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• Suomi.fi-palveluiden tarjoaminen ja asiakkaiden hyväksyminen VRK:n lakisääteinen tehtävä 

• Asiakkaiden hyväksymisestä tehdään työjärjestyksen mukainen hallinnollinen päätös 
– Sekä julkinen että yksityinen sektori samalla prosessilla 

• Asiakkaat hyväksyvät palveluiden käyttöehdot allekirjoittamalla 
– Tällä hetkellä toimitetaan VRK:lle skannattuna PDF:nä 

– 1H2017 palveluiden käyttöönotto kokonaan sähköisesti 

• Sähköinen palveluhallinta 
– Beta-versio 2H2016: Asiakaspalvelu, oppaita, käyttötilastoja 

– Tuotantoversio 1H2017: Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto sähköisesti (sis. myös VRK:n tietolupien 
ja varmenteiden hakemisen) 
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Asiakkaiden hyväksyminen VRK:ssa 

liity.suomi.fi 
Nopea hyväksymispäätös VRK:lta. 
Varmenne- ja tietolupahakemuksilla omat 
käsittelyajat 
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varanto 

Suomi.fi-palvelunäkymät 

Käyttöönotettujen Suomi.fi-
palveluiden hallinta ja asetukset 
palveluhallintasivustolla (1H2017) 



Asiakkaiden hyväksyminen VRK:ssa 

liity.suomi.fi 

Suomi.fi-tunnistaminen 

Suomi.fi-viestinvälitys 

Julkishallinto: 
• Valtion hallintoviranomaiset, virastot, laitokset ja liikelaitokset 
• Kunnalliset viranomaiset kaikissa tehtävissään 
• Tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet 
• Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset 
• Eduskunta virastoineen 
• Valtion talousarvion ulkopuoliset rahastot 
Muut organisaatiot: 
• Organisaatiot, jotka hoitavat laissa säädettyä julkista hallintotehtävää 

Julkishallinto 

Muut organisaatiot 
Asiakas osoittaa lainkohdan, jonka 
mukaan hoitaa julkista hallintotehtävää. 
VRK käsittelee hakemuksia joka 2. viikko 

Nopea hyväksymispäätös VRK:lta. 
Varmenne- ja tietolupahakemuksilla omat 
käsittelyajat 



• Peruslinjaus: Tunnistaminen ja viestinvälitys ovat käytettävissä julkisen hallintotehtävän 
hoitamisessa. Jos samassa järjestelmässä käsitellään sekä julkista tehtävää että muuta 
asiointia, asiakkaan on osoitettava millä tavalla eri asioinnit on eriytetty. 

• Muutamia alustavia esimerkkitapauksia: 
– Apteekit: Voivat todennäköisesti käyttää julkisen tehtävän hoitamiseen, mikäli julkinen asiointi 

on mahdollista eriyttää markkinaehtoisesta toiminnasta. 

– RAY: Koska tehtävänä on lainsäädännön perusteella käyttää sille tulevia varoja terveyden ja 
sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen, tähän tarkoitukseen voitaisiin harkita käyttöoikeutta. 

– Veikkaus: Vaikka on monopoli, ei hoida julkista tehtävää eikä todennäköisesti ole käyttöoikeutta. 

– Sähköyhtiöt: Sähkön siirto ja myynti eivät ole julkisia hallintotehtäviä eikä todennäköisesti ole 
käyttöoikeutta. 

– Katsastusasemat: Voisivat hyödyntää julkista tehtävää hoitaessaan (esim. autojen rekisteröinnit), 
mutta ei ole tunnistettu yhtään käyttötapausta, koska kansalaiset voivat hoitaa asioinnin suoraan 
Trafin palvelussa. Katsastusasemalla tapahtuva asiointi ei puolestaan ole sähköistä. 

 

Välillinen julkishallinto 



Kiitos! 

www.linkedin.com/in/janneviskari 

@janneviskari 

janne.viskari@vrk.fi 


