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Johdanto 

Tämä dokumentti on liite valtiovarainministeriön kirjeeseen ”Siirtymi-
nen digitaaliseen palvelutapaan elinkeinotoimintaa harjoittavien viran-
omaisasioinnissa” (10.3.2020 VN/714/2020). Olemme laatineet nämä 
ohjeet osana helmikuussa 2020 käynnistynyttä valtiovarainministeriön 
Digitalisaation edistämisen ohjelmaa ja sen YritysDigi-hanketta.  
Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteena on vuoteen 2023 men-
nessä 

• Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yri-
tysten saatavilla vähintään digipalvelulain vaatimusten mukai-
sesti.  

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien paperi- ja käyntiasiointi on vä-
hentynyt merkittävästi, ja tarjolla on useita vain digitaalisia yri-
tyspalveluja. 

• Digitukea on tarjolla koko maassa ja sitä kehitetään palvelemaan 
myös elinkeinotoimintaa harjoittavia. 

Digitalisaation edistämisen ohjelma on yksi Osallistava ja osaava Suomi 
– sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta – halli-
tusohjelmaan kirjatuista toimenpiteistä.  
Ohjelman toimenpiteet liittyvät pitkäaikaisempaan tavoitteeseen kehittää 
julkisen hallinnon palveluja asiakastarpeiden mukaisesti ja tehostaa toi-
mintaa digitalisaation keinoin. Näihin päämääriin liittyvät ohjelman toi-
menpiteet viranomaisten mahdollisuudesta tarjota palvelut vain digitaali-
sina. Toimenpiteet pohjautuvat laajapohjaisen sähköisen asioinnin ja 
viestinvälityksen toimintatapatyöryhmän tekemään esitykseen1 keväällä 
2019. 

Tämä ohje on tarkoitettu viranomaisille, jotka tuottavat asiointipal-
veluita elinkeinotoimintaa harjoittaville tahoille. Valtiovarainminis-
teriön kirjeen mukaisesti em. viranomaisia pyydetään 15.6.2020 
mennessä kuvaamaan palvelujen nykytila ja antamaan palvelulu-
paus palvelujen edelleen kehittämisestä.  
Elinkeinotoimintaa harjoittavilla tahoilla tarkoitetaan yrityksiä, yh-
teisöitä, elinkeinonharjoittajia mukaan lukien mm. maa- ja metsätalou-
den harjoittajat sekä elinkeinonharjoittajiin verrattavissa olevia tahoja 
kuten säätiöitä, asunto- ja kiinteistöyhteisöjä, ja rekisteröityjä yhdistyk-
siä. 

  

                                                
1 Digitaalisten palveluiden toimintatavat: https://vm.fi/digipalveluiden-laatu 
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Digiohjelman YritysDigi -hankkeen toimenpiteet käynnistyvät asiointi-
palveluita tuottavien organisaatioiden antamilla palvelulupauksilla, joi-
den avulla selvitetään nykytila, organisaatioiden suunnitelmat palvelujen 
kehittämiseksi digitaalisiksi vuoteen 2023 mennessä sekä mahdolliset 
esteet tavoitetilan saavuttamiseksi. Tunnistettuja esteitä pyritään poista-
maan käynnistettävien yhteistoimien ja lainsäädännön kehittämistoimien 
avulla. Nämä toimenpiteet tarkentuvat havaittujen esteiden analysoinnin 
kautta.  

 
Kuva 1: Palvelulupauksien hyödyntäminen 

 
Palvelulupauksiin perustuvan vuosittaisen raportoinnin avulla seurataan 
julkisten asiointipalvelujen kehittymistä ja hallitusohjelmatavoitteen saa-
vuttamista. 

 
Lisätietoja valtiovarainministeriössä (etunimi.sukunimi@vm.fi) antavat: 

Petteri Ohvo (YritysDigi-hanke) 
Marjukka Saarijärvi (Digiohjelma) 
Sanna Juutinen (Digipalvelulaki ja digituki) 
Ohjelman ja hankkeen verkkosivut:  
https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma 
http://vm.fi/yritysdigi 

 

  

https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
http://vm.fi/yritysdigi
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Nykytilanne 

Digitalisaation hyödyntämistä käsittelevissä kansainvälisissä arvioin-
neissa Suomi on kansakuntana menestynyt erinomaisesti jo useita vuo-
sia. Julkisten palvelujen osalta Suomi saavutti kärkipaikan Euroopan ko-
mission vuotuisen digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin DESI 
20192 mittauksessa. Huonoin osa-arviointi tuli yrityksille ja elinkeinotoi-
mijoille tarjottavien palvelujen osalta, vaikka tarjolla on useita edistyk-
sellisiä digitaalisia palveluita. Digitaalisten palvelujen tarjonta yrityksille 
ei kokonaisuudessaan ole riittävällä tasolla, jotta asiakkaat kokisivat di-
gitaalisten palvelujen hyödyt omassa arjessaan.  
Valtiotalouden tarkastusvirasto nosti tarkastuskertomuksessa 6/2019 Di-
gitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä 
viranomaisprosesseissa3 esille mm. yritystoiminnan käynnistämiseen 
liittyvät puutteet: ” Digitalisaatio ja asiakaslähtöisyys toteutuvat yritys-
toimintaa aloitteleville suunnatuissa palveluissa osittain. Palvelujen digi-
talisoinnissa tulisi kuitenkin panostaa vielä enemmän siihen, että palve-
luista saadaan aidosti asiakkaan tarpeet huomioivia.”. Asiakkaalle muo-
dostuva kokonaiskuva vaadittavista toimista on epäselvä ja palvelut si-
sältävät manuaalisia vaiheita.  

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) velvoittaa viran-
omaiset tarjoamaan asiakkaille mahdollisuuden toimittaa ja vastaanottaa 
asiointiin liittyvät viestit ja asiakirjat digitaalisessa kanavassa tietoturva- 
ja –tietosuojavaatimukset huomioiden. Laki asettaa myös muita vaati-
muksia digitaalisille palveluille. Lain soveltaminen digitaalisten palvelu-
jen järjestämisen osalta alkoi 1.10.2019, ja saavutettavuusvaatimusten 
soveltaminen alkoi porrastetusti 23.9.2019. Lain vaatimusten täyttämi-
nen on ensimmäinen aste siirtymisessä kohti digitaalista palvelutapaa. Se 
ei minimissään vielä mahdollista organisaatiolle toiminnan suurempaa 
tehostumista eikä hyötyä tai palvelujen käytön helpottumista asiakkaille. 

Palvelulupaus liittyy YritysDigi-hankkeen tavoitteeseen saavuttaa kaik-
kien asiointipalvelujen osalta vuoteen 2023 mennessä hankkeessa määri-
telty tavoitetaso. Tavoite on tältä osin asetettu digipalvelulakia korkeam-
malle. Se tarjoaa suunnan ja mahdollisuuden palvelujen edelleen kehittä-
miseksi, jolloin palveluille asetettavien laatu- ja kustannustavoitteiden 
saavuttaminen mahdollistuu vielä paremmin. 

  

                                                
2 The Digital Economy and Society Index (DESI), https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi 
3 https://www.vtv.fi/julkaisut/digitalisaation-hyodyntaminen-yritystoiminnan-kaynnistamiseen-liittyvissa-viranomaispros-
esseissa-tarkastus/ 
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Tahtotila 

Tahtotilana on elinkeinotoimijoille tarjottavien asiointipalvelujen kat-
tava tarjoaminen digitaalisina vuoteen 2023 mennessä sekä viranomai-
sille mahdollisuus tarjota asiointipalvelu ainoastaan digitaalisen kana-
van kautta.  

Laadukkailla digitaalisilla julkisilla palveluilla kevennetään yritysten ja 
muiden elinkeinotoimintaa harjoittavien hallinnollista taakkaa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa asiakkaille helpompaa asiointia, irtautumista viras-
tojen aukioloajoista, vähentynyttä asiointitarvetta, alentuneita asiointi-
kustannuksia sekä asioinnin nopeutumista. Elinkeinoelämän järjestöjen 
toteuttamien kyselyiden4 mukaan yrityksillä on halua hoitaa viranomais-
asiansa digitaalisesti, kunhan palvelut ovat tarjolla, kootusti löydettä-
vissä, helppoja käyttää ja tukea niiden käyttöön on saatavilla.  

Viranomaiset puolestaan haluavat hyödyntää digitalisaation mahdolli-
suuksia voidakseen hoitaa palvelutehtävänsä hyvin ja kustannustehok-
kaasti. Laadukkaasti toteutetut digitaaliset asiointipalvelut vähentävät 
viranomaisten tarjoamien käynti- ja puhelinpalvelujen tarvetta ja kysyn-
tää. Hyötyjä ja kustannussäästöjä toteutuu, kun paperi- ja käyntiasioinnit 
vähenevät tai poistuvat kokonaan. 

Muutos organisaation siirtymiseksi digitaaliseen toimintatapaan edellyt-
tää, että tavoitetila sidotaan oman organisaation pitkän aikavälin strategi-
aan ja sitä toteuttaviin toimintasuunnitelmiin. Digitaaliseen palveluta-
paan siirtyminen tarkoittaa aitoa, koko organisaatiota koskevaa muu-
tosta. Muutos ei toteudu, jos sen ajatellaan kohdistuvan esimerkiksi pel-
kästään organisaation tietohallintoon tai järjestelmiin. Muutos tulisikin 
nähdä laaja-alaisempana uudistumisena ja organisaation sisäisten proses-
sien sekä palvelujen uudistamisena.  

Asiointi siirtyy digitaaliseen kanavaan 
Yrityksille tarjottavien palvelujen digitalisaatio ja digitalisointi on eden-
nyt hyvin suurimpien organisaatioiden ja suurivolyymisten palvelujen 
osalta. Varsinkin pienivolyymisten palvelujen osalta palvelujen kattavan 
digitalisoinnin kehittämiskustannuksia on pidetty liian korkeina saavu-
tettaviin hyötyihin nähden. Toimintojen ja palvelujen digitalisaatio on 
kuitenkin edelleen kaikkien tahojen tavoitteena.      

Palvelulupauksen antamisessa hyödynnetään laadittua digiasteen 
määrittelyasteikkoa. Siinä on kuvattu palveluille asetetut tavoiteta-
sot ja kuvattu eri tasojen toiminnallisuudet, jotka keskittyvät asiak-
kaille näkyvään asioinnin vireillepanovaiheeseen ja sen palveluto-
teutukseen. Organisaation sisäisiin tarkastus-, käsittely- ja päätösvaihei-
siin tai miten palvelut linkittyvät muiden organisaatioiden tuottamiin 
palveluihin ei tässä vaiheessa oteta kantaa. Siten täysimääräiseen digita-
lisaatioon ja koko palveluprosessin digitalisointiin on vielä matkaa.  

                                                
4 Elinkeinoelämän keskusliiton Yrittäjäpaneeli (2018) ja Suomen Yrittäjien Yritysten digitaaliset valmiudet (2018) 
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Tämä rajaus ja valinta on tehty erityisesti pienivolyymisiä palveluita aja-
tellen. Näiden palvelujen kattava digitalisointi ei välttämättä ole korkei-
den kustannusten osalta kannattavaa. Asioinnin käynnistävän vaiheen 
siirtäminen digitaaliseksi parantaa hyvin toteutettuna asioinnin lähtötie-
tojen oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Lisäksi tämä vähentää merkittävästi 
täydennys- ja lisätietopyyntöjen lähettämistä asiakkaille ja siten nopeut-
taa asian käsittelyn läpimenoaikoja viranomaisessa. Suurempana hyö-
tynä on asiakkaalle tarjoutuva mahdollisuus käynnistää asiointi ajasta ja 
paikasta riippumatta. Lisäksi asiakkaiden siirtyminen ja tottuminen digi-
taalisiin palveluihin voimistuu hyvin käyttökokemusten kautta. 

Jatkokehityksen kannalta asioinnin aloittamisessa pyydettävien tietojen 
määrittely ja yksilöinti antavat paremmat mahdollisuudet tunnistaa tie-
dot, jotka olisivat saatavissa automaattisesti muilta viranomaisilta. Sa-
malla täytyy tiedonhallintalain (ks. liite 2) vaatimus viranomaisilla jo 
olevan tiedon hyödyntämisestä.  Eräänä merkittävänä kohtana digias-
teikossa on vaatimus asiointitietojen tallentamisesta rakenteellisessa 
muodossa. Tämä on ehdoton edellytys edettäessä asian käsittely- ja pää-
tösvaiheiden digitalisoinnissa ja automatisoinnissa. 

Digiasteikon sisältämän tavoitetason saavuttaminen on ensimmäinen as-
kel kohti toiminnan kehittämistä hyödyntäen digitaalisia mahdollisuuk-
sia. Samalla täytetään keväällä 2019 voimaantulleen digitaalisten palve-
lujen tarjoamisesta annetun lain digitaalisten palvelujen järjestämistä 
koskevat vaatimukset. 

Palvelulupaus asiakkaille 

Palvelulupaus kuvaa viranomaisen siirtymisen palvelemaan elin-
keinotoimintaa harjoittavia asiakkaitaan digitaalisesti. Lupaus sisältää 
tiedot viranomaisen digipalvelutarjonnan tilanteesta ja kehittymisestä 
tulevina vuosina. Lupauksen antamisessa hyödynnetään digiasteen mää-
rittelyasteikkoa. Viranomaisorganisaation antama lupaus kattaa myös 
ulkoistetut sekä yhdessä muiden organisaatioiden kanssa tuotetut palve-
lut tai palveluketjut. 

Viranomaisorganisaatio tekee palvelulupauksen ennen kaikkea asi-
akkailleen. Palvelulupaus kohdistuu erityisesti siihen, miten asiointipal-
velu ja varsinkin asioinnin aloittaminen tarjoutuu ja näyttäytyy asiak-
kaalle.  
Palvelulupaus ei siten rajaudu esimerkiksi vain viranomaisen lakisäätei-
siin palveluihin, vaan kattaa kaikki asiakkaan ja viranomaisen väliset 
asiointi- ja palvelutapahtumat, jotka tapahtuvat tai voisivat tulevaisuu-
dessa tapahtua digitaalisesti.  
Organisaatio antaa palvelulupauksen kaikista tämän ohjeen asiakasryh-
mälle tarjoamistaan asiointipalveluista. Lupauksessa arvioidaan palvelun 
nykyinen digiaste sekä tulevat kehittymisaskeleet, jos palvelu ei täytä 
digiasteen tavoitetasoa. Digiasteen ensimmäinen tavoitetaso on tar-
koitus saavuttaa kaikkien palvelujen osalta vuoteen 2023 mennessä, 
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oli kyseessä pieni- tai suurivolyyminen palvelu. Lupaus on vaatimus-
tasoltaan hieman erilainen nykyisistä palveluista ja tulevista, uusista 
palveluista. 
Palvelulupausten myötä saadaan tilannekuva siitä, mikä Suomessa on 
elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnattujen palvelujen digiaste. Tilan-
nekuvasta selviää kuinka suuri osa olemassa olevista palveluista jo ylit-
tää digiasteen tavoitetason, ja milloin muutkin palvelut tulevat sen saa-
vuttamaan. Vuosittain tarkennettava ja päivitettävä tilannekuva mahdol-
listaa hallitusohjelmatavoitteen seurannan. Palvelulupaukset antavat sa-
malla organisaation johdolle ymmärryksen nykytilasta ja tavoitteista 
sekä kehittämisen vaatimista resurssitarpeista. 
Palvelukohtaisesti arvioidaan myös mahdolliset tekijät, jotka estävät ta-
voitteen saavuttamisen vuoteen 2023 mennessä. Esteillä palvelulupauk-
sen yhteydessä tarkoitetaan myös organisaation ulkoisia seikkoja, kuten 
esimerkiksi nykyistä lainsäädäntöä, joka estää tarvittavan toimintamuu-
toksen tai pakottaa asiakkaan käyntiasiointiin taikka haasteita sähköi-
sessä tunnistamisessa tai elinkeinotoimintaa harjoittavaa edustavan toi-
mivaltuuden tarkistamisessa. Myös organisaation sisäiset lain tulkin-
noista johdetut toimintatavat ja ohjeistot saattavat sisältää esteitä toimin-
nan kehittämiselle sekä organisaatioiden väliselle yhteistyölle. 

Annetut palvelulupaukset tulee käsitellä organisaation johtoryhmässä tai 
muussa vastaavassa kokoonpanossa, joka päättää organisaation strategi-
sista palvelukehittämisen tavoitteista ja kehitysresurssien kohdentami-
sesta. 

Aikataulu ja seuranta 

Viranomaisten palvelulupaukset tulee antaa ensimmäisen kerran ja lä-
hettää valtiovarainministeriölle ma 15.6.2020 mennessä. 
Valtiovarainministeriö julkaisee saaduista palvelulupauksista yhteenve-
don mistä käy ilmi millä digitasolla elinkeinotoimintaa harjoittavien vi-
ranomaispalvelut Suomessa ovat, mihin suuntaan ne ovat kehittymässä 
ja mitkä ovat keskeisimmät haasteet palvelujen digitalisoinnissa. 

Vuosittainen seuranta toteutetaan niiden asiointipalvelujen osalta, 
jotka eivät ensimmäisellä kerralla vuonna 2020 täyttäneet digiasteen 
tavoitetasoa. Vuosittaiset seurannat toteutetaan vuosien 2021 ja 
2022 kesäkuussa. Vuosittaisen raportoinnin yhteydessä organisaatio tar-
kentaa ja päivittää antamiaan kehityssuunnitelmia vastaamaan sen het-
kistä tilannetta. 
Seurantakyselyjen tulokset antavat näkymää siihen, miten kattavasti jul-
kiset asiointipalvelut ovat tarjolla ja asiakkaiden saatavilla digitaalisessa 
kanavassa ja mitä uusia haasteita tai esteitä organisaatiot ovat havain-
neet. 
Kyselyjen tulokset raportoidaan osana hallitusohjelmatavoitteiden seu-
rantaa. Niitä käsitellään myös digitalisaation edistämisen ohjelman oh-
jausryhmässä. 
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Palvelulupauksen sisältö ja menettelytavat 

Tarkemmat menettelytavat palvelulupausten antamisesta ja keräämisestä 
sekä lupauksen tietosisällöstä löytyvät digi-ohjelman sivustolla 
(https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma).  
Palvelulupauksen kohteena olevista, elinkeinotoimintaa harjoittaville ta-
hoille tarjottavista palveluista raportoidaan  

• nimi 
• nykyinen digiaste 
• tavoitteellinen ajankohta (kk/vv), jolloin palvelu täyttää di-

giasteikon mukaisen tavoitetason 
• mahdolliset esteet kehittämiselle 
• onko palvelu tarkoitettu myös luonnollisille henkilöille  

Annettava palvelulupaus ei sisällä tarkempia palvelujen kehittämistoi-
mien kuvauksia. Ne ovat organisaation sisäisiä tarkempia toteutussuun-
nitelmia. 

Digiasteen määrittelyasteikko digitaalisille asiointipalveluille 

Syksyn 2019 aikana laadittiin valtiovarainministeriössä yhdessä muiden 
viranomaistahojen kanssa digiasteen määrittelyasteikko (digiasteikko), 
jonka tarkoituksena on auttaa digitaalisten asiointipalvelujen kehittynei-
syyden arvioinnissa. Asteikko kuvaa digipalvelulain mukaisen vaatimus-
tason ja palvelulupauksen asettaman tavoitetason elinkeinotoimintaa har-
joittaville suunnatuille viranomaispalvelujen digitalisointitoteutuksille. 
Jokaisen viranomaisen olisi saavutettava vuoteen 2023 mennessä tavoi-
tetaso kohderyhmälle tarjottavien palvelujen osalta. 
Asteikko auttaa viranomaisia asiointipalvelujen nykytilan arvioinnissa ja 
palvelulupauksen tekemisessä. Asteikkoon on tavoitetason lisäksi sisäl-
lytetty myös muita tärkeitä palvelujen kehittämistavoitteita. Lisäksi as-
teikko tukee yhtenäistä palvelujen kehittämistä ja asetettujen tavoitteiden 
toteutumisen seurantaa.  

Asteikkoa voi myös hyödyntää arvioitaessa luonnollisille henkilöille 
suunnattuja digitaalisia palveluja. 

Digiasteikon tasot 
Digiasteikon tasoille on määritelty numeeriset arvot 0.3, 0.5, 0.9, 1.0 ja 
1.1. Tasojen välisiä eroja on hahmotettu alla olevassa taulukossa ja 
avattu tarkemmin taulukon jälkeen. Tasojen välisiä eroja tuodaan esiin 
myös tapausesimerkein luvun lopussa.  
Tavoitetason 1.1 lisäksi mukaan on otettu myös muita jatkokehitysta-
voitteita, joiden kautta digitalisoinnin ja digitalisaation hyötyjä on saavu-
tettavissa. Digitaalisten palvelujen on seurattava teknologian kehitystä 
sekä asiakastarpeiden muutosta. 
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Kuva 2: Digiasteikon tasot 

Esimerkit digiasteikon tasoista 

Seuraavaksi digiasteikon eri tasoja on kuvattu yksityiskohtaisemmin ja 
niiden eroja on havainnollistettu sekä yritysasiakkaan että viranomaisen 
näkökulmasta.  
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0.3 
 
Asiakas löytää viranomaisen verkkosivuilta asioinnin käynnistävän lomakkeen (esim. pdf), jonka hän 
tulostaa ja täyttää sekä toimittaa viranomaiselle joko postitse tai käyntiasioinnin yhteydessä. Organi-
saatio mahdollistaa asiakkaalle tutustumisen asioinnissa tarvittaviin tietoihin ja näiden tietojen etukä-
teisen etsimisen.  
 
Asiakas joutuu postittamaan täyttämänsä lomakkeen tai käymään viranomaisen palvelupisteessä. Tämä 
taso ei täytä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusta siitä, että viranomaisen on tarjottava 
asiakkaalle mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa asiointiinsa liittyvät asiakirjat sähköisesti tietoturva-
vaatimukset täyttäen (esim. Suomi.fi-viestien kautta). 

 
Case-kuvaus, Suuren yleisötapahtuman järjestäminen, digiaste 0.3 

Liikkeenomistaja Henrik Viranomainen / viranomaiset 

Henrik on antiikki- ja sisustuskaupan omistaja ja 
on muiden yrittäjien kanssa järjestämässä kesäta-
pahtumaa kotikylässään. Tapahtumaan sisältyy 
mm. huutokauppa, kirpputori, pop-up kahvila ja 
musiikkia. Järjestäjät arvioivat, että tapahtumaan 
osallistuu yli tuhat ihmistä päivän aikana.  
 
Henrik tietää aiempien vuosien kokemuksesta, 
että tapahtumasta tulee ilmoittaa useille eri viran-
omaisille. Ensin hän täyttää kunnan verkkosi-
vuilta ladatun lomakkeen, tulostaa ja allekirjoit-
taa sen, skannaa lomakkeen ja lähettää kopion 
siitä ympäristöterveydenhuollosta vastaavan vi-
ranomaisen sähköpostiin.  
 
Tämän jälkeen Henrik laatii turvallisuus- ja pelas-
tussuunnitelman pelastuslaitoksen verkkosivuilta 
lataamalleen word-pohjalle ja lähettää sen sähkö-
postin liitteenä palotarkastajalle.  
 
Seuraavaksi Henrik siirtyy Poliisin asiointipalve-
luun tekemään ilmoituksen yleisötapahtumasta. 
Hän täyttää ilmoituslomakkeen sähköisesti asioin-
tipalvelussa sekä liittää siihen mm. ympäristövi-
ranomaisen vastauksen, todistuksen tapahtumava-
kuutuksesta, pelastussuunnitelman ja kopioita 
maanomistajien suostumuksista. Pari päivää myö-
hemmin Henrik saa sähköpostiinsa lisätietopyyn-
nön, johon hän vastaa liittämällä puuttuvat asia-
kirjat alkuperäiseen ilmoitukseen verkkopalve-
lussa. 
 
ELY-keskukselta tulee myös hakea lupaa liiken-
teen ohjaamiselle. Luvanhakuun riittää vapaa-
muotoisesti kirjoitettu sähköposti.  

Ympäristöterveydenhuoltoa toteutetaan usealla 
eri viranomaistasolla, mutta päävastuu sen toteut-
tamisesta on käytännössä kunnilla. Henrikin koti-
kunta kuuluu yhteistoiminta-alueeseen, jossa naa-
purikunta vastaa ympäristöterveydenhuoltotehtä-
vistä. Ilmoitus suuresta yleistilaisuudesta tulee al-
lekirjoittaa ja lähettää sähköpostitse tai postitse 
kunnalle. Vastaus hakijalle ilmoitetaan sähköpos-
tin välityksellä.  
 
Palotarkastaja vastaanottaa Henrikin lähettämän 
turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ja käy sen 
läpi. Jos suunnitelmassa on jotain tarkennettavaa, 
palotarkastaja viestii Henrikin kanssa sähköpos-
titse. Hyväksyttyään suunnitelman palotarkastaja 
ilmoittaa Henrikille asiasta sähköpostilla. 
 
Poliisin lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään 
digitaalisesti verkkopalvelussa, johon Henrik kir-
jautuu Katso-tunnisteella. Poliisi kirjaa ilmoituk-
sen vastaanotetuksi ja ottaa sen käsittelyyn. Käsit-
telyn yhteydessä havaitaan tietopuutteita. Poliisi 
pyytää Henrikiltä täydentäviä tietoja koskien lii-
kenteen ohjaajista sekä järjestysvalvojista. Myös 
todistusta Henrikin nimenkirjoitusoikeudesta pyy-
detään. Poliisin sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita 
yleistapahtuman järjestäjille. 
 
Tarvittavat tiedot sisältävän ilmoituksen käsittely 
kestää muutaman päivän.  
 
Tässä tapauksessa ELY-keskukselle menevä lupa-
hakemus saa olla vapaamuotoisesti kirjoitettu si-
sältäen tietyt tiedot. Tietojen käsittelyaika on 4-6 
viikkoa.  
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0.5   
 
Asiakas löytää viranomaisen verkkosivulta asioinnin käynnistävän lomakkeen (esim. doc tai pdf), 
jonka hän pystyy täyttämään omalla päätelaitteellaan ja lähettämään sen sähköpostin liitetiedostona vi-
ranomaiselle.  
 
Asiakkaan käyttämä sähköpostiosoite mahdollistaa viranomaiselle kommunikoinnin asiakkaan kanssa, 
mutta viranomainen voi kommunikoida asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vain, jos tieto-
suojavaatimukset eivät sitä estä. Viestinvälityksessä käytetty sähköposti ei siis puutteellisen tietoturvan 
ja -suojan kannalta mahdollista kaikkea asiaan liittyvää viestintää. Asiakkaan identifiointia ei voida 
myöskään varmistaa, jolloin tarkempia asiakaskohtaisia tietoja ei voida välittää. 
 
Asiakas saa jotkin asiointinsa vireille sähköisesti ilman fyysistä käyntiä tai paperin toimittamista postin 
välityksellä. Käytetyn sähköpostin puutteellinen tietoturva ja asioinnin tietosuojatarpeet aiheuttavat 
kuitenkin sen, että tämäkään taso ei täytä lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusta siitä, 
että viranomaisen on tarjottava asiakkaalle mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa asiointiinsa liittyvät 
asiakirjat sähköisesti tietoturvavaatimukset täyttäen (esim. Suomi.fi-viestien kautta). 
 
Myöskään lain vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta tarvittaessa ei toteudu tällä tasolla. 

 
Case-kuvaus, starttirahan hakeminen, digiaste 0.5 

Aloitteleva yrittäjä Adrian Viranomainen / viranomaiset 

Aloitteleva yrittäjä Adrian on työtön työnhakija, 
joka päättää perustaa toiminimen. Koska alkavan 
yrityksen kassavirta on epävarmaa, Adrian hakee 
starttirahaa TE-toimistosta oman toimeentulonsa 
turvaamiseksi. Tätä ennen Adrian tutustuu 
suomi.fi-sivustolla olevaan tietoon yrittäjyydestä. 
Hän myös soittaa Yritys-Suomi-puhelinpalveluun 
saadakseen lisätietoja starttirahasta.  
 
Tämän jälkeen hän varaa ajan asiantuntijan 
kanssa käytävään keskusteluun ottamalla puheli-
mitse yhteyttä TE-toimiston yritysasiakkaiden pu-
helinpalveluun. TE-toimiston asiantuntija kertoo 
Adrianille, että hänen on ymmärrettävä, mitä yrit-
täjyys on. Tästä syystä Adrian ilmoittautuu TE-
toimiston järjestämälle yrittäjyyskurssille.  
 
Adrian laatii liiketoimintasuunnitelman Oma Yri-
tys-Suomi -palvelun työkaluilla ja hyödyntää 
näitä tietoja starttirahan hakemisessa. Adrian toi-
mittaa liiketoiminta- ja rahoitussuunnitelman TE-
toimistoon Oma asiointi-palvelun kautta. Adria-
nin on myös toimitettava TE-toimistolle verovel-
katodistus. Lisäksi Adrian täyttää varsinaisen 
starttirahahakemuksen Oma asiointi-palvelussa. 
 
Adrian hakee viimeistään kahden kuukauden ku-
luttua maksatusjakson päättymisestä starttirahan 
maksatusta KEHA-keskukselta.   

Tietoa yrittäjyydestä – ml. starttiraha – löytyy 
muun muassa suomi.fi-sivustolta, TE-toimistojen 
verkkosivuilta, Suomen Yrittäjien verkkosivuilta 
jne.  
 
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu tarjoaa tietoa ja neu-
vontaa yleisissä yrityksen perustamiseen liitty-
vissä asioissa. 
 
Paikallisen TE-toimiston asiantuntija vastaa start-
tirahaan liittyviin kysymyksiin ja antaa tietoa TE-
toimistojen, ELY-keskusten ja oppilaitosten jär-
jestämistä yrittäjyyskursseista.  
 
Liiketoimintasuunnitelman teossa auttavat muun 
muassa uusyrityskeskukset.  
 
TE-toimiston asiantuntija arvioi liiketoiminta- 
sekä rahoitussuunnitelmat. Paikallinen TE-toi-
misto saattaa pyytää lausuntoa konsultilta tai uus-
yrityskeskukselta liiketoimintasuunnitelmaan, kun 
starttirahan myöntämistä harkitaan. 
 
TE-toimiston asiantuntija päättää, myönnetäänkö 
hakijalle starttiraha. 
 
Verohallinto laskee starttirahan verotuksen tietyn 
prosentin mukaan yrittäjän toimittamaa muutos-
verokorttia vastaan. 
 
Kun starttiraha on myönnetty, sen maksatusta 
haetaan KEHA-keskukselta muutosverokortilla. 

 



12(24) 
  
 
 

 

 
0.9   
 
Asiakas voi lähettää omalla päätelaitteella täyttämänsä asioinnin aloittavan lomakkeen liitetiedostona 
viranomaiselle tietoturvan- ja -suojan täyttävällä viestintäratkaisulla (Suomi.fi-viestit tai muu vastaava 
tietoturvallinen ratkaisu). Asiakas identifioidaan vahvan sähköisen tunnistamisen avulla ja hänen toi-
mintavaltuutensa tarkastetaan rekisteritietoihin perustuen esimerkiksi Suomi.fi Valtuudet-palvelun 
avulla. Viranomainen voi lähettää asiakkaalle viestejä tietoturvallisesti tietosuoja huomioiden.  
 
Digipalvelulain vaatimukset asiakkaan vahvasta sähköisestä tunnistamisesta sekä asiakkaan ja viran-
omaisen välisten viestien tietoturvallisesta välitystavasta täyttyvät. Samoin lain hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin tukipalveluista vaatimukset rekisteriperusteisesta toimivaltuuksien tarkastamisesta. 
 
Asiakas saa asiointinsa vireille sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta poikkeuksena välttämättömät 
palvelun huoltokatkot. Viranomainen on valmistautunut ennakoimattomiin käyttökatkoihin ja tarjoaa 
tarvittaessa asiakkaan käyttöön korvaavan asiointikanavan. 

 
Case-kuvaus, digiaste 0.9 

Kasvuyrittäjä Kaisa Viranomainen / viranomaiset 

Kaisa haluaa hakea yrityksen liiketoiminnalle kas-
vua kansainvälisiltä markkinoilta ja kääntyy asi-
assa Business Finlandin puoleen. 
Ennen varsinaisen rahoitushakemuksen jättämistä 
Kaisa keskustelee aiheesta Business Finlandin asi-
antuntijan kanssa. 
 
Tämän jälkeen Kaisa kirjautuu Business Finlandin 
asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistamisen kautta 
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, täyttää ha-
kemukseen tarvittavat tiedot omalla koneellaan ja 
lähettää hakemuksen sähköisesti. 
 
Tarvittaessa Kaisa voi myös lähettää Business 
Finlandille sähköpostin liitteitä asiointipalvelussa 
olevan suojatun yhteyden kautta. 
Kaisa saa tiedon myönteisestä rahoituspäätöksestä 
ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kaisa käy 
hyväksymässä päätöksen ja siihen liittyvät rahoi-
tusehdot asiointipalvelussa. Tieto hyväksymistä 
odottavasta päätöksestä näkyy asiointipalvelun 
etusivulla kohdassa "Toimenpiteitä odottavat 
asiat". 

Business Finlandin asiantuntija neuvoo Kaisaa 
asioissa, jotka rahoitushakemuksessa on syytä ot-
taa huomioon.  
 
Business Finland ilmoittaa verkkosivuillaan, että 
palvelussa on huoltokatko joka kuukauden 4. per-
jantai klo 17. Näin Kaisa saa tiedon huoltokat-
kosta etukäteen ja osaa välttää asiointia huolto-
katkon aikaan.  
 
Business Finlandin asiantuntija käsittelee hake-
mukseen liittyvät tiedot luottamuksellisesti, mutta 
rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen hakijan 
nimi, haetun rahoituksen määrä ja hakemuksen 
diaarinumero ovat julkista tietoa. Tieto (myöntei-
nen / kielteinen) päätöksestä ilmoitetaan sähkö-
postitse. 
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1.0  
 
Tämä on tavoitetaso vuoteen 2023 mennessä kaikille nykyisille elinkeinotoimintaa harjoittaville suun-
natuille palvelutoteutuksille, kattaen myös pienivolyymiset palvelut.  
 
Asiakkaalla on käytössään samat asiointimahdollisuudet kuin tasolla 0.9, ja palveluun on toteutettu 
sähköinen lomake, johon asiakas syöttää asioinnin aloittamisessa tarvittavat tiedot. Tiedot lomakkeesta 
siirtyvät viranomaiselle. 
 
Asiakas kirjautuu asiointipalveluun yrityksen edustajana, täyttää asioinnin aloittavan lomakkeen 
omalla päätelaitteellaan ja lähettää lomakkeen viranomaiselle asiointipalvelun kautta.  
 
Asiakkaan vahva tunnistaminen ja asiointioikeuden tarkastaminen mahdollistavat viranomaiselle asi-
ointiin liittyvien mahdollisten lisätietojen kyselyn sekä päätöstietojen välittämisen Viestit-palvelun 
kautta. 

 
 

Case-kuvaus, Tulorekisteri (palkkatiedot), digiaste 1.0 

Yrittäjä  Viranomainen / viranomaiset 

Emma on työntekijä perheyritys Luomaa Oy:ssä, 
joka pyörittää luomutilaa ja järjestää virkistystoi-
mintaa yrityksille. Toimitusjohtaja on tilan omis-
taja Annika. 
 
Emman vastuulla on hoitaa palkanmaksu vastuu-
henkilöille ja muille perheenjäsenille sekä kausi-
työntekijöille. Hän pyytää Annikalta Suomi.fi-
valtuuden asioidakseen yrityksen puolesta 
Palkka.fi-palvelussa sekä tulorekisterissä. Saatu-
aan valtuudet Emma siirtyy asioimaan palkka.fi-
palveluun, jossa hän laskee palkat. Tiedot siirty-
vät automaattisesti tulorekisteriin.  
 
Palkkatietojen perusteella muodostuu työnantaja-
maksujen tiedosto, kuten sairausvakuutusmaksut, 
vakuutusmaksut ja työttömyysvakuutusmaksut. 
Työnantajamaksut tulee suorittaa / maksaa erik-
seen eri tahoille. Emma haluaa myös käyttää tie-
toja ja täsmäyttää ne yrityksen omiin tietoihin. 
Hän kirjautuu palveluun ja tilaa raportin tiedoista. 
 
Palkkatiedot tulevat näkyviin myös yrityksen 
OmaVero-palveluun. Emma seuraa OmaVeroa ja 
maksaa ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmak-
sun seuraavan kuun 12. päivään mennessä. 

Luomaa Oy:n toimitusjohtaja on tehnyt valtuutuk-
sen Suomi.fi -palvelussa. Kun Emma tekee val-
tuutuspyynnön, se siirtyy suomi.fi palvelun val-
tuuksista vastaavan tahon vahvistettavaksi saman 
tien.   
 
Tulotietoja voi ilmoittaa tulorekisteriin sen käyt-
töliittymän tai teknisen rajapinnan kautta. 
Palkka.fi-palvelusta tiedot lähtevät automaattisesti 
tulorekisteriin teknisen rajapinnan kautta. 
 
Tulorekisterin tietoja voivat katsella ja hakea vain 
ne organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen 
tulorekisterilain perusteella oikeus. Nämä ovat: 
Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela), Työlli-
syysrahasto, työeläkelaitokset, sekä Eläketurva-
keskus (ETK), työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto, vahin-
kovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja 
kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus, Poti-
lasvakuutuskeskus, työsuojeluviranomainen sekä 
Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset. Tie-
toja saadaan käyttää vain siinä laajuudessa ja sii-
hen tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty. 
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1.1 Tavoitetaso uusille, vuoden 2021 alussa ja sen jälkeen tehtäville / käyttöönotettaville elin-
keinotoimintaa harjoittaville suunnatuille palvelutoteutuksille  
 
Asiakas tunnistautuu yrityksen edustajana viranomaisen asiointipalveluun ja täyttää asioinnin käynnis-
tävät tiedot. Asioinnin tiedot tallentuvat rakenteisessa muodossa asiointipalveluun ja viranomaisen jat-
kotoimenpiteiden käytettäväksi. Digitaalinen asiointipalvelu mahdollistaa tarvittavien tietojen tarkasta-
misen jo syöttövaiheessa, jolloin tarve lisätietojen saamiseen vähenee ja prosessitehokkuus paranee. 
 
Viranomaisen asiointipalvelussa on tarjolla sähköinen lomake, josta tiedot tallentuvat rakenteisessa 
muodossa viranomaisen käytettäväksi. Viranomainen järjestää oman sisäisen asiankäsittelyn haluamal-
laan tavalla. Rakenteinen tieto mahdollistaa palvelun jatkokehittämisen. 

 
 

Yllä kuvatut digiasteikon eri tasot eivät edusta palvelutoteutuksen huip-
pua. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja tämä avaa jatkossakin uusia mah-
dollisuuksia digitaalisten palvelujen uudistamiselle. Alla on listattu teki-
jöitä, jotka on syytä ottaa huomioon digitaalisten palvelujen jatkokehittä-
misessä: 

• Asiointivaiheessa tarvittavat tiedot on esitäytetty viranomaisten hal-
lussa olevilla tiedoilla (tietoa kysytään vain kerran –periaate) 

• Asiointitiedot siirtyvät rakenteisina ja automaattisesti viranomaisen 
sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Tämä vaatii laajemman kehittämi-
sen myös sovellusten taustatoimintojen osalta. 

• Asian koko käsittely- ja päätösprosessi tapahtuu viranomaisessa säh-
köisesti.  

• Palvelu on kytketty asiakastarpeiden mukaisiin palvelukokonaisuuk-
siin (elämäntapahtumat/liiketoimintatapahtumat), jolloin asiakas voi 
yhdellä toimenpiteellä käynnistää useamman toisiinsa liittyvän viran-
omaisprosessin. 

• Asiointi voidaan käynnistää sovellusten välisen rajapinnan kautta 

• Käsittelyvaiheessa tarvittavien muiden tietojen haku on automati-
soitu rajapintojen avulla tapahtuvaksi 

• Käsittely- ja päätösvaihe on automatisoitu (tekoäly ym.) koko pro-
sessi huomioiden. 
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LIITE 1: Tietoa ja ohjeistusta muutoksen tueksi 

Digitalisaatiota edistävät hankkeet ja palvelut 

Valtiovarainministeriön julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen 
osasto (JulkICT) toimii julkisen hallinnon digitalisaation edellytysten 
luojana. Edellytyksiä luodaan ohjaamalla julkisen hallinnon palvelut en-
sisijaisesti digitaalisiksi, edistämällä hallinnon yhteentoimivuutta ja 
mahdollistamalla viranomaisten turvallinen toiminta. Tarkempia tietoja 
käynnissä olevista ja jo päättyneistä hankkeista ministeriön verkkopalve-
lusta (https://vm.fi/julkisen-hallinnon-ict). 
Digi- ja väestötietoviraston organisaatioille tarjoamat palvelut edistävät 
yhteiskunnan digitalisaatiota ja sähköistä asiointia (https://dvv.fi/digitali-
saatiota-edistavat-palvelut). Seuraavissa kappaleissa kuvattu muutamia 
tärkeimpiä Palvelulupaukseen liittyviä palveluita. 

Suomidigi 

Digi- ja väestötietoviraston kokoama Suomidigi tarjoaa kokonaiskonsep-
tin julkishallinnon digitalisaation edistämisen tueksi. Se pyrkii luomaan 
”yhden luukun mallin”, josta julkisen sektorin digitaalisten palvelujen 
suunnittelijat, kehittäjät ja päätöksiä tekevä johto löytäisivät kaipaa-
maansa tietoa ja tukea ja jonka sisältöjen tekemiseen ja kehittämiseen he 
voivat osallistua. 
Uudistettu Suomidigi-verkkopalvelu avattiin käyttöön vuoden 2020 
alussa, ja se löytyy osoitteesta: https://suomidigi.fi/  
Lainsäädännöstä on laadittu Suomidigi-verkkopalveluun oma alasivunsa, 
josta julkaistaan uusi versio maaliskuun 2020 alussa. Lainsäädäntöä kos-
keva sivu esittelee julkisten digitaalisten palvelujen kehittämiseen kes-
keisesti liittyvää lainsäädäntöä. Edelleen sivustolta löytyvät digipalvelu-
lain kortit5 ja eOppivan6 koulutusmateriaalit. 

Verkkopalvelussa on paljon hyödyllistä materiaalia sekä työkaluja jul-
kishallinnon digitalisaatioon liittyen. Esimerkiksi digikompassi-peliä7 
voi hyödyntää yhteiskehittämisessä ja itsearviointitestin avulla on mah-
dollista selvittää organisaation digitalisaation tila.  

Suomi.fi-tukipalvelut yhdestä paikasta 

Ajantasainen tieto Suomi.fi-tukipalveluista löytyy osoitteesta https://pal-
veluhallinta.suomi.fi/fi. Sivustolta on saatavissa lisätietoa kuten palvelu-
esittelyt, käyttöönottoihin liittyvää ohjeistusta sekä erilaista tukipalvelu-
kohtaista materiaalia.  

                                                
5 https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20ylläpito.pdf 
6 https://www.eoppiva.fi/ 
7 https://www.suomidigi.fi/digikompassi 

https://dvv.fi/digitalisaatiota-edistavat-palvelut
https://dvv.fi/digitalisaatiota-edistavat-palvelut
https://suomidigi.fi/
https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20yll%C3%A4pito.pdf
https://suomidigi.fi/sites/default/files/2019-09/Digitaalisten%20palveluiden%20suunnittelu%20ja%20yll%C3%A4pito.pdf
https://www.eoppiva.fi/
https://www.suomidigi.fi/digikompassi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
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Palveluhallinta on organisaatioasiakkaille suunnattu itsepalveluportaali, 
jossa voi tällä hetkellä tutustua tukipalvelujen ominaisuuksiin, ottaa pal-
velun käyttöön ja hallita siihen liitettyjä asiointipalveluita. Palveluhallin-
nasta löytyvät myös muun muassa palvelujen tekninen aineisto, käyt-
töönottoon liittyvät lomakkeet ja palveluun liittyvää ohjeistusta. Palvelu-
jen käyttöönotto Palveluhallinnan kautta edellyttää rekisteröitymistä pal-
velun käyttäjäksi ja kuulumista Palveluhallintaan rekisteröityyn organi-
saatioon. 

Muu tuki ja neuvonta 
Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa tukea ja neuvontaa usean eri kanavan 
kautta. Tietoa ja tukea etsivälle Suomi.fi -verkkopalvelu on yksi kanava.  
Yritys-Suomi-puhelinpalvelu tarjoaa neuvontaa Suomi.fi-palvelujen 
käyttöön. 
Lisäksi sähköisten palvelujen ja älylaitteiden käyttöön on saatavilla niin 
maksutonta kuin maksullista käytön opastusta eli digitukea8. Tuen tarjo-
ajia ovat esimerkiksi Kansalaisneuvonta, kuntien asiointipisteet, kansa-
lais- ja työväenopistot, kirjastot, yhdistykset, järjestöt, vertaisopastajat, 
vapaaehtoiset ja yritykset. 

Digituki 

Viranomaisilla on hallintolain (8§) mukaisesti velvollisuus antaa neu-
vontaa omissa palveluissaan ja sama velvollisuus pätee myös sähköi-
sessä asioinnissa. Myös laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vel-
voittaa viranomaisia tuomaan palveluihinsa kanavan (esim. puhelinnu-
mero, sähköposti, chat), jonka kautta asiakas saa neuvoa digipalvelussa 
palvelussa asiointiin. Palvelulupausten antamisen yhteydessä on syytä 
tuoda esiin, miten tarvittava neuvonta digipalvelussa toteutetaan. 

Digiosaamista kasvattavassa tuessa, joka ei vaadi asian substanssiosaa-
mista, digituen valtakunnallisista verkostoista on löydettävissä apua ja 
tukea. Digitukea tarjoavat eri sektoreilta mm. kirjastot, järjestöt, kunnat 
ja yritykset. Valtakunnallisesti digitukea kehittää Digi- ja väestötietovi-
rasto yhteistyössä alueellisten koordinaattorien kanssa. Digituen valta-
kunnallisesta kehittämisestä lisätietoja: www.dvv.fi/digituki ja 
www.suomidigi.fi/digituki  
Digi- ja väestötietovirasto käynnistää keväällä 2020 työn, jossa selvite-
tään, miten yleistä digitukea voidaan laajentaa palvelemaan myös elin-
keinotoimintaa harjoittavia. 

  

                                                
8 https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/digitukea-asiointiin-ja-lait-
teiden-kayttoon/digituki 

https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/digitukea-asiointiin-ja-laitteiden-kayttoon/digituki
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LIITE 2: Lainsäädäntö 

Tässä osassa on kuvattu, mitä voimassa oleva lainsäädäntö tarkoittaa di-
gitaalisten palvelujen kannalta. Tämän lisäksi on nostettu poimintoja di-
gitaalisen palvelutapaan siirtymistä käsittelevistä laeista. 

Asiointimahdollisuus eri kielillä on asiakaslähtöistä 
Digitaalisia palveluita kehitettäessä yksi tärkeä edellytys on (yritys)asi-
akkaiden yhdenmukainen kohtelu. Lainsäädäntö velvoittaa tietyin osin, 
että viranomaisen elinkeinotoimintaa harjoittavalle taholle tarjoama digi-
taalinen asiointipalvelu on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta, 
useammalla asiointikielellä (esimerkiksi suomi, ruotsi, englanti, saame). 
Kielivaihtoehtojen osalta tämä tarkoittaa käytännössä, että palvelun tek-
nisen toteutuksen fonttivalikoima ei sulje jotain kieltä (esimerkiksi 
saame) pois. Asiakaslähtöisyyteen sisältyy sekin, että viranomainen on 
velvoitettu tarjoamaan digitaalisiin asiointipalveluihin liittyen tietoa lop-
pukäyttäjien tuesta. (ks. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, 
306/2019, ns. digipalvelulaki)  

Palvelujen laaja saatavuus ja käyttökatkojen ennakoitavuus 
Elinkeinotoimintaa harjoittavat tahot käyttävät asiointipalveluita silloin, 
kun se heille parhaiten sopii. Palvelujen käytettävyyden kannalta tämä 
tarkoittaa, että viranomaisen on aikataulutettava esimerkiksi huolto- ja 
palvelukatkot ja tiedotettava asiakkaita niistä hyvissä ajoin etukäteen. 
Esimerkiksi Business Finlandin asiointipalvelussa ilmoitetaan, että pal-
velussa on huoltokatko joka kuukauden 4. perjantai klo 17. Tällä tavoin 
käyttäjien on mahdollista huomioida katko palvelussa ja asioida palve-
lussa ennakoiden. (ks. Digipalvelulaki) 

Viranomaisten on myös varauduttava odottamattomiin tilanteisiin, kuten 
palvelunestohyökkäykset tai tekniset viat. Tällaisissa tilanteissa asiakas-
lähtöistä olisi, että asiointipalvelua käyttävää elinkeinotoiminnan harjoit-
tajaa informoidaan tilanteesta. Asiointipalvelun huoltoikkunassa voi olla 
esimerkiksi seuraava viesti: ”Vikaa selvitetään, palvelu on arviolta käy-
tettävissä viimeistään kahden arkipäivän kuluttua”. Lisäksi viranomaisen 
tulee järjestää korvaava palvelu, mikäli palvelua ei ole saatavilla ensisi-
jaisesta palvelukanavasta. (ks. Digipalvelulaki)  

Poikkeustilanteisiin varautuminen 
Poikkeustilanteisiin ja ennakoimattomiin käyttökatkoihin varautuminen 
edellyttää, että organisaatiossa on määritelty digitaalisille palveluille tie-
tyt vaatimustasot tai sisäiset laatukriteerit. Näiden mukaisesti on suota-
vaa määritellä, mitkä palvelut ovat elinkeinotoimintaa harjoittavien nä-
kökulmasta kriittisimpiä / kysytyimpiä ja miten nopeasti ne on saatava 
kuntoon myös poikkeustilanteissa. (ks. Digipalvelulaki)   

Vahva sähköinen tunnistaminen ja toisen puolesta asiointi minimi-
vaatimuksina 
Elinkeinotoimintaa harjoittavia tahoja edustavilla – esimerkiksi yritysten 
edustajilla – on tarve asioida toisen puolesta. Viranomaisen on voitava 
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tietää, minkä yrityksen puolesta asiointia hoidetaan. Tästä syystä digias-
teen minimitaso edellyttää tarvittaessa asiakkaan vahvaa sähköistä tun-
nistamista, asiakkaan ja viranomaisen välisten viestien tietoturvallisesta 
välitystapaa sekä rekisteriperusteista toisen puolesta asioinnin (asiointi-
oikeus tarkistetaan valtuudet-palvelusta) mahdollistamista. Tunnistami-
sen käytön mahdollisuudesta ja pakollisuudesta sekä asiointioikeuden 
tarkastamisesta on säädytty digipalveluissa. 
Lainsäädäntöön liittyen organisaatioiden toivotaan ilmoittavan valtiova-
rainministeriölle siirtymää hidastavasta tai haittaavasta lainsäädännöstä. 
Lainsäädännön asettamat, digitaalisia asiointipalveluita koskevat vaati-
mukset on kuvattu tiiviisti seuraavalla sivulla olevassa taulukossa. 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) – poimintoja 

Lakia sovelletaan yleisölle tarjottaviin viranomaisen digitaalisiin palve-
luihin ja muihin sähköisiin tiedonsiirtomenetelmiin. 

4 § Digitaalisten palvelujen suunnittelu ja ylläpito 
Viranomaisen on huolehdittava sen vastuulla olevien digitaalisten palve-
lujen ja muiden viranomaisen käytössä olevien sähköisten tiedonsiirto-
menetelmien saatavuudesta muulloinkin kuin viranomaisen asiointipis-
teiden aukioloaikoina. Digitaalisten palvelujen ja muiden sähköisten tie-
donsiirtomenetelmien käyttökatkot on ajoitettava ajankohtaan, jolloin 
niiden käyttö on vähäistä. Käyttökatkoista on tiedotettava sopivalla ta-
valla ennalta yleisölle. Viranomaisen on julkaistava käyttökatkon ajaksi 
ohjeet, miten jokainen saa asiansa hoidetuksi vaihtoehtoisella tavalla. 
Viranomaisen on varmistettava digitaalisten palvelujensa riittävä yhteen-
sopivuus hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun 
lain 3 §:ssä tarkoitettujen tukipalvelujen sekä muiden viranomaisten di-
gitaalisten palvelujen kanssa. 
5 § Digitaalisten palvelujen tarjoaminen 

Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitar-
peeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia pal-
veluita tai muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Viranomaisen on tar-
jottava jokaiselle mahdollisuus käyttää asiassaan viranomaisten sähköis-
ten viestien ja asiakirjojen vastaanottamiseen hallinnon yhteisistä säh-
köisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa tarkoitettua viestinväli-
tyspalvelua tai muuta riittävän tietoturvallista sähköistä tiedonsiirtome-
netelmää, jos viranomainen voi toimittaa viestin tai asiakirjan sähköi-
sessä muodossa. 
Viranomaisen on julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta 
jokaisella on mahdollisuus saada neuvoja viranomaisen digitaalisen pal-
velun käyttämiseksi. 

6 § Palvelun käyttäjän sähköinen tunnistaminen 
Jos digitaalisesta palvelusta on mahdollista saada salassa pidettäviä tieto-
sisältöjä nähtäväksi ja käytettäväksi, palvelun käyttäjä on tunnistettava 
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain 3 
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§:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua luonnollisen henkilön tunnistus-
palvelua, vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamus-
palveluista annetun lain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vah-
vaa sähköistä tunnistamista tai painavasta perustellusta syystä muuta 
vastaavaa tietoturvallista tunnistuspalvelua käyttämällä. 
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306 

Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) – poimintoja 

1 § Lain tarkoitus ja soveltamisala 

Laissa säädetään julkisen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tuki-
palveluista, niitä koskevista vaatimuksista, niiden tuottamiseen liittyvistä 
tehtävistä sekä tuottamiseen liittyvästä henkilötietojen ja muiden tietojen 
käsittelystä. Lisäksi tässä laissa säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta 
käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja sekä palvelujen käytön 
edellytyksistä. 

3 § Tukipalvelut 
Yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat 1) kansallinen palvelu-
väylä, 2) palvelutietovaranto, 3) palvelunäkymä, 4) luonnollisen henki-
lön tunnistuspalvelu, 5) tunnistamisen kokoamis- ja hallinnointipalvelut, 
6) asiointivaltuuspalvelu, 7) viestinvälityspalvelu, 8) verkkomaksamisen 
palvelu ja 9) hallinnon karttapalvelu. 

5 § Tukipalvelujen käyttö julkisessa tehtävässä 
Julkisen hallinnon viranomaisista 1) valtion hallintoviranomaiset, viras-
tot, laitokset ja liikelaitokset, 2) kunnalliset viranomaiset niiden hoita-
essa laissa niille säädettyjä tehtäviä ja 3) tuomioistuimet ja muut lain-
käyttöelimet ovat velvollisia käyttämään 3§:n 1 momentin 1-4, 7 ja 8 
kohdassa tarkoitettuja tukipalveluja sekä asiointivaltuuspalvelusta saata-
via tietoja henkilön toimivallasta laillisena edustajana. 
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160571 

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) - poimintoja 

tarkoituksena on:  
1) varmistaa viranomaisten tietoaineistojen yhdenmukainen ja laadukas 
hallinta sekä tietoturvallinen käsittely julkisuusperiaatteen toteutta-
miseksi;  
2) mahdollistaa viranomaisten tietoaineistojen turvallinen ja tehokas 
hyödyntäminen, jotta viranomainen voi hoitaa tehtävänsä ja tarjota pal-
velunsa hallinnon asiakkaille hyvää hallintoa noudattaen tuloksellisesti 
ja laadukkaasti;  
3) edistää tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuutta.  
Lailla pannaan täytäntöön eräiltä osin julkisen sektorin hallussa olevien 
tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 2003/98/EY muuttami-
sesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/37/EU. 
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19 § Tietoaineistojen sähköiseen muotoon muuttaminen ja saatavuus 
Jos asiakirja saapuu viranomaiselle muussa kuin sähköisessä muodossa, 
on se muutettava sähköiseen muotoon, jos asiakirja on säädetty pysy-
västi säilytettäväksi taikka lailla tai lain nojalla arkistoitavaksi. 

20 § Tietoaineistojen kerääminen viranomaisen tehtäviä varten 
Viranomaisen on pyrittävä hyödyntämään toisen viranomaisen tietoai-
neistoja, jos viranomaisella on oikeus saada tarvittavat tiedot toiselta vi-
ranomaiselta teknisen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla. Tietojen 
hyödyntämisessä on huolehdittava asianosaisen tai muun hallinnon asi-
akkaan oikeusturvasta. 

Jos viranomaisella on oikeus saada toisen viranomaisen tietovarannosta 
tehtäviensä hoitamista varten tietoja luotettavasti ja ajantasaisesti tekni-
sen rajapinnan tai katseluyhteyden avulla, se ei saa vaatia asiakastaan 
esittämään tai toimittamaan tällaista todistusta tai otetta, ellei se ole vält-
tämätöntä asian selvittämiseksi. 
22 § Tietojen luovuttaminen teknisen rajapinnan avulla viranomaisten 
välillä 
Viranomaisten on toteutettava säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen 
sähköinen tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä teknisten raja-
pintojen avulla, jos vastaanottavalla viranomaisella on tietoihin laissa 
säädetty tiedonsaantioikeus. Säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen 
tietojen sähköinen luovuttaminen voidaan toteuttaa muulla tavalla, jos 
teknisen rajapinnan toteuttaminen tai käyttö ei ole teknisesti tai taloudel-
lisesti tarkoituksenmukaista. Viranomainen voi avata teknisen rajapin-
nan tiedonsaantiin oikeutetulle viranomaiselle myös muissa tilanteissa. 
Asiakirjojen ja tietojen antamisesta muulla tavalla säädetään erikseen. 

Lähde: http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2019/20190906 

Hallintolaki (434/2003) – poimintoja  

6 § Hallinnon oikeusperiaatteet 
Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä 
käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tar-
koituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa 
suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden.  
7 § Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus 

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, 
että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viran-
omainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.   
Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan 
sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimi-
alaansa liittyvissä asioissa säädetään viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa. 
8 § Neuvonta 
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Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen 
mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava 
asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksu-
tonta.   

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen on pyrittävä opasta-
maan asiakas toimivaltaiseen viranomaiseen. 

9 § Hyvän kielenkäytön vaatimus 
Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. 

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434 

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) - poimintoja 

1 § Julkisuusperiaate 
Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erik-
seen toisin säädetä. 
2 § Lain soveltamisala 

Laissa säädetään oikeudesta saada tieto viranomaisten julkisista asiakir-
joista sekä viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjo-
jen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksi-
tyisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista samoin kuin 
viranomaisten velvollisuuksista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi. 
3 § Lain tarkoitus 

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvol-
lisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toimin-
nassa sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen 
vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä 
sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. 
5 § Viranomaisen asiakirja 

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa 
asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut 
taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muu-
ten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. 

9 § Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta 
Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julki-
nen 
10 § Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta 

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa 
tiedon vain, jos niin erikseen tässä laissa säädetään. 

20 § Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa 
Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta ja tässä tarkoituk-
sessa tarvittaessa laadittava oppaita, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tie-
toaineistoja palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskuntaoloista 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434
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ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laatimisvelvollisuuden tarvetta ar-
vioitaessa on otettava huomioon, missä määrin viranomaisen toiminnasta 
on saatavissa tietoja asiakirjojen julkisuuden avulla tai yleisen tilastotuo-
tannon perusteella. 

Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksi-
löiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liitty-
vissä asioissa. 
Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön tiedonsaannin kannalta 
keskeiset asiakirjat tai niitä koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saa-
tavissa kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla yleisön hel-
posti käytettävissä olevilla keinoilla. 
23 § Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto 

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoi-
tava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka 
asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomai-
sessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, josta lailla on säädetty vai-
tiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa 
paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoi-
taminen viranomaisen lukuun on päättynyt. 
Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621 

 

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) – poimintoja 

1 § Lain tarkoitus 
Lain tarkoituksena on lisätä asioinnin sujuvuutta ja joutuisuutta samoin 
kuin tietoturvallisuutta hallinnossa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyt-
töelimissä sekä ulosotossa edistämällä sähköisten tiedonsiirtomenetel-
mien käyttöä. 
2 § Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan hallintoasian, tuomioistuinasian, syyteasian ja 
ulosottoasian sähköiseen vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen tiedok-
siantoon, jollei muualla laissa toisin säädetä. 
4 § Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä telekopiota ja telepalvelua, kuten 
sähköistä lomaketta, sähköpostia tai käyttöoikeutta sähköiseen tietojär-
jestelmään, sekä muuta sähköiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää, 
jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin; ei kuitenkaan 
puhelua; 

2) sähköisellä viestillä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä 
tarvittaessa kirjalliseen muotoon tallennettavissa olevaa informaatiota; ja 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621
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3) sähköisellä asiakirjalla sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepa-
noon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon. 

7 § Viranomaisen yhteystiedoista ilmoittaminen 
Viranomaisen tulee sopivalla tavalla ilmoittaa sähköisessä asioinnissa 
käytettävät yhteystietonsa. 
9 § Kirjallisen muodon täyttyminen 

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Vi-
ranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekir-
joituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkupe-
räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa 
sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen 
ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin määrätä val-
takirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen 
toimivaltaa tai sen laajuutta. 
10 § Sähköisen viestin saapumisajankohta 

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on 
viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä 
siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
12 § Sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta ilmoittaminen 

Viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanot-
tamisesta lähettäjälle. Ilmoitus voidaan toimittaa tietojärjestelmän väli-
tyksellä automaattisena kuittauksena tai muutoin. 
16 § Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoittaminen 

Päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Viranomaisen on alle-
kirjoitettava asiakirja sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transakti-
oihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 
1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 910/2014 26 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttä-
vällä kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai muuten sellaisella ta-
valla, että asiakirjan alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistau-
tua. 

18 § Todisteellinen sähköinen tiedoksianto 
Asiakirja, joka lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan 
tai muuten todisteellisesti, voidaan asianosaisen suostumuksella antaa 
tiedoksi myös sähköisenä viestinä, ei kuitenkaan telekopiona tai vastaa-
valla tavalla. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava, että asiakirja on asi-
anosaisen tai tämän edustajan noudettavissa viranomaisen osoittamalta 
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta. 
Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava asiakirjaa noutaes-
saan. Tunnistautumisessa on tällöin käytettävä tunnistautumistekniikkaa, 
joka on tietoturvallinen ja todisteellinen. 
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Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viran-
omaisen 1 momentin mukaisesti osoittamalta yhteydeltä. Jos asiakirjaa 
ei ole noudettu seitsemän päivän kuluessa viranomaisen ilmoituksesta, 
tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa säädetään. 

19 § Tavallinen sähköinen tiedoksianto 
Muu kuin 18 §:ssä tarkoitettu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomai-
selle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Jos kuitenkin asian-
omaisen yksityisyyden suojaaminen, muu erityinen suojan tai suojelun 
tarve taikka oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan tiedoksi-
antoon on sovellettava, mitä 18 §:ssä tai tiedoksiannosta muutoin sääde-
tään. 
Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä. 
21 § Arkistointi 

Sähköinen asiakirja on arkistoitava siten, että sen alkuperäisyys ja säily-
minen sisällöltään muuttumattomana voidaan myöhemmin osoittaa. 

Lähde: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030013
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