Lantto Eeva, lainsäädäntöneuvos, VM 

Loijas Sari, Näkövammaisten liiton puheenjohtaja, VANE 

Majuri Tanja, kehitysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki,  

(jäi pois työryhmästä 4.4.17 lukien)  

 

 

Markkula Heli, asiantuntija, Allianssi ry 

Marttila Riitta, erityisasiantuntija, OM 

Nokkanen Erja, tietohallintojohtaja, Opetushallitus 

Pajunen Asko, suunnittelupäällikkö, Verohallinto 

Rantanen Tanja, kehityspäällikkö, Suomen Kuntaliitto 

Rintanen Kari, kehitysjohtaja, TEM 

Räsänen Liisa, johtaja, Patentti- ja rekisterihallitus 

Ståhlberg Jaakko, kehittämispäällikkö, Turun 

kaupunki 

Tuomiranta Matti, tietohallintosuunnittelija, Tampereen 

kaupunki 

Tuuliainen Mika, koulutusasioiden päällikkö, Suomen 

Yrittäjät 
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Työryhmän linjausesitykset 

digipalveluista 



Ensisijaisuus ja viranomaiset  

Viranomaisille pääsääntöinen velvollisuus tarjota saavutettavia 
digipalveluja ja asiakasviestintää kansalaisille ja yrityksille 

• Viestitään myös muilla kanavilla ja tuodaan esiin vaihtoehtoiset 
asiointitavat 

• Lainsäädännön tulee mahdollistaa viranomaisille digiasiointi 
pääsääntönä ja tukea yhtenäisiä toimintatapoja asioinnissa 

• Asiointimahdollisuuksia tarjotaan digipalvelun muodossa tai 
vastaanottamalla vireillepanoja ja tiedusteluja sähköisestä 
postilaatikosta 

 

 



Ensisijaisuus ja hallinnon asiakkaat  

Hallinnon asiakkailla on lähtökohtainen oikeus digipalveluihin ja 
digipalvelujen käyttö joko itse tai valtuutetun kautta on ensisijaista ja 
tarvittaessa tuettua 

• Yrityksille, yhteisöille ja niihin rinnastuville digipalvelujen käyttö on 
lähtökohtaisesti velvoittavaa. Edellytyksenä käytössä olevat palvelut, 
ja huomioitava kohderyhmän heterogeenisuus 

• Digipalvelujen käyttöön ei velvoiteta luonnollisia henkilöitä vaan 
ensisijaisuus saavutetaan muilla keinoin, esimerkiksi palvelujen laatu ja 
ohjaus ja jonkinlainen selkeä ja lainsäädännön tukema opt-in -
menettely 

• Kaikille taataan palvelut heidän tarpeidensa mukaisesti. 

 

 



Vaihtoehtoja digipalvelun käytölle  

 

• Toisen puolesta asiointi digipalvelussa (asiakkaan valtuuttama 
henkilö tai laillinen edustaja) 

• Virkailija auttaa asiakasta digipalvelun käytössä. Ratkaistava 
vastuukysymykset siitä miten pitkälle auttamisessa voidaan mennä. 

• Viranomaisen virkailija kirjaa tiedot digipalveluun tiskillä 
(suullinen vireillepano), puhelimessa (suullinen vireillepano) tai 
asiakkaan sähköisesti paikan päällä tai postitse toimittaman 
asiakirjan tms. pohjalta 

 

 

 



Vapaaehtoinen  
(Opt in) 

 

Henkilökohtaiseen 

suostumukseen perustuva 

 

Pääperiaate 

- Kansalainen ohjataan sähköisen 

asioinnin ja postilaatikon käytön 

piiriin, käyttö vapaaehtoista 

- Tahdonilmaisuun perustuvaa 

(suostumus/sähköisten 

yhteystietojen rekisteröinti) 

 

Ominaista 

- Kattavuus syntyy vaiheittain, 

mahdollisesti hitaasti 

- Ei jää epäselviä tilanteita 

- Viestintää ja ohjausta tarvitaan, 

aktiivista palvelujen 

markkinointia  

- Porkkanoiden käyttö? 

- Houkuttelevat palvelut? 

 



Annettu 
(Opt out) 

 
Edellyttää käyttäjän 

aktiivisen irtisanoutumisen 

 

Pääperiaate 

- Sähköinen asiointi/sähköinen 

postilaatikko asetetaan oletukseksi, 

asiakkaan tulee itse toimia 

aktiivisesti sen poistamiseksi 

 

Ominaista 
- Kerralla suuri kattavuus 

- Vaarana väestöryhmien 

syrjäytyminen 

- Miten kerätään kieltäytymiset? 

- Miten toimitaan niiden suhteen jotka 

eivät reagoi? 

- Miksi kansalainen käyttäisi jos 

viranomaiset eivät käytä 

- Myös oikeudellisia haasteita esim. 

tiedoksiannon osalta 

 

 



Velvoitettu 

 
Irtisanoutuminen 

edellyttää perusteltujen 

kriteerien täyttymisen 

Pääperiaate 

- Kansalainen velvoitetaan 

sähköiseen asiointiin tai 

postilaatikon käyttöön 

 

Ominaista 

- Kerralla suuri kattavuus 

- Laissa on poikkeusperusteet, 

joita rekisteröidään ja niitä 

hallitaan 

- Miten toimitaan niiden suhteen 

jotka eivät reagoi? 

- Oikeudellisesti hankala 

- Miksi kansalainen käyttäisi jos 

viranomainen ei käytä 

 

 

 

 



Kiitos! 

 

http://vm.fi/sahkoisten-palvelujen-

tiekartta 

Marjukka Saarijärvi 

Neuvotteleva virkamies 

Puh. 029 55 30010 

marjukka.saarijarvi@vm.fi 

 

Sanna Juutinen 

Hankekoordinaattori 

Puh. 02955 30506 

sanna.juutinen@vm.fi 
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