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Tiivistelmä

Tunnistuspalveluiden kehittäminen ja käyttö
julkisessa hallinnossa
Tarkastuksessa selvitettiin julkisen hallinnon tunnistuspalveluiden kehittämishankkeiden toteutusta ja koordinointia, niitä koskevaa viranomaisten
välistä yhteistyötä sekä palvelujen hankintojen lainmukaisuutta. Lisäksi
tarkastuksessa tarkastettiin tunnistuspalveluiden kehittämisen, ohjauksen
ja valvonnan rakenteita. Tarkastuksen kohteina olivat sähköiset tunnistuspalvelut, joita käytetään julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa. Sähköisellä asioinnilla tarkoitetaan tässä yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen
sekä viranomaisten asiointia sähköisen tiedonsiirtomenetelmien avulla viranomaisissa.
Tarkastuksen piiriin kuuluneiden tunnistuspalveluiden kehittämis- ja
käyttökustannukset olivat vuosina 1999–2007 yhteensä noin 40 miljoonaa
euroa.
Tarkastuksen perusteella julkisessa hallinnossa on kehitetty tunnistuspalveluinfrastruktuuria voimakkaasti. Kuitenkaan tarpeita tunnistuspalveluiden käytölle sähköisessä asioinnissa ei ole selvitetty riittävästi. Valtiontalouden tarkastusvirasto on maaliskuussa 2006 antamassaan tarkastuskertomuksessa todennut, että julkishallinnossa tulee kartoittaa henkilön sähköistä tunnistusta vaativat palvelut sekä niihin liittyvien tunnistusmuotojen asema ja merkitys.
Tunnistuspalveluita on kehitetty julkisessa hallinnossa kunkin toimijan
omista tarpeista ja lähtökohdista käsin, jolloin on päädytty päällekkäisiin
ja taloudellisesti epäedullisiin ratkaisuihin. Syynä tähän on ollut riittävän
kokonaiskoordinoinnin puute valtion IT-toiminnan kehittämisessä.
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman
keskeisenä tehtävänä oli koordinoida valtionhallinnon omia toimenpiteitä
horisontaalisella tasolla, jotta voidaan varmistua muun muassa siitä, että
toteutettavat toimenpiteet tukevat toisiaan eivätkä ole päällekkäisiä tai
keskenään ristiriidassa. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella tietoyhteiskuntaohjelma ei ole onnistunut kaikilta osin tässä tehtävässään.
Tarkastusvirasto katsoo, että erilaisiin strategioihin ja muuhun informaatio-ohjaukseen perustuva viranomaisten välinen yhteistyö ja sen ohjaus ei
ole ollut tehokasta. Nykyiset menettelyt vain lisäävät eri viranomaisten tai
niiden muodostamien ryhmittymien välistä kilpailua, joka ei ole valtion
taloudenhoidon kokonaisuuden kannalta perusteltua. Tarkastusviraston
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näkemyksen mukaan tietoyhteiskuntakehitystä on ohjattu muodostamalla
raportointijärjestelmä, jossa asioista raportoidaan eri toimijoille päällekkäin ja toteuttamalla samanaikaisesti erilaisia strategioita. Tarkastuksen
perusteella myös tunnistus- ja varmennepalveluiden valvonnan ja ohjauksen kehittäminen on ollut hajautunutta. Tarkastuksessa havaittiin tietosuojavaltuutetun toiminnassa puutteita. Viestintäviraston varmennepalvelujen valvonnan maksuperusteiden todettiin tarkastuksessa epätarkoituksenmukaisiksi. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan toiminnan yhdenmukaistaminen ja rationalisointi, valvonnan tehostaminen, tietoturvallisuutta koskevat menettelyt, vapaiden tunnistemarkkinoiden toimivuus
sekä erityisesti yksilöiden oikeusturva ja tietosuoja edellyttävät tunnistuspalveluita ja tunnistamista koskevaa lakitasoista sääntelyä.
Tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt useissa hankinnoissa puutteita tai
laiminlyöntejä julkisista hankinnoista annettujen säännösten noudattamisessa. Hankintalainsäädäntöön nähden puutteellisia hankintoja on tehty
erityisesti Verohallituksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
hankkeissa. Myöskään valtiovarainministeriön menettelyt yhteishankinnoissa ja puitejärjestelyissä eivät ole olleet kaikilta osin hankintalain
säännösten mukaisia.
Tarkastusvirasto korostaa, että järjestelmien vaatimusmäärittelyt tulee
laatia siten, että ne eivät suosi tiettyä toimittajaa. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan tietojärjestelmäpalveluja hankittaessa on vastaisuudessa
selvitettävä tarkemmin eri vaihtoehdot hankinnan suorittamiseksi. Yksittäisen viranomaisen ei tulisi tehdä laajoja tietojärjestelmähankintoja kuin
perustelluista syistä. Tällöin kyse voi olla vain viranomaisen ydintoimintaa tukevasta järjestelmästä, jonka toiminnallisuuksia ei ole mahdollista
tuottaa muiden viranomaisten kanssa yhdessä.
Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että nykyisillä tunnistuspalvelumarkkinoilla ei ole todellista kilpailua, vaan tunnisteiden käyttö on
keskittynyt verkkopankkitunnisteiden käyttöön. Tähän voi liittyä pitemmällä aikavälillä taloudellisia riskejä. Toisaalta valtionhallinnon omilla
toimenpiteillä on ollut vaikutuksensa syntyneeseen tilanteeseen.
Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että Väestörekisterikeskuksen
toimintaa ei ole organisoitu asianmukaisesti. Väestörekisterikeskuksen viranomaistoiminta ja liiketoiminta ovat sekoittuneet erityisesti varmennetoiminnassa. Väestörekisterikeskuksen toimintaan liittyviä ongelmia on
selvitetty ja ne on todettu useissa eri raporteissa ja selvityksissä, joissa on
tullut esiin tarve liiketoiminnan ja viranomaistoiminnan selkeäksi erottamiseksi toisistaan. Selvitykset eivät kuitenkaan ole johtaneet todellisiin
ongelmalähtöisiin organisaatiouudistuksiin. Tarkastusvirasto katsoo, että
valtiovarainministeriön on ryhdyttävä välittömiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin Väestörekisterikeskuksen toiminnan saattamiseksi asianmu8

kaiseksi. Väestörekisterikeskuksen harjoittama varmennetoiminta on ollut
koko sen elinkaaren ajan tappiollista ja varmenteiden käytössä on havaittavissa useita toiminnallisia ongelmia. Tarkastusvirasto katsoo, että Väestörekisterikeskuksen varmennetoiminta tulisi arvioida uudelleen tarvelähtöisesti. Nykyisessä muodossaan Väestörekisterikeskuksen tarjoamille laatuvarmenteille on julkisessa hallinnossa vähän käyttöä.
Tarkastuksessa on ilmennyt Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
hankinnoissa lainvastaisia menettelyitä ja laiminlyöntejä. Hankintoja on
tehty suorahankintoina ilman kirjallisia hankintapäätöksiä ja perusteluita.
Tarkastuksen mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen varmennehanke on ollut huonosti organisoitu ja resursoitu. Selkeä hankesuunnitelma, josta olisi ollut nähtävissä hankkeen ja hankintojen aikataulutus, resursointi, kokonaiskustannusarvio ja eri osapuolien vastuut, on puuttunut.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen varmennetoiminnassa on havaittavissa huomattavia taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.
Tarkastuksessa on havaittu myös Verohallituksen hankintatoimessa vastaavanlaisia puutteita suorahankintoja tehtäessä. Merkittävänä riskinä voidaan pitää myös sitä, että Verohallitus on hankkinut palvelukseensa henkilökonsultteja ilman selkeitä toimeksiantoja ja määräaikaa. Tarkastuksessa
ilmeni, että Verohallitukselle tekevien konsulttiyritysten ja IT-toimittajien
laskujen laskutusperusteissa on epäselvyyksiä. Laskujen liitteenä olleet
raportit olivat suppeita tai niistä ei ilmennyt lainkaan tehtäviä, joita konsultti oli tehnyt ja joista tämä oli laskuttanut. Tarkastuksessa havaittiin
puutteita myös Verohallituksen hankeseurannassa, laskentatoimessa ja arkistotoimessa.
Tarkastuksen perusteella Verohallituksen Katso-tunnistuspalvelun kehittämistä ei ole hoidettu asianmukaisesti. Verohallitus on ryhtynyt hoitamaan tehtävää, jota sille ei ole säädetty laissa. Katso-organisaatiotunnisteiden myöntämismenettelyssä ilmeni puutteita hallintolain ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain säännösten noudattamisessa. Lisäksi Katso-tunnistuspalvelun hankintaa ei ole tehty hankintalainsäädännön mukaisesti. Tarkastusviraston käsityksen mukaan Verohallituksen toiminta Katso-tunnisteiden tiedottamisessa ei ole ollut
myöskään hyvän hallinnon mukaista. Katso-organisaatiotunnistuspalvelu
on monin osin ongelmallinen valtion IT-strategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja linjauksiin nähden.
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Resumé

Utvecklandet och användningen av
identifieringstjänster i den offentliga förvaltningen
Med revisionen klarlades hur projekten för utvecklande av
identifieringstjänster i den offentliga förvaltningen har förverkligats och
koordinerats, samarbetet mellan myndigheterna gällande dem samt
lagenligheten i upphandlingen av tjänsterna. Dessutom granskades vid
revisionen strukturerna för utvecklande, styrning och övervakning av
identifieringstjänsterna. Föremål för revisionen var elektroniska
identifieringstjänster, som används i den offentliga förvaltningens
elektroniska kommunikation. Med elektronisk kommunikation avses här
att enskilda individer, företag och sammanslutningar samt myndigheter
sköter ärenden hos myndigheterna med hjälp av elektroniska metoder för
dataöverföring.
Utvecklings- och driftskostnaderna för de identifieringstjänster som
omfattades av revisionen var åren 1999-2007 totalt ca 40 miljoner euro.
På basis av revisionen har strukturen för identifieringstjänster utvecklats
kraftigt i den offentliga förvaltningen. Trots det har inte behovet av att
använda identifieringstjänster i den elektroniska kommunikationen utretts
tillräckligt. Statens revisionsverk har i en i mars 2006 given revisionsberättelse konstaterat, att i den offentliga förvaltningen bör kartläggas de
tjänster som kräver elektronisk identifiering av personen samt ställningen
för och betydelsen av härtill hörande former för identifiering.
Identifieringstjänsterna har utvecklats i den offentliga förvaltningen
utgående från envar aktörs egna behov och utgångspunkter, varvid man
har kommit fram till överlappande och ekonomiskt ofördelaktiga
lösningar. Orsaken till detta har varit bristen på tillräcklig övergripande
koordinering i utvecklandet av den statliga IT-verksamheten.
En central uppgift för statsminister Matti Vanhanens I regerings
informationssamhällsprogram var att koordinera statsförvaltningens egna
åtgärder på det horisontella planet, så att man kan säkerställa bl.a. att de
åtgärder som verkställs stöder varandra och inte är överlappande eller
inbördes motstridiga. På basis av den uppfattning som har uppstått vid
revisionen har informationssamhällsprogrammet inte lyckats till alla delar
i denna sin uppgift.
Revisionsverket anser, att det på olika strategier och annan
informationsstyrning baserade samarbetet mellan myndigheterna och
styrningen av detta inte har varit effektiva. De nuvarande förfarandena
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endast utökar konkurrensen mellan olika myndigheter eller av dem
bildade grupperingar, vilket inte är motiverat med tanke på skötseln av
statsfinanserna som helhet. Enligt revisionsverkets uppfattning har man
styrt informationssamhällets utveckling genom att inrätta ett
rapporteringssystem, där om saker och ting rapporteras till olika aktörer
överlappande och så, att olika strategier verkställs samtidigt. På basis av
revisionen har också utvecklandet av identifierings- och certifikattjänsternas övervakning och styrning skett splittrat. Vid revisionen
observerades brister i dataombudsmannens verksamhet. Avgiftsgrunderna
för Kommunikationsverkets övervakning av certifikattjänster konstaterades vid revisionen vara oändamålsenliga. Enligt revisionsverkets
uppfattning förutsätter en enhetligare och rationaliserad verksamhet, en
effektivare övervakning, förfarandena gällande datasäkerheten, en
fungerande fri identifierarmarknad samt i synnerhet individernas rättskydd
och dataskydd reglering på lagstiftningsnivå av identifieringstjänsterna
och identifieringen.
I samband med revisionen har vid många anskaffningar yppats brister
eller försummelser vad gäller iakttagandet av bestämmelserna om
offentlig upphandling. Med hänsyn till upphandlingslagstiftningen
bristfälliga anskaffningar har gjorts särskilt i Skattestyrelsens och
Rättsskyddscentralens för hälsovården projekt. Inte heller finansministeriets förfaranden i fråga om gemensam upphandling och
ramarrangemang har till alla delar följt bestämmelserna i upphandlingslagen.
Revisionsverket understryker, att definieringarna av kraven på systemen
måste göras så, att de inte gynnar någon viss leverantör. Enligt
revisionsverkets uppfattning bör man vid anskaffning av informationssystemtjänster framdeles klargöra noggrannare vilka de olika alternativen
är när anskaffningen görs. En enskild myndighet borde inte göra
omfattande anskaffningar av informationssystem utan motiverade skäl.
Det kan då endast vara fråga om ett system som stöder myndighetens
kärnverksamhet, och vars funktioner inte kan åstadkommas tillsammans
med andra myndigheter.
Revisionsverket fäster uppmärksamhet vid att på den nuvarande
marknaden för identifieringstjänster inte råder någon reell konkurrens,
utan användningen av identifierare har koncentrerats på användning av
nätbankskoder. Detta kan på längre sikt vara förenat med ekonomiska
risker. Å andra sidan har statsförvaltningens egna åtgärder bidragit till den
uppkomna situationen.
På basis av revisionen kan konstateras, att Befolkningsregistercentralens
verksamhet inte har organiserats på behörigt sätt. Befolkningsregistercentralens myndighetsverksamhet och affärsverksamhet har
11

blandats samman särskilt i identifierarverksamheten. De problem som
anknyter till Befolkningsregistercentralens verksamhet har klarlagts och
de har konstaterats i ett flertal olika rapporter och utredningar, i vilka har
framkommit behovet av att klart särskilja affärsverksamheten och
myndighetsverksamheten från varandra. Utredningarna har emellertid inte
lett till verkliga, av problemen föranledda organisatoriska omläggningar.
Revisionsverket anser, att finansministeriet måste skrida till omedelbara
och konkreta åtgärder för att lägga verksamheten vid Befolkningsregistercentralen till rätta. Den certifikatverksamhet som bedrivs av
Befolkningsregistercentralen har varit förlustbringande under hela dess
livstid, och i användningen av certifikaten kan noteras ett flertal
funktionella problem. Revisionsverket anser, att Befolkningsregistercentralens certifikatverksamhet borde omprövas utgående från behoven. I
deras nuvarande form har den offentliga förvaltningen liten användning
för de kvalitetscertifikat som erbjuds av Befolkningsregistercentralen.
Vid revisionen har framkommit lagstridiga förfaranden och
försummelser i upphandlingen vid Rättsskyddscentralen för hälsovården.
Anskaffningar har gjorts som direkt upphandling utan skriftliga
upphandlingsbeslut och motiveringar. Enligt revisionen har
Rättsskyddscentralens för hälsovården certifikatprojekt varit dåligt
organiserat och resurserat. En klar projektplan, i vilken hade kunnat ses
projektets och anskaffningarnas tidtabeller, resurstilldelningen, en
uppskattning av de totala kostnaderna och de olika parternas ansvar, har
saknats. Avsevärda ekonomiska och funktionella risker kan observeras i
den certifikatverksamhet som bedrivs vid Rättsskyddscentralen för
hälsovården.
Vid revisionen har också observerats motsvarande brister i Skattestyrelsens upphandling när direkt upphandling har tillämpats. Som en
betydande risk kan också betraktas, att Skattestyrelsen har engagerat
personkonsulter utan klara uppdrag och tidsgränser. Vid revisionen
framgick, att oklarheter förekommer i grunderna för de fakturor som
lämnas av konsultföretag och IT-leverantörer som arbetat för
Skattestyrelsen. De rapporter som ingick som bilaga till fakturorna var
knapphändigt hållna, eller av dem framgick inte alls de uppdrag som
konsulten hade utfört och fakturerat. Vid revisionen konstaterades också
brister i Skattestyrelsens projektuppföljning, redovisning och
arkivfunktion.
På basis av revisionen har utvecklandet av Skattestyrelsens Katsoidentifieringstjänst inte skötts på behörigt sätt. Skattestyrelsen har gått in
för att sköta en uppgift, som inte har föreskrivits den i lag. I förfarandena
vid beviljande av Katso-organisationsidentifierare framkom brister vad
gäller iakttagandet av bestämmelserna i förvaltningslagen och lagen om
12

elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet. Dessutom har
upphandlingen av Katso-identifieringstjänsten inte skett i enlighet med
upphandlingslagstiftningen. Enligt Revisionsverkets uppfattning har
Skattestyrelsens verksamhet i informerandet om Katso-identifierarna inte
heller varit i enlighet med en god förvaltning. Katso-organisationsidentifieringstjänsten är till många delar problematisk i förhållande till de
målsättningar och riktlinjer som har dragits upp i statens IT-strategi.
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1

Johdanto

Julkisessa hallinnossa on viimeisen kymmenen vuoden aikana pyritty tehostamaan erittäin voimakkaasti toimintaa tietotekniikan avulla. Toimintaa on pyritty tehostamaan lisäämällä viranomaisten keskinäistä tietojen
vaihtoa sekä tarjoamalla sähköisiä asiointipalveluita. Lisäksi rutiiniluonteisia töitä on pyritty automatisoimaan. Kaikilla valtion viranomaisilla on
käytössään www-sivut, jotka sisältävät perustietoa viranomaisen toiminnasta sekä ohjeita asian vireille saattamisesta ja muusta asioinnista viranomaisessa. Lisäksi viranomaiset tarjoavat www-sivuillaan erittäin paljon
myös verkkolomakkeita, joita asiakkaat voivat täyttää, tulostaa ja lähettää
viranomaiselle postitse. Paperilomakkeilla olevat tiedot pitää kirjata uudelleen viranomaisen tietojärjestelmiin manuaalisesti. Joissakin tapauksissa lomakkeiden optinen lukeminen voi jonkin verran automatisoida asiankäsittelyä. Hallinnon asiakkaat voivat varsin yleisesti lähettää sähköpostilla verkkolomakkeita viranomaisille, mutta tällainen palvelumuoto ei käytännössä tehosta viranomaisten omaa toimintaa.
Viranomaiset pyrkivät kehittämään niin sanottuja vuorovaikutteisia sähköisiä asiointipalveluita, joiden tarkoituksena on tehostaa automatisoinnin
avulla viranomaisten prosesseja. Vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan sitä,
että viranomainen tarjoaa sellaisia sähköisiä palveluita, joissa asiakas saa
viranomaisen tietojärjestelmistä itseään tai edustamaansa henkilöä, yritystä tai yhteisöä koskevia tietoja käsiteltäväksi sähköisessä asiointipalvelussa tiettyjä käyttötarkoituksia varten. Vuorovaikutteiset palvelut pitävät sisällään toimintoja, jotka ohjaavat käyttäjää halutun toimintoketjun mukaisesti. Palvelun toiminnot suorittavat käyttäjän antamien tietojen oikeellisuustarkastuksen, jolloin tietojen riittävä laatu voidaan varmistaa jo ennen
lomakkeen lähettämistä. Vuorovaikutteisuuden on nähty parantavan asiakaspalvelua ja tehostavan viranomaisen omaa toimintaa siten, että ylimääräisiä viranomaisen tiedontallennustoimenpiteitä ei tarvitse tehdä. Tällöin
tiedot saapuvat sähköisesti viranomaisen järjestelmiin rakenteisessa muodossa, jolloin tiedot voidaan tallentaa automaattisesti asiankäsittelyä varten viranomaisen operatiivisiin tietojärjestelmiin.
Vuorovaikutteinen sähköinen asiointi edellyttää jonkinasteista käyttäjän
sähköistä tunnistusta palveluun kirjautumisen yhteydessä tai palvelutapahtuman aikana. Myös omien tietojen katselun mahdollistavat palvelut edellyttävät käyttäjien tunnistusta. Tunnistuspalveluinfrastruktuurin puute julkisessa hallinnossa on jopa nähty vuorovaikutteisen sähköisen asioinnin
esteeksi.
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Henkilön sähköisessä tunnistamisessa yksilöidään ja todennetaan henkilö, joidenkin henkilöön liittyvien yksilöintitietojen (kuten henkilötunnus),
tunnistusvälineen (kuten kortti) ja siihen liittyvän menetelmän (kuten salasana) avulla. Tunnistuksen perusteella henkilölle määräytyy tietty rooli
palvelun käyttäjänä, joka voi perustua muun muassa henkilön asemaan tai
valtuutukseen. Luonnollisen henkilön asema voi määräytyä hänen oikeustoimikelpoisuutensa tai oikeushenkilön virallisessa asemassa toimimisen
perusteella. Valtuutus voi puolestaan perustua joko kahden luonnollisen
henkilön välille siten, että päähenkilö (valtuuttaja) valtuuttaa toimimaan
toisen henkilön (asiamies, avustaja) tekemään joitakin toimenpiteitä valtuuttajan puolesta. Valtuutus tapahtuu myös silloin, jos oikeushenkilön viralliset toimijat tai toimielimet valtuuttavat jonkun toimimaan jossakin tietyssä asiassa oikeushenkilön puolesta ilman laissa säädettyä erityistä asemaa. Henkilö toimii palvelussa aina tietyssä roolissa, jonka perusteella
hänen käyttöoikeutensa (käyttövaltuutensa) määritellään. Tietyn sähköisen
palvelun pääsynvalvonnassa henkilölle määritellään tunnistus- ja roolitietojen perusteella käyttöoikeudet palveluun. Aiheeseen oleellisesti liittyvä
käsitteistö voidaan jakaa kuvion (kuvio 1) mukaisiin osiin.
Tunnistuksessa yksilöidään henkilön identiteetti. Todentamisessa puolestaan palveluntarjoaja vakuuttuu identiteetin oikeellisuudesta siten, että
tunnistus on tehty jonkin palveluntarjoajan hyväksymän menetelmän ja
välineen avulla.
Tunnistamisen ja todentamisen avulla henkilölle määritellään käyttöoikeudet eri palveluihin ja järjestelmiin. Pääsynvalvonta puolestaan huolehtii siitä, että vain ne henkilöt, joilla on käyttöoikeudet, pääsevät niihin tietoihin ja palveluihin, joihin heillä on käyttöoikeudet. Pääsynvalvonta toteutetaan käyttäjähakemistoina tai tietokantoina, jotka sisältävät tiedot
palvelun käyttöön oikeutetuista henkilöistä.

16

KUVIO 1. Keskeisten käsitteiden suhteet.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman mukaan hallitus edistää kansalaisten ja yritysten luottamusta tietoyhteiskunnan palveluihin. Tässä tarkoituksessa hallitus tulee uudistamaan helppokäyttöistä
sähköistä tunnistamista koskevaa lainsäädäntöä. Hallitusohjelman mukaan
hallitus tulee edistämään mobiili- ja korttipohjaisten varmenteiden käyttöönottoa.
Hallitusohjelmassa esitettyjen tietoyhteiskuntaa koskevien tavoitteiden
toteuttamiseksi valtioneuvosto teki 21.6.2007 periaatepäätöksen kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007–2011. Tietoyhteiskuntapolitiikassa keskitytään pääministeri Vanhasen I hallituksen aikana valmistellun tietoyhteiskuntastrategian käytännön toteutukseen.1 Periaatepäätöksen toteutumista ohjaa arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, joka toimii liikenne- ja viestintäministeriössä viestintäministerin vetämänä. Neuvottelukuntaan kuuluu yhteensä viisi ministeriä sekä 34 muuta
jäsentä. Periaatepäätöksen yksi keskeisistä painopistealueista on sähköisen
tunnistuksen kehittäminen. Periaatepäätöksen mukaan julkisessa hallinnossa sovitaan yhtenäisistä tunnistustavoista ja -menettelyistä ja otetaan
1

Osana Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista laadittiin
vuonna 2006 kansallinen tietoyhteiskuntastrategia: Uudistuva, ihmisläheinen ja
kilpailukykyinen Suomi.
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ne laajasti käyttöön. Käytössä voi olla useita tunnistustapoja. Olemassa
olevien tunnistusratkaisuiden pohjalta luodaan laaja julkisen ja yksityisen
sektorin yhteinen toimintamalli, joka tähtää siihen, että luotettava tunnistaminen tehdään kansalaisille, yrityksille ja muille palvelun tarvitsijoille
mahdollisimman helpoksi. Lisäksi periaatepäätöksessä linjataan, että biometristen tunnisteiden käytölle luodaan lainsäädäntöpohja ja edistetään
toimijoiden yhteistyötä sähköisen tunnistamisen alalla. Periaatepäätöksen
mukaan tunnistuksen kehittämisen perimmäisenä tarkoituksena on ottaa
käyttöön yhtenäinen ja luotettava sähköisen tunnistamisen menetelmä julkisella sektorilla sekä edistää uusien sähköisten tunnistusmenetelmien kehittymistä ja käyttöönottoa. Periaatepäätöksen tavoitteita edistämään on
nimetty sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmä, johon kuuluu yhteensä
18 julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin toimijaa. Periaatepäätöksen
pohjalta on edelleen laadittu toimintaohjelma, jonka toteuttamista arjen
tietoyhteiskunnan neuvottelukunta seuraa.
Jo aiemmin vuonna 2005 valtiovarainministeriön johdolla laaditussa
julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategiassa ja kehittämissuunnitelmassa2 on vastuutettu tunnistuspalveluiden kehittämistyötä. Suunnitelman mukaan Verohallituksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen tuli tehdä vuonna 2005 yritysten tunnistamiseen liittyvät määritykset ja selvitykset. Vuonna 2006 toimijoiden tuli luoda yritysten tunnistamiseen yhtenäinen tunnistusratkaisu.
Valtion IT-strategiassa3 on asetettu tunnistuspalveluiden kehittämisen
tavoitteiksi, että valtionhallinnossa on käytössä yhtenäinen tunnistuspalvelu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelussa voi olla useita tunnistustapoja. Biometrisen tunnistamisen käytön periaatteet viedään osaksi tietosuojalainsäädäntöä. Lisäksi strategiassa todetaan, että virkamiesten tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan kehitetään yhtenäiset ratkaisut.
Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen sekä virkamiesten tunnistamista edistävät hankkeet on nostettu strategian toteuttamisen kärkihankkeiksi, jotka
strategian mukaan käynnistetään vuosina 2006 ja 2007. IT-strategian mukaan valtionhallinnon IT-toiminta tukee valtionhallinnon tuottavuuden parantamista, poikkihallinnollista toimintaa ja rakennemuutoksia. Valtion
yhteinen IT-toiminta luo puitteet tuottavuuden kehittämiselle ja kustannustehokkaalle IT-toiminnalle.
2

Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin – Julkisen
hallinnon sähköisen asioinnin strategia- ja kehittämissuunnitelmia, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, työryhmämuistioita 11a/2005.
3
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä,
Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosaston julkaisuja 3a/2006.
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2

Tarkastusasetelma

2.1

Tarkastuskohteen kuvaus

Tällä hetkellä käytössä olevia tunnistusmenetelmiä ovat ainakin:
− Käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva tunnistus, jossa käyttäjällä on yksilöllinen käyttäjätunnus. Salasanaa käytetään sen todentamiseen, että salasanan antaja on käyttäjätunnuksen oikea haltija.
− Käyttäjätunnukseen, salasanaan ja avainlukuun perustuva tunnistus,
jos henkilön tulee ilmoittaa käyttäjätunnuksen lisäksi henkilökohtainen salasana sekä ilmoittaa avainluvun mukainen tunnusluku tunnuslukulistasta. Tällaista menetelmää käytetään useimmiten verkkopankkitunnistuksessa.
− Aikaperusteista salasanaa käytetään kertakäyttöisen tunnuslukulistan
sijaan. Menetelmässä vaihtuva salasana muodostuu aikaperusteisesti,
joka voidaan muodostaa jonkin välineen, kuten SecurID-kortin avulla.
− Biometrisessa tunnistuksessa henkilö yksilöidään esimerkiksi sormenjäljen, kasvokuvan tai silmän iiriksen perusteella.
− PKI-pohjaisessa (Public Key Infrastructure) tunnistuksessa henkilö
yksilöidään jonkin yksilöidyn tunnistenumeron avulla, joka on liitetty
tunnistusvälineeseen. Henkilön todentaminen tapahtuu esimerkiksi
hänen hallussaan olevan sirullinen kortin tai matkapuhelimen sekä
hänen tiedossaan olevan PIN-koodin avulla. PKI-pohjaiset menetelmät perustuvat julkisten ja salaisten avainten hallintaan. Menetelmässä tukeudutaan nk. kolmanteen luotettuun osapuoleen (varmentaja),
joka on tunnisteen myöntämisen yhteydessä todentanut tunnisteen haltijan luotettavalla tavalla. Varmentaja tarjoaa hakemiston, jossa on
saatavilla tunnisteen haltijan julkinen avain sekä haltijaa koskevat yksilöintitiedot, jotka varmentaja todistaa oikeaksi sähköisellä allekirjoituksellaan.
Tässä yhteydessä ei käydä tarkemmin läpi eri tunnistusmenetelmiin liittyviä menetelmäkuvauksia. Tunnistusmenetelmät voidaan jakaa karkealla
tasolla kevyeen ja vahvaan tunnistukseen. Kevyt tunnistus perustuu pääosin käyttäjätunnuksen ja salasanan käyttöön. Vahvan tunnistuksen on perustuttava ainakin kahteen seuraavasta kolmesta kriteeristä:
− käyttäjä ilmoittaa jonkin vain hänen tiedossaan olevan asian, esimerkiksi salasanan;
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−
−

käyttäjällä on jokin tunnistukseen käytettävä esine tai laite, esimerkiksi avain, avain-/tunnuslukulista tai kortti;
käyttäjä tunnistetaan jonkin ominaisuutensa, esimerkiksi puhetavan tai
sormenjäljen perusteella.

Vahvoja tunnistusmenetelmiä ovat tällä hetkellä pankkien tarjoamat Finanssialan keskusliiton julkaisemaan TUPAS2-määritykseen pohjautuvat
pankkitunnisteet sekä Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenteeseen
perustava korttitunnistus (HST-tunnistus) ja mobiilitunnistus. Verohallituksen kehittämä organisaatiotunnistus (Katso-tunnistus) täyttää osittain
vahvalle tunnistukselle asetetut vaatimukset. Lisäksi biometrisiä tunnisteita on alettu kehittää ja niitä käytetään tällä hetkellä ainakin passeissa.
Biometristen tunnisteiden käyttöä on selvittänyt liikenne- ja viestintäministeriö. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus kehittää parhaillaan terveydenhuollon ammattihenkilön varmennejärjestelmää osana valtakunnallista
terveydenhuollon kansallisesti keskitettyjen järjestelmien kehittämistä.
Tunnistusinfrastruktuurin luomiseksi ja tunnistustapahtumien helpottamiseksi on kehitetty ns. tunnistuksenohjaus- ja hallintapalveluita. Ne tarjoavat yleensä useampia tunnistuspalveluita sähköisten palveluiden käyttäjien käyttöön. Tunnistuksenohjaus- ja hallintapalvelut voivat mahdollistaa myös kertakirjautumisen useaan sähköiseen palveluun yhdellä kertaa
ns. "Single Sign-On"-periaatteella. Tarkastuksessa käytiin läpi seuraavat
tunnistuksenohjauspalvelut:
− Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja verohallinnon
muodostaman nk. Katve-konsortion Tunnistus.fi-palvelu,
− Valtiokonttorin palveluiden tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelu,
− Valtioneuvoston tietohallintoyksikön vastuulla toimiva Lomake.fi:n
tunnistuksenohjauspalvelu sekä
− valtiovarainministeriön valtion IT-toiminnan johtamisyksikön tukema
VETUMA-palvelu.
Politiikkaohjelmat otettiin käyttöön vuonna 2003 uutena keinona lisätä
poikkihallinnollisuutta, jolla tarkoitettiin yhteisiin tavoitteisiin pääsemistä
sellaisten asioiden osalta, joissa toimivalta ei kuulunut pelkästään yhden
ministeriön toimialalle tai yhteen pääluokkaan. Yksi neljästä pääministeri
Matti Vanhasen I hallituksen politiikkaohjelmista oli tietoyhteiskuntaohjelma, joka sijoitettiin valtioneuvoston kansliaan. Tarkastuksen piiriin
kuuluvat joko kokonaan tai osittain Vanhasen I hallituksen vuoden 2006
strategia-asiakirjassa (valtioneuvoston kanslia 3/2006) mainitut seuraavat
tietoyhteiskuntaohjelman toimenpiteet:
− JHS-suositus tunnistamisesta ja maksamisesta verkkoasioinnissa;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Tietosuojavaltuutetun toiminnan lisäresursointi (ohjaus, konsultointi
ja viestinnän tehostaminen);
Verotukseen liittyvän asioinnin mahdollistaminen sähköisesti;
Yhteistoiminnallisten sähköisten potilasasiakirjajärjestelmien käyttöönoton edistäminen;
Sähköisen lääkemääräyksen pilotointi ja valtakunnallisen käyttöönoton valmistelu;
Käynnistetään valtion IT-strategian mukaiset toimenpiteet (eräänä
kärkihankkeena kansalaisten ja yritysten sähköinen tunnistaminen);
Julkishallinnon verkkotunnistamisen ja -maksamisen alustan (VETUMA) laajamittainen käyttöönotto;
Virkamiesten asiointikortin käyttöönotto ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän toteuttaminen SM:n hallinnonalalla;
Virkamiesten asiointikortin asteittainen käyttöönotto muilla hallinnonaloilla;
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköinen käsittelystä
annetun lain valmistelu;
Valtion tietohallintolaki.

Lisäksi tietoyhteiskuntaohjelman loppuraportissa (Suomalaista tietoyhteiskuntaa rakentamassa – Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 2003–
2007) mainitaan toimenpiteinä, jotka kuuluvat tarkastuksen piiriin joko
kokonaan tai osittain julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategian laatiminen sekä KATSO-organisaatiotunnistuspalvelun laajentaminen koko
julkishallinnon käyttöön.
Tarkastuksen piiriin kuuluneiden tunnistuspalveluiden kehittämis- ja
käyttökustannukset olivat vuosina 1999–2007 yhteensä noin 40 miljoonaa
euroa. Valtionhallinnon tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden kehittämisen ja ylläpidon menot olivat vuonna 2006 yhteensä noin 162 miljoonaa euroa. Viranomaisten ydintoiminnan tietojärjestelmien ja sähköisten
palvelujen kehittämisestä ja ylläpidosta palvelutoimittajille maksettiin
noin 120 miljoonaa euroa (noin 75 prosenttia kokonaiskustannuksista).
Valtionhallinnon kaikki tietohallintomenot olivat vuonna 2006 yhteensä
yli 700 miljoonaa euroa, joista valtionhallinnon tai hallinnonalan yhteisiin
tietojärjestelmiin tai tietotekniikkapalveluihin kohdistuvia menoja oli 7,5
prosenttia.

21

2.2

Tarkastuksen tavoite, kysymykset,
rajaukset ja kriteerit

Tavoitteet ja tarkastuskysymykset
Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää julkisen hallinnon tunnistuspalveluiden kehittämishankkeiden tilaa. Tarkastuksessa selvitettiin, onko hankkeiden toteuttaminen ollut tarkoituksenmukaista ja miten palvelujen kehittämisessä on huomioitu asiakaslähtöisyys ja tietoturvallisuus. Tarkastuksessa kiinnitettiin huomiota lisäksi palvelujen hankintojen ja toiminnan lainmukaisuuteen.
Tarkastuksen kysymyksiä olivat:
1. Viranomaisten yhteistyön ja kokonaisohjauksen toimivuus sekä eri
toimintojen mahdollinen päällekkäisyys;
2. Tehtyjen hankintojen sekä palveluiden kehittämisen ja käytön lainmukaisuus;
3. Valittujen tunnistusmenetelmien käyttöön liittyvät toiminnalliset ja taloudelliset riskit.
Rajaukset
Tarkastuksessa keskitytään ainoastaan sellaisten tunnistuspalveluiden kehittämiseen ja käyttöön, joiden tarkoituksena on tunnistaa palvelun käyttäjä julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa, jolla tarkoitetaan tässä paitsi
yksilöiden ja yhteisöjen sähköistä asiointia viranomaisessa myös viranomaisten välistä sähköistä asiointia. Tarkastuksessa sivuttiin sähköiseen
allekirjoitukseen liittyviä juridisia tai toiminnallisia kysymyksiä sekä
biometristen tunnisteiden käyttöä. Organisaatioiden omien sisäisten järjestelmien käyttövaltuushallinta rajattiin pääosin tarkastuksen ulkopuolelle.4
Tarkastuskriteerit
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman eräänä keskeisenä tavoitteena oli koordinoida valtionhallinnon toimenpiteitä
horisontaalisella tasolla siten, että voidaan varmistua muun muassa siitä,
että toteutettavat toimenpiteet eivät ole päällekkäisiä tai keskenään ristirii4

Käyttövaltuushallinnolla tarkoitetaan käyttöoikeus- ja käyttäjien valtuustietojen
ylläpitoa, VAHTI 9/2006.
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dassa. Tarkastuksen tarkoituksena on arvioida ohjelman ohjausvaikutuksen toimivuutta tunnistuspalveluiden kehittämisessä.5
Tarkastuksessa tapahtuva tunnistuspalveluiden kehittämisen arviointi
perustuu pääosin valtiovarainministeriön laatimaan valtion IT-strategiaan,
sähköisen asioinnin strategiaan ja kehittämissuunnitelmaan (VM
11a/2005) sekä Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaan.
Viranomaisten toimintaa arvioitiin osittain myös niiden toiminta- ja taloussuunnitelmissa tai IT-strategioissa ja tulossopimuksissa asetettuihin
tavoitteisiin nähden.
Tuottavuuden toimenpideohjelman eräänä tavoitteena on suunniteltu ja
todennettavissa oleva julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen tuottavuuden ja tehokkuuden kasvu, joka saadaan aikaan toiminnallisin ja rakenteellisin muutoksin sekä tieto- ja viestintätekniikan käytöllä, tehostamalla
yleishallinnon toimintoja ja käyttämällä yksityisiä palveluja tehokkaammin julkisten palvelujen tuottamisessa. Tuottavuuden toimenpideohjelmaan kuuluu myös julkisen hallinnon sähköisten palveluiden lisääminen.6
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003)
5.3 §:n mukaan viranomaisen on varmistettava riittävä tietoturvallisuus
sähköisessä asioinnissa ja viranomaisten keskinäisessä tietojenvaihdossa.
Sähköisten palvelujen käyttäjien tunnistamisen tarkoituksena on lisätä joidenkin sähköisten palvelutyyppien tietoturvallisuutta. Sähköisiä palveluita
kehitettäessä on huomioitava kuitenkin suhteellisuusperiaate tietoturvatoimenpiteitä toteutettaessa.7
Hallituksen esityksessä laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (17/2002) taloudellisten vaikutusten yhteydessä todetaan, että lain
5

Valtioneuvoston kanslian antaman tarkastuskertomusluonnosta koskevan palautteen mukaan poikkihallinnollisuuden toteuttaminen ei ollut hallinnollisesti
helppoa neljän vuoden kokemusten perusteella ohjelmajohtamisenkaan formaatilla. Palautteen mukaan ministeriöiden toimialoista ja hallinnonaloista säädetään
kohtalaisen tarkasti samoin kuin valtion talousarvion määrärahoista. Valtioneuvoston kanslia toteaa palautteessaan, että politiikkaohjelmia varten ei muutettu
säädöksiä, vaan poikkihallinnollisuuden tuli perustua vapaaehtoisuuteen, informaatio-ohjaukseen ja yhteisiin tavoitteisiin. Valtioneuvoston kanslian mukaan
käytännössä poikkihallinnollisuuden toteuttaminen törmäsi usein hallinnonalojen
välisiin pääosin juridisiin esteisiin. Palautteessa todetaan, että kaikki yhteiset tavoitteet eivät toteutuneet myöskään tietoyhteiskuntaohjelmassa. Valtioneuvoston
kanslia kuitenkin korostaa, että poikkihallinnollisuuden toteuttamisen tavoitetta
ei kuitenkaan tule unohtaa, vaan toteuttamiseen eri tilanteissa tulee etsiä uusia
keinoja.
6
Tuottavuudentoimenpideohjelman asettamispäätös (VM121:00/2003) sekä päätöksen liitteenä oleva hankesuunnitelma.
7
HE (17/2002) vp, s. 28.
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valmisteluvaiheessa käytössä olleista palveluista valtaosa ei edellyttänyt
käyttäjän vahvaa tunnistusta, vaan tunnistus perustuu erilaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin. Sähköisten asiointipalveluiden kustannuksiin
vaikuttaa jonkin verran, kuinka paljon palveluista vastaisuudessa määritellään sellaisiksi, että ne edellyttävät käyttäjiltään vahvaa tunnistautumista.8
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003)
5.3 §:n mukaan viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan kannalta
teknisesti mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja
ohjelmistoja sähköisiä asiointipalveluita järjestettäessä. Lisäksi hallintolain (434/2003) 7 §:ssä säädettyyn palveluperiaatteeseen kuuluu, että
asiointi viranomaisessa tulee järjestää siten, että hallinnon asiakas voi
käyttää ja hyödyntää asianmukaisesti järjestettyjä hallinnon palveluita.
Säännöksen perustelujen mukaan asioinnin tehokkuutta ja tarkoituksenmukaisuutta voidaan pitää asiakaslähtöisen hallinnon keskeisenä lähtökohtana.9 Tarkastuksessa huomioitiin eräiltä osin edellä mainituissa säännöksissä asetetut asiakaslähtöisen palvelukehityksen vaatimukset.
Julkisuuslain (621/1999) 18.2 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella
voidaan säätää, että valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten on hyvän
tiedonhallintatavan toteuttamiseksi velvollisuus turvata tietojärjestelmiä
suunnitellessaan ja kehittäessään mahdollisuudet hyödyntää tietojärjestelmiä muiden viranomaisten toiminnassa sekä ottaa tässä tarkoituksessa
huomioon yhteensopivuuden varmistamiseksi viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain nojalla säädetyt tekniset vaatimukset. Valtioneuvosto voi asetuksella myös velvoittaa, että valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisilla on velvollisuus osallistua useammalle viranomaiselle yhteiseen yleisen tietoverkon avulla toteutettavaan asiakaspalvelujärjestelmään taikka yleisesti merkittävien asioiden valmistelun julkisuutta edistävien rekisterien ylläpitoon. Valtioneuvosto ei ole toistaiseksi antanut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla asetuksia edellä
mainituista asioista. Tarkastuksessa on käsitelty asiaa julkisuuslain 18.2
§:n näkökulmasta erityisesti tunnistuspalveluita koskevan sääntelyn tarpeista. Tarkastuksessa on pyritty huomioimaan valtion IT-toiminnan konserniohjauksen vaikuttavuus tunnistuspalveluiden kehittämistyössä.
Tarkastuksessa kiinnitettiin lisäksi huomiota palveluiden kehittämisen
tarkoituksenmukaisuuteen ja lainmukaisuuteen sekä tehtyihin hankintoihin. Erityisesti tarkastuksessa huomioitiin 31.5.2007 asti voimassa olleen
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5.3 §:n yhteishankintasäännös, jonka mukaan tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää yhteishankin8
9

HE (17/2002) vp, s. 24.
HE (72/2002) vp, s. 33.
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nassa, kun hankinta tehdään sellaiselta yhteishankintayksiköltä, joka on
noudattanut hankintalain säännöksiä hankinnan tekemisestä. Säännöksen
mukaan hankintayksikön, joka antaa hankinnan toisen tehtäväksi, on asetettava ehdoksi, että hankinnan tekijä noudattaa, mitä hankintalaissa säädetään. Säännöksen perustelujen mukaan hankinnasta ei tarvitse järjestää
tarjouskilpailua silloin, kun hankinta tehdään hankintalainsäädäntöä noudattavalta yhteishankintayksiköltä. Yhteishankintayksiköllä tarkoitetaan
kuntien, valtion tai muiden laissa tarkoitettujen hankintayksiköiden perustamaa lähtökohtaisesti omistajiensa hankinnoista keskitetysti huolehtivaa
yksikköä. Yhteishankintayksikkö vastaa tarjouskilpailujen järjestämisestä,
jolloin omistajayksiköt voisivat ostaa tavaroita ja palveluja suoraan yhteishankintayksiköltä. Yhteishankintayksikkö ei kuitenkaan saa tarjota ostamiaan tuotteita tai palveluja muille kuin hankintayksikön asemassa oleville omistajilleen. Tarjouskilpailua ei tarvitse järjestää silloin, kun hankinnan tekeminen on annettu toisen tehtäväksi toimeksiantosopimuksella.
Sopimuksen ehdoksi on tällöin asetettava, että toimeksisaaja noudattaa
hankinnan tekemisessä hankintalainsäädäntöä.10

2.3

Tarkastuksen aineistot ja menetelmät

Tarkastuksen keskeisen aineiston muodostavat tunnistuspalveluita kehittävien ja niitä käyttävien organisaatioiden vastuu- ja avainhenkilöiden
haastattelut ja palveluiden kehittämisen aikana syntyneet määrittely- ja
suunnitteluasiakirjat sekä hankinta-asiakirjat. Aineisto sisältää lisäksi eri
organisaatioiden strategioita, ohjeita, suosituksia sekä toiminta- ja taloussuunnitelmia.
Palvelujen kehittämisen lainmukaisuutta arvioidaan henkilötietolain
(523/1999), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain
(621/1999, jäljempänä julkisuuslaki), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) sekä hallintolain (434/2003) kannalta.
Tarkastuksen yhteydessä on käyty keskusteluja valtiovarainministeriön,
liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtioneuvoston kanslian, Patentti- ja rekisterihallituksen, Rahoitustarkastuksen,
Verohallituksen, Valtiokonttorin, Väestörekisterikeskuksen ja Finanssialan keskusliiton edustajien kanssa. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry sekä Finanssialan keskusliitto ovat antaneet tarkastusvi-

10

HE 69/1997 vp.
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raston pyynnöstä kirjalliset lausunnot tarkastuksen aikana julkisen hallinnon tunnistuspalveluiden kehittämisestä ja käytöstä.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin palautetta liikenne- ja viestintäministeriöltä, oikeusministeriöltä, sisäasiainministeriöltä, sosiaali- ja
terveysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, valtioneuvoston kanslialta, valtiovarainministeriöltä, Patentti- ja rekisterihallitukselta, Rahoitustarkastukselta, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselta, Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta, Tullihallitukselta, Valtiokonttorilta, Verohallitukselta, Viestintävirastolta, Väestörekisterikeskukselta, tietosuojavaltuutetulta, Suomen Kuntaliitolta, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskukselta sekä Hansel Oy:ltä.
Saadut palautteet on otettu huomioon lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa.
Tarkastuksen on suorittanut ylitarkastaja Tomi Voutilainen. Tarkastukseen on osallistunut johtava toiminnantarkastaja Jorma Malmi ja tarkastusta ovat ohjanneet toiminnantarkastusjohtajat Jukka Kulonpalo ja Jarmo
Soukainen.
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3

Tarkastushavainnot

3.1

Henkilötunnistuspalvelut

3.1.1

Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelu

Varmennepalvelu ja sitä koskevat hankinnat
Väestörekisterikeskuksen varmenteet perustuvat nk. PKI-menetelmään
(Public Key Infrastructure), jossa keskeisenä tekijänä on julkisten ja salaisten avainten hallinta. PKI-menetelmään perustuvaa varmennetta voidaan käyttää henkilön sähköisessä tunnistamisessa, kehittyneen sähköisen
allekirjoituksen tekemisessä sekä tietojen salaamisessa. Väestörekisterikeskuksen varmenteet ovat laatuvarmenteita11, jotka täyttävät sähköisistä
allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 7 §:n vaatimukset. Laatuvarmenteen myöntäjän eli varmentajan on lisäksi täytettävä laissa määritellyt ehdot, joiden perusteella varmentajaa arvioidaan ja jonka perusteella varmenteelle voidaan myöntää laatuvarmenteen status.
Väestörekisterikeskuksen (VRK) tehtäväksi on säädetty huolehtia siitä,
että valtionhallinnon varmennetussa sähköisessä asioinnissa osapuolet
voidaan todentaa sekä hallinnon asiakirjat ja viestit tarvittaessa sähköisesti
allekirjoittaa ja salata. Tehtävästä on säädetty väestötietolain (507/1993)
19 §:ssä, joka tuli voimaan vuonna 1999.
Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelu koostuu varmennejärjestelmästä, hakemistopalvelusta, sulkulistapalvelusta ja neuvontapalvelusta.
Kaikki muut paitsi neuvontapalvelu tarjotaan ilmaiseksi varmennepalvelua hyödyntävälle palveluntarjoajalle. Loppukäyttäjälle varmennepalveluun sisältyvien palveluiden käyttö on hinnoiteltu osana varmenteen sisältävän kortin kokonaishintaa.
Väestörekisterikeskus on jakanut varmennepalvelunsa edellä mainittuihin kokonaisuuksiin ja se on kilpailuttanut niiden tuottamisen useassa eri
vaiheessa. Hankinnat on esitetty seuraavassa taulukossa:

11

Valtiovarainministeriö on korostanut antamassaan tarkastuskertomusluonnosta
koskevassa palautteessa, että ainoastaan kansalaisvarmenteessa ja muissa Väestörekisterikeskuksen varmenteissa oleva allekirjoitusvarmenne täyttää laissa laatuvarmenteelle asetettavat vaatimukset.
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Kilpailutus

Toimittaja

Kilpailutettu/vuosi

Varmennetietojärjestelmän
käyttöpalvelu

Fujitsu Services Oy

1999

Varmennetietojärjestelmän
käyttöpalvelu

Fujitsu Services Oy

2002

Varmennetietojärjestelmän
käyttöpalvelu

Fujitsu Services Oy

2006

Hakemisto- ja aikapalvelu

Helsingin puhelin Oyj

1999

Hakemisto- ja aikapalvelu

Elisa Oyj

2002

Hakemisto- ja aikapalvelu

TietoEnator Oyj

2006

Sulkupalvelu

Sonera Oyj

1999

Sulkupalvelu

Luottokunta

2002

Sulkupalvelu

Luottokunta

2007 (edellistä sopimusta jatkettu)

Neuvontapalvelu

NovaCall

1999

Neuvontapalvelu

Elisa Oyj

2002

Vartti-järjestelmä

Käyttöpalvelu/
Fujitsu Services Oy

2004

Sovelluskehitys/
TietoEnator Oyj

2005

Sirullisen henkilökortin valmistus (sisäasiainministeriö ja
VRK yhdessä)

Setec Oy

1999

Sirullisen henkilökortin valmistus (sisäasiainministeriö ja
VRK yhdessä)

Setec Oy

2002

Kortinlukijaohjelmisto ja sen
ylläpito

Setec Oy

2002

Kortinlukijaohjelmisto ja sen
ylläpito

Fujitsu Services Oy

2007

Organisaatiokortin valmistus

Setec Oy

2002

Organisaatiokortin valmistus

PA Segenmark Oy

2007
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Tarkastuksessa käytiin läpi ainoastaan Väestörekisterikeskuksen viimeisimmät hankinnat. Väestörekisterikeskus käynnisti varmennepalvelujärjestelmänsä kehittämistä koskevan kilpailutuksen keväällä 2005. Kilpailutus koski varmennepalvelujärjestelmän sovellushallintaa ja muita asiantuntijapalveluita sekä uuden järjestelmän suunnittelua, toteutusta ja käyttöönottoa. Uudessa varmennetietojärjestelmässä (Vartti) tuotetaan ja hallinnoidaan kansalaisvarmenteita, organisaatiovarmenteita, palvelinvarmenteita, testivarmenteita sekä biometristen matkustusasiakirjojen allekirjoitusvarmenteita. Tarjouksen Vartti-järjestelmän kehittämisestä jätti määräaikaan 27.4.2005 mennessä neljä toimittajaa. Väestörekisterikeskus teki
asiasta hankintapäätöksen 27.5.2005. Tarjouskilpailun voitti TietoEnator
Oyj ja sopimus asiasta tehtiin 15.3.2006.
Väestörekisterikeskus kilpailutti hakemisto- ja aikaleimapalvelunsa keväällä 2006. Määräaikaan 4.4.2006 mennessä tarjouksen jätti kaksi toimittajaa, joista tarjouskilpailun voitti TietoEnator Oyj. Hankintapäätös asiasta
tehtiin 23.5.2006. Hankintaa koskeva sopimus tehtiin 13.9.2006. Sopimus
on voimassa viisi kalenterivuotta ja sen kustannukset hankintapäätöksen
mukaan ovat sopimuskautena noin 920 000 euroa.
Väestörekisterikeskus käynnisti kesällä 2006 tarjouskilpailun, jonka tarkoituksena oli hankkia varmennetietojärjestelmä ja sille kokonaisvastuullinen käyttöpalvelu. Varmennetietojärjestelmä muodostuu laitetiloista, ja
laitteistoista, sekä niiden välisistä tietoliikenneyhteyksistä, ohjelmistoista,
tietoaineistoista ja tietoliikenneyhteyksistä operaattorien verkkoihin. Käyttöpalvelu sisältää varmennetietojärjestelmän valvonnan, hallinnan, ylläpidon, palvelun seurannan ja raportoinnin sekä määritellyt tuotantotehtävät
ja erikseen sovittavat pienkehitystehtävät. Määräaikaan 28.7.2006 mennessä tarjouksen jätti kaksi toimittajaa, joista Fujitsu Services Oy voitti
tarjouskilpailun. Väestörekisterikeskus teki hankintaa koskevan päätöksen
13.10.2006. Viiden vuoden määräaikainen sopimus asiasta tehtiin
31.1.2007 ja sen arvo sopimuskaudella on noin 2,7 miljoonaa euroa.
Tietojärjestelmien ja ylläpidon kilpailuttamista koskevat asiakirjat on
laadittu yleensä huolellisesti. Tarjouskilpailun pisteytykseen perustuvat
ratkaisut on kuvattu täsmällisesti. Kuitenkin urakoihin liittyvien lisätöiden
hinnoittelu olisi selkeämpää ja laskutuksen valvonta helpompaa, jos ne
olisi sidottu tarjouspyynnössä ja tarjouksissa urakan yksikköhintaan. Tällöin lisätöiden hinta olisi sama kuin urakan päivä- tai tuntihinta.
Väestörekisterikeskuksen ilmoituksen mukaan varmennetietojärjestelmän kilpailuttamisen ajoittumisella vuoden 2006 kesälomakauteen ei ole
ollut vaikutusta siihen, että tarjouksia on saatu vain kahdelta tarjoajalta,
koska potentiaalisia toimittajia ei ole ollut markkinoilla. Kuitenkin kilpailutukset pitäisi pyrkiä ajoittamaan niin, etteivät lomakaudet tai liian kireä
aikataulu vaikuttaisi tarjoajien määrään.
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Varmennetoiminnan organisointi ja tuloksellisuus
Väestörekisterikeskuksessa toimii Varmennepalvelut-yksikkö, jonka tehtävänä on hoitaa väestötietolain (507/1993) 19 §:ssä säädettyjä tehtäviä.
Väestörekisterikeskus tuottaa julkisoikeudellisena suoritteena kansalaisvarmennetta viralliselle henkilökortille. Muille alustoille tuotettaessa kansalaisvarmenne ei ole julkisoikeudellinen suorite, koska periaatteessa loppukäyttäjä voi itse valita markkinoilla olevan kortti- tai muun tallennealustan yksityisiltä markkinoilta. Liiketaloudellisina suoritteina VRK
tarjoaa palvelinvarmennetta, sähköpostivarmennetta, organisaatiovarmennetta, organisaatiokortteja, varakortteja sekä erilaisia testituotteita. Suoritteet tuotetaan samassa yksikössä. VRK:n Varmennepalvelut-yksikön
myyntiresurssit olivat vuonna 2007 kolme henkilöä ja koko varmenneyksikön resurssit 12 henkilöä.
Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen viranomaistoimintojen ja
liiketoimintojen organisointi on osoittautunut ongelmalliseksi, mikä on
todettu useissa eri selvityksissä. Väestörekisterikeskuksen kaksoisrooli on
nostettu esiin myös Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän kokouksessa 30.3.2005.
Kilpailuvirasto on 30.3.2003 Väestörekisterikeskukselle osoittamassa
kirjeessään todennut, että julkisoikeudellinen asema antaa VRK:lle kilpailuetuja suhteessa yksityisiin toimijoihin ja saattaa näin ollen vaikeuttaa
yksityisten toimijoiden asemaa. Kilpailuvirasto toteaa, että seurauksena
voi olla kilpailun rajoittuminen varmennepalveluiden markkinoilla. Kilpailuvirasto oli todennut jo vuonna 2001, että kilpailun toimivuus varmennemarkkinoilla on tärkeää, koska varmenteet ovat välttämätön tuotantopanos sähköisten palveluiden tuottamisessa. Lisäksi Kilpailuvirasto on
edellyttänyt, että Väestörekisterikeskuksen on valtionhallinnolle varmennepalveluja tarjotessaan pidettävä huolta siitä, että sen hinnoittelu on
mahdollisimman kustannusvastaavaa, syrjimätöntä ja läpinäkyvää. Kilpailuvirasto katsoi, että tästä syystä Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut tulisi eriyttää omaan erilliseen tulosyksikköönsä.
Sisäasiainministeriön työryhmän raportissa (10.6.2003) todetaan, että
varmennepalveluiden liiketaloudellinen ja julkisoikeudellinen palvelutuotanto tulisi eriyttää toisistaan mahdollisimman selvästi eri vastuualueiksi.
Työryhmän mukaan tämä tekee mahdolliseksi sen, että jos liiketaloudellinen varmennetoiminta kasvaa merkittävän suureksi tai jos siinä havaitaan
intressiristiriitaa muun toiminnan suhteen, eriyttämistä voidaan jatkaa
esimerkiksi liikelaitossuuntaan ja eriytynyttä tilaaja-tuottajamallia kohti.
Työryhmä tosin toteaa, että se ei pidä varmennepalveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen organisoimista tai uudelleen määrittämistä kiireellisenä, vaan varmennetoiminta voi toistaiseksi olla viraston osana.
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VRK:n maksullisen palvelutuotannon liiketoimintamalli-projektin raportissa (29.9.2005) on selvitetty mm. liikelaitostamista ja tilaajatuottajamallia. Projektissa ehdotettiin sisäisten prosessien (laskutus, hinnoittelu, myynti, kustannusten jakoperusteet ja tuotannon tehokkuuden
mittaaminen) yhtenäistämistä Varmennepalvelut- ja Palvelutuotteet
-yksiköiden välillä sekä yhteisen jälleenmyynnin ja kumppanuusverkoston
kehittämistä. Projektin mielestä toiminnan tulisi jatkua nykyisen kaltaisena liiketoimintamallina ja nykyisellä kumppanuuspolitiikalla.
Väestörekisterikeskus on teettänyt konsulttiselvityksen (30.1.2006)
maksullisen palvelutuotannon liikelaitostamisesta. Selvityksen mukaan
VRK:n maksullinen palvelutuotannon ja rekisterinpidon (viranomaistehtävä) rajapinta on epäselvä ja kaipaa selkiyttämistä läpinäkyvyyden lisäämiseksi, tuottavuuden parantamiseksi ja ristisubvention minimoimiseksi.
VRK:n organisaatiota ja palvelujen tuottamistapaa selvittäneen työryhmän raportissa (28.2.2007) ehdotettiin, että VRK:n liiketaloudellisten
varmennepalvelujen (organisaatiovarmenne, palvelinvarmenne, sähköpostivarmenne ja uudet varmennepalvelut) hoitaminen siirrettäisiin entistä
enemmän yksityiselle sektorille. Tässä toimintamallissa yhteistyökumppani saa päävastuun varmennepalveluiden myynnistä, markkinoinnista ja
tuotekehityksestä. Lisäksi työryhmä on jälleen käsitellyt tilaajatuottajamallia ja liikelaitostamista. Työryhmä ehdottaa liiketaloudellisten
tehtävien selkeää eriyttämistä VRK:ssä omaksi toiminnokseen viranomaistoiminnasta. Työryhmä ei ollut yksimielinen. Valtiovarainministeriön edustaja jätti raporttiin eriävän lausuman, jonka mukaan raportissa
olisi pitänyt esittää muun muassa tarkemmin varmennetoiminnan erottaminen viraston organisaatiossa.
Myös kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa 2007–2015 eräänä toimenpiteenä todetaan, että kansalaisvarmenteen tuottamisen ja ylläpitämisen toimintojen mahdollinen eriyttämistarve varsinaisesta viranomaistoiminnasta tulisi selvittää.
Väestörekisterikeskuksen vuoden 2007 tulossopimuksen mukaan
VRK:n organisaatiota ja palvelujen tuottamistapaa selvittävän työryhmän
ehdotukset toteutetaan olemassa olevan aikataulun mukaisesti. VRK:n
mukaan tavoitteen toteuttamiseksi on jo lisätty rahoituksen läpinäkyvyyttä, tehty varmennepalveluiden toimintojen sisäistä itsenäistämistä ja ryhdytty valmistelemaan organisaatiouudistusta.
Väestörekisterikeskuksen maksullisen palvelutuotannon liikelaitostamisen esiselvitysraportissa (päivätty 30.1.2006) todetaan: "Laki asettaa tiukat rajat VRK:n toiminnalle – viranomainen ei voi tehdä asiakaskohtaisia
ratkaisuja tai tulkintoja esim. hinnoittelusta". Tarkastuksessa ilmeni, että
Väestörekisterikeskus ei ole perinyt vuosina 2006–2007 VETUMApalvelun hyödyntäjiltä väestötietojärjestelmästä sähköistä asiointitunnusta
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vastaavan henkilötunnuksen noutamisesta maksuperusteiden mukaista
maksua.12 Vastaavana ajankohtana Väestörekisterikeskus on perinyt Katve-konsortiolta samasta tietosuoritteesta maksuperusteiden mukaisen
maksun. Väestörekisterikeskus ei ole toiminut tasapuolisesti hinnoitellessaan tietosuoritteita eikä siten omien linjaustensakaan mukaisesti.
Väestörekisterikeskuksen viranomaistoiminnan ja liiketoiminnan roolien
sekoittuminen on ilmennyt tarkastuksen yhteydessä useassa tilanteessa,
joilla on ollut vaikutuksensa varmennemarkkinoiden kehittymiseen. Valtiovarainministeriö ylläpiti sittemmin kumotun sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun lain (1318/1999) 40 §:n mukaista luetteloa lain asettamat
vaatimukset täyttävistä varmentajista. Vuonna 2000 julkaistussa luettelossa vaatimukset täytti ainoastaan yhden yrityksen henkilö- ja yritysvarmenne. Väestörekisterikeskus oli luokiteltu muuksi varmennepalvelun tarjoajaksi. Lain vaatimukset täyttänyt yritys oli kehittänyt varmennetoimintaansa Tekesin avustamassa Novasec-tuotekehityshankkeessa, jonka eräänä tuloksena varmennetoimintaa harjoittava yritys oli perustettu.
Novasec-hankkeen tarkoituksena oli luotetun kolmannen osapuolen
(Trusted Third Party) eli varmentajan palvelujen määrittely, pilotointi ja
tuotteistus kansalliseksi yksityisen sektorin PKI-pohjaiseksi järjestelmäksi. Hankkeessa oli mukana yli 10 yritystä. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 2 miljoonaa euroa, josta Tekesin tuki oli 37 prosenttia. Hanke
tuotti toukokuussa 1998 ensimmäisen kaupallisen varmennekortin Suomessa.
Hankkeen pohjalta perustettu yritys yritti saada asiakkaidensa sähköisiä
asiointitunnuksia Väestörekisterikeskukselta käyttöönsä. Väestörekisterikeskuksen kantana oli se, että jokaisen varmennepalvelun tuottajan tulee
luoda omat tunnuksensa, koska se on olennainen osa varmennejärjestelmää ja siten tärkeä turvatekijä. Väestörekisterikeskus perusteli kantaansa
myös sillä, että tietosuojasyistä kansalaisia ei pidä rekisteröidä jokaiseen
rekisteriin samalla tunnuksella. VRK:n mukaan markkinat toimisivat
myös neutraalimmin, jos joku taho ei saa yksittäistä tunnistekoodia, joka
toistetaan useissa järjestelmissä, jolloin varmenteen haltija voi päättää
varmentajastaan ja sitä kautta yksilöivästä koodistaan. Väestörekisterikeskuksen mukaan varmennetietojen yhdistäminen tulee entistä vaikeammaksi eri asiointitunnusten vuoksi, jolloin henkilön yksityisyyttä voidaan paremmin suojata tietoverkossa. Lisäksi Väestörekisterikeskus tulkitsi, että
luovuttamalla sähköisen asiointitunnuksen muille varmentajille, joutuisi
12

Väestörekisterikeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että se tulee vastaisuudessa perimään maksuperusteiden mukaisen maksun myös VETUMA-palvelua hyödyntäviltä palveluntarjoajilta.
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se samalla vastuuseen toisen varmentajan luoman sähköisen tunnisteen
oikeellisuudesta, jota VRK ei olisi käytännössä voinut todentaa.
Väestörekisterikeskuksen ajatuksena oli siten se, että jokaisen varmentajan pitäisi luoda oma tunnusjärjestelmänsä. Tämä johtaisi siihen, että
sähköisten asiointipalveluiden tarjoajilla olisi käytössä tunnusavaruus, josta niiden pitäisi varmentajakohtaisesti pystyä yksilöimään, kuka henkilö
sähköisessä asiointipalvelussa asioi. Väestörekisterikeskuksen ajatusmalli
ei olisi käytännössä toimiva ratkaisu kilpailuilla markkinoilla. Se vaikeuttaisi sähköisten asiointipalveluiden tarjoamista.
Väestörekisterikeskus on suhtautunut muutenkin sähköisen asiointitunnuksen jakeluun pidättyvästi, mistä syystä eri viranomaiset eivät voi hyödyntää asiointitunnusta sellaisenaan, vaan se pitää yhdistää käytännössä
henkilötunnukseen palvelun käyttäjän yksilöimiseksi viranomaisen järjestelmissä. Yhdistäminen onnistuu pääsääntöisesti vain väestötietojärjestelmästä tehtävällä kyselyllä, jos palveluntarjoaja ei ole jollakin keinoin tallentanut sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen taikka muun
tunnuksen paria omaan järjestelmäänsä. Käytännössä VRK:n esittämät perustelut siitä, miksi sähköistä asiointitunnusta ei annettu muille varmentajille, olisivat johtaneet eri yksilöintitunnusten ja henkilötunnusten yhdistämiseen palveluntarjoajien toimesta. Tämä olisi saattanut johtaa tietosuojaongelmiin muun muassa eri tunnusten yhdistämisvaiheessa henkilötunnukseen. Tällöin olisi riskinä eri tunnusten sekoittuminen keskenään
toisiinsa ja palvelun käyttäjien tietojen väärä yhdistäminen. Menettely olisi ollut palveluntarjoajien kannalta kallis ja toiminnaltaan epätarkoituksenmukainen.
Väestörekisterikeskus on todennut 23.1.2002 Kilpailuvirastolle antamassaan lausunnossa, että sähköinen asiointitunnus ei kerro kantajansa
henkilöllisyydestä mitään toisin kuin henkilötunnus ja että on tarkoituksenmukaista, että henkilön tietoja pääsee hakemaan eri rekistereistä muulla kuin sähköisellä asiointitunnuksella. Linjaus tarkoittaa, että Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne ainoastaan yksilöi tietyn henkilön
sähköisellä asiointitunnuksella ilman, että sähköisten asiointipalveluiden
tarjoajat hyötyvät tunnistustilanteessa tiedosta juuri mitään.
Väestörekisterikeskuksen linjaukset eri asiointitunnusten käytöstä olisivat johtaneet myös palvelujen käyttäjien moninkertaiseen rekisteröintiin
sähköisissä asiointipalveluissa. Väestörekisterikeskuksen kanta vastuukysymyksistä on myös ongelmallinen, sillä sen esittämä ajatusketju vastuun
siirtymättömyydestä sähköisen asiointitunnuksen luovutuksen osalta ei ole
kestävällä pohjalla. Asiointitunnus ei ole varmenne, jolloin vastuukaan ei
voi olla Väestörekisterikeskuksella. Kun varmenteen hakijan tiedot on riittävällä tavalla tarkastettu ja sähköisen asiointitunnuksen luovutus perustuu
rekisteröidyn omaan pyyntöön, ei sähköisen asiointitunnuksen luovutta33

miselle ole yleisiä esteitä. Väestörekisterikeskuksella olisi ollut mahdollisuus asettaa vaatimukset sähköisen asiointitunnuksen luovuttamiselle eri
varmentajille. Käytännössä Väestörekisterikeskus ei voi olla täysin varma
nykyäänkään siitä, kenelle kansalaisvarmenne tosiasiallisesti luovutetaan.
Kansalaisvarmenteen rekisteröijinä toimivat poliisiviranomaisten lisäksi
Osuuspankit. Rekisteröijät hoitavat kaikki asiakaskontaktit varmennetta
myönnettäessä. Väestörekisterikeskus on vedonnut kannanotoissaan myös
tietosuojavaltuutetun asettamiin vaatimuksiin. Tietosuojavaltuutettu on
perustellut omaa kantaansa sillä, että asiointitunnuksen käyttötarkoitus on
toimia yksilöintitietona kansalaisvarmenteessa.
Tarkastusta suoritettaessa väestötietolakia oltiin uudistamassa, jonka yhteydessä on selvitetty sähköisen asiointitunnuksen luovuttamisen edellytyksiä ja mahdollisuuksia tarjota sitä myös muille varmentajille. Ongelmaa on käsitelty jo vuodesta 2000 lähtien ilman näkyviä tuloksia. Nyt
asiaa selvitetään kahdeksan vuoden jälkeen, kun kotimaisilla varmennemarkkinoilla ei toimi laatuvarmentajana muita kuin Väestörekisterikeskus.
Muun muassa sähköisen asiointitunnuksen käyttöön sekä VRK:n ja
muiden toimijoiden varmennejärjestelmien yhteentoimittomuuden vuoksi
kaksi yksityistä toimijaa ajoivat alas oman varmennetoimintansa, koska ne
eivät pystyneet kilpailemaan kannattavasti valtion varoin tuetun viranomaisen kanssa vääristyneillä varmennemarkkinoilla. Varmennetoimittajia oli vuonna 2001 Väestörekisterikeskuksen lisäksi ainakin kaksi muuta,
joista kumpikin on lopettanut toimintansa.13
Tarkastuksessa ilmeni, että kansalaisvarmenteella tapahtuvan tunnistuksen kokonaiskonseptin julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa oli epäselvä Väestörekisterikeskuksen yksiköiden välisistä raja-aidoista johtuen.
Väestörekisterikeskuksen maksullista toimintaa koskevan raportin
(29.9.2005) mukaan Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut- ja Palvelutuotteet-yksiköillä on omat myyntiresurssinsa, joiden käytännön yhteistyö on jäänyt vähäiseksi. Tämäkin ongelma on tiedostettu VRK:ssa jo
vuonna 2005 laaditussa selvityksessä, mutta tarkastuksessa muodostuneen

13

Valtiovarainministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan, että Väestörekisterikeskus ei ole toimenpiteillään estänyt varmennepalveluille muodostumasta toimivia markkinoita. Valtiovarainministeriön mukaan
tälle ei ole perusteita ottaen erityisesti huomioon varmennemarkkinoiden toiminnallisesti ja teknisesti monimutkainen toimintaympäristö ja sangen pienen viraston kuten Väestörekisterikeskuksen painoarvo ja todelliset vaikutusmahdollisuudet erittäin dynaamisessa toimintaympäristössä. Ehkä olennaisempaa on yksityisen sektorin toimijan kannalta, että tällaisella toimijalla ei ole riskinkantohalua
juuri sen epäselvästi hahmottuvan käyttötarpeen vuoksi.
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käsityksen perusteella organisaation raja-aitoja ei ole saatu poistettua vielä
vuoden 2007 loppuun mennessäkään.
Väestörekisterikeskus järjesti vuoden 2004 tammikuussa avoimen tarjouskilpailun laatuvarmenteiden myynnin tehostamiseksi. Organisaatio- ja
palvelinvarmenteiden myynti oli tarkoitus siirtää yhteistyökumppaneiden
hoidettavaksi 1.6.2004 mennessä. Kilpailutuksen tuloksena myyntiä ulkoistettiin, mutta se ei tuottanut lainkaan tulosta. Väestörekisterikeskus
päätti myöhemmin kilpailutuksen tuloksena syntyneen yhteistyön ja purki
sopimukset kokonaisuudessaan täysin tuottamattomana vuonna 2005.
Syynä näyttää olleen se, että markkinoilla olevat muut varmenne- ja korttituotteet olivat kilpailukykyisempiä VRK:n tuotteisiin nähden. Väestörekisterikeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
todennut, että syy organisaatio- ja palvelinvarmenteiden myyntiyhteistyösopimuksen purkamiseen oli se, että kumppaneiksi oli valittu VRK:n suoria kilpailijoita, jotka markkinoivat pelkästään omia tuotteitaan. Lisäksi
yhteistyösopimus esti VRK:ta toimimasta sopimuksen kohteena olevilla
markkinoilla.
Väestörekisterikeskuksen yhteistyö- ja toimitushankkeet eivät ole menestyneet muutenkaan laajemmin. VRK on tehnyt yhteensä yli 10 aiesopimusta erilaisten varmennetuotteiden toimittamisesta eri toimijoille. Vain
muutama aiesopimus on johtanut konkreettisiin lopputuloksiin, jotka eivät
ole lisänneet kuitenkaan varmenteiden määrää kuin hyvin vähän. Lisäksi
VRK on tehnyt eri toimijoiden kanssa yhteistyösopimuksia, joiden kohteena on muun muassa osapuolten välinen yhteistyö ja siihen liittyvä liiketoiminta.
VRK teki varmennepalvelun myyntiä ja markkinointia koskevan aiesopimuksen TietoEnatorin kanssa 23.8.2007, jonka seurauksena TietoEnator
on markkinoinut VRK:n varmennepalvelua yrityksen omana varmennepalveluna. Tämän jälkeen tarkastuksen yhteydessä Väestörekisterikeskukselta tiedusteltiin, miten se tekee aiesopimuksiaan ja järjestelee yhteistyötään eri toimijoiden kanssa neutraalisti viranomaisasema huomioiden.
VRK ilmoitti, että se tulee kilpailuttamaan vuoden 2007 lopussa liiketaloudellisten tuotteiden ja palveluiden myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.
Tarkastuksen perusteella VRK:n toimintamallissa on havaittavissa jäsentymättömyyttä ja pitkän aikavälin suunnitelmien puutteellisuutta. Samaan aikaan, kun VRK tekee IT-toimittajan kanssa aiesopimuksen myynti- ja markkinointityöstä, suunnittelee se kilpailuttavansa kumppanuutensa
samoilla alueilla. Samanlaisella toimintamallilla vuonna 2004 toteutettu
kilpailutus johti sopimuksien purkamiseen jo vuotta myöhemmin. Vuoden
2007 loppuun mennessä VRK ei ole käynnistänyt myynnin ja markkinoinnin kilpailutusta.
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Väestörekisterikeskuksen vuosien 2004–2007 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan tarkoituksena on luoda suunnittelukaudella organisoitu
yhteistyömalli kansalaisvarmenteen liikkeellelaskijoiden kanssa siten, että
sillä edistetään teknologiariippumatonta eri alustojen käyttöönottoa. Väestörekisterikeskuksen mukaan tavoite on toteutunut osittain TeliaSoneran
ja Elisan sekä Osuuspankin kanssa tehtävällä yhteistyöllä sekä HSTryhmän ylläpitämällä yhteisellä arkkitehtuurilla.
Väestörekisterikeskuksen vuosien 2004–2007 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan suunnittelukauden tavoitteena on, että kaikki pankkiryhmittymät ovat aloittaneet pankki- ja palvelukortin tuotannon. Tavoitteena
on, että kaikissa pankkien liikkeellelaskemissa varmennekorteissa on kansalaisvarmenne. Kuitenkin vain Osuuspankit ovat ryhtyneet tähän yhteistyöhön kokeiluprojektillaan. Väestörekisterikeskus on tehnyt aiesopimuksia muiden pankkien kanssa asiasta, mutta ne eivät ole johtaneet konkreettisiin lopputuloksiin.
Tarkastuksessa muodostuneen näkemyksen mukaan Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelutoiminnan kehittäminen polkee paikallaan ilman
uusia ideoita toiminnan tehostamiseksi. Väestörekisterikeskus ei ole
myöskään ryhtynyt riittäviin toimiin tunnistettujen organisaatioon liittyvien ongelmien korjaamiseksi, vaikka ne on todettu jo vuonna 2001. Asiaa
on selvitetty aktiivisesti yli viisi vuotta ilman näkyviä organisaation ja
toiminnan muutoksia.
Kansalaisvarmenne tunnisteena
Väestötietolain (507/1993) 20.2 §:n mukaan kansalaisvarmenteella tarkoitetaan Väestörekisterikeskuksen luonnolliselle henkilölle myöntämää
varmennetta, jota käytetään henkilön todentamista, sähköisen allekirjoituksen tekemistä sekä asiakirjojen ja viestien salausta varten ja jonka hakemisessa on noudatettu väestötietolaissa säädettyä menettelyä.
Henkilön yksilöintitietona käytetään kansalaisvarmenteella tapahtuvassa
tunnistuksessa sähköistä asiointitunnusta.14 Käytännössä sähköisellä
asiointitunnuksella julkisen hallinnon organisaatiot eivät voi tunnistaa
asiakkaitaan, koska sitä ei käytetä yleisesti viranomaisten järjestelmissä
yksilöintitunnuksena. Henkilön yksilöinti tapahtuu viranomaisissa joko
henkilötunnuksen tai niiden itsensä luoman asiakastunnuksen avulla. Jos
14

Sähköinen asiointitunnus on numeroista ja tarkastusmerkistä muodostettu tietojoukko, jonka avulla yksilöidään varmennetun sähköisen asioinnin osapuolet.
Luonnollisen henkilön sähköinen asiointitunnus ei sisällä henkilöön liittyviä tunnistetietoja.
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henkilö halutaan tunnistaa viranomaisissa, täytyy tunnistuksen yhteydessä
asiointipalvelun tarjoajan hakea erillisen yhteyden kautta sähköistä asiointitunnusta vastaava henkilötunnus väestötietojärjestelmästä, minkä perusteella henkilö tunnistetaan. Henkilötunnuksen hakeminen teknisen käyttöyhteyden avulla on maksullinen tietosuorite. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella voidaan todeta, että menettely on osoittautunut kokonaisuudessaan epäkäytännölliseksi.
Toinen mahdollisuus henkilön luotettavaan tunnistukseen kansalaisvarmenteella on se, että henkilö käy asiointipalvelun tarjoajan luona esittämässä henkilökohtaisesti sirullisen korttinsa. Kortista ilmenee henkilön
sähköinen asiointitunnus, joka voidaan yhdistää viranomaisessa joko asiakasnumeroon tai henkilötunnukseen. Tätäkään menettelyä ei voida pitää
käytännössä toimivana.
Edellä esitetyt seikat ovat yksi keskeinen hidaste ja este kansalaisvarmenteen käyttöön tunnistamisen välineenä. Kansalaisvarmenne on kehitetty pikemminkin luotettavan sähköisen allekirjoituksen välineeksi. Julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa kansalaisvarmenteen käyttö allekirjoituksen välineenä on osoittautunut pääosin tarpeettomaksi. Kansalaisvarmennetta käytetään vain lähinnä henkilön sähköisen tunnistuksen välineenä. Tästä syystä tunnistusmenettelyt ovat muodostuneet liian monimutkaisiksi ja tarpeettomiksi kansalaisvarmenteen käyttäjälle ja sähköisen
asiointipalvelun tarjoajalle. Sähköisen asiointitunnuksen ja henkilötunnuksen yhdistelmän hakeminen väestötietojärjestelmästä aiheuttaa turhia
transaktiokustannuksia ja kansalaisvarmenteen käytön kustannukset ovat
suuremmat kuin pankkitunnisteita käytettäessä.
Pääsyynä tarpeettomaan transaktioon on sähköisistä allekirjoituksista
annetun lain (14/2003) 19.2 §:n säännös, jonka mukaan allekirjoittajan
henkilötunnusta ei saa sisällyttää varmenteeseen. Laissa asetettu vaatimus
on perusteltua kansalaisvarmenteen osalta, koska se on saatavissa julkisesta hakemistosta, jolloin kansalaisvarmenteen haltijan henkilötunnus olisi
yleisesti jokaisen saatavilla tietoverkosta. Ongelma olisi ratkaistavissa siten, että tunnistusvälineen siruun tallennettaisiin erilliseksi yksiköksi henkilötunnus, jonka käyttö olisi välineen haltijan valvonnassa. Tällöin
asiointipalvelun tarjoaja voisi tarkastaa sulkulistalta varmenteen voimassaolon, jonka jälkeen asiointipalvelu tekisi erillisen pyynnön välineen haltijalle henkilötunnuksen käytöstä. Tällöin henkilötunnus olisi tunnistusvälineen haltijan hallinnassa ja henkilötunnuksen käsittely tapahtuisi henkilötietolain mukaisesti rekisteröidyn suostumuksella. Henkilökorttilaki
(829/1999) ei liene esteenä henkilötunnuksen tallentamiselle sen tekniseen
osaan eli siruun. Henkilökorttilain 3.2 §:n mukaan henkilökortin tekniseen
osaan voidaan tallentaa sähköisen asioinnin edellyttämät kortinhaltijan
tunnistustiedot. Koska henkilötunnus on julkisessa hallinnossa käytännös37

sä välttämätön tieto, tulisi sen olla tallennettuna ja käytettävissä kortin
teknisestä osasta. Tältäkään osin ei liene edes teknisesti ongelmallista tallentaa henkilötunnus kortin tekniseen osaan erilliseksi yksiköksi, jos kortti
on toteutettu teknisesti eduskunnan esittämän kannan mukaisesti.
Väestörekisterikeskus ja sisäasiainministeriö eivät ole kiinnittäneet riittävästi huomiota toiminnassaan sähköisen tunnistamisen käytännön tarpeisiin ja helppokäyttöisyyteen. Eduskunta (HaVM 25/2002 vp ja PeVL
72/2002 vp) on lisäksi edellyttänyt, että kortin tekninen osa on määriteltävä ja toteutettava siten, että jokainen siihen talletettava sovellus muodostaa oman suljetun kokonaisuutensa. Eduskuntakäsittelyn yhteydessä asiantuntijakuulemisessa on todettu, että henkilökortin tekninen osa on rakennettu eduskunnan kannanottojen edellyttämällä tavalla. Tästä syystä henkilötunnuksen tallentaminen erilliseksi sovellukseksi kortin tekniseen
osaan on mahdollista.
Hallituksen esityksessä (236/2002) laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta todetaan muutoksen taloudellisista vaikutuksista, että
kansalaisvarmenteella asioitaessa ei palvelun käyttäjiltä ja palvelun tarjoajilta peritä tapahtumakohtaisia maksuja. Tarkastuksen perusteella hallituksen esityksessä esitetty tieto on virheellinen, sillä sähköistä asiointitunnusta vastaavan henkilötunnuksen hakeminen Väestötietojärjestelmästä on
maksanut 0,16–0,24 euroon kyselyä kohti, jolloin tunnistustapahtuman
hinnaksi muodostuu kyselystä perittävä maksu.
HST-ryhmä ja mobiilikansalaisvarmenne
Väestörekisterikeskus perusti yhdessä kansalaisvarmennetta edistävien sirukorttien liikkeellelaskija-yhteisöjen15 kanssa yhteistyöryhmän (HSTryhmä) vuoden 2002 loppupuolella. Jo vuonna 2001 oli perustettu elinkeinoelämän aloitteesta Pro HST-ryhmä vauhdittamaan valtion kansalaisvarmenteen ja sähköisen henkilökortin käyttöönottoa. Pro HST-ryhmä laati toimintansa aikana raportin PRO HST- Maitohappoja suomalaisessa tietoyhteiskunnassa. Pro HST-ryhmän konkreettisena tuloksena tehtiin lakiesitys sähköisen henkilökortin ja Kela-kortin yhdistämisestä. HST-ryhmän
työ oli jatkoa Pro HST-ryhmän aloittamalle yhteistyölle. HST-ryhmän
yleisenä päämääränä oli kehittää kansalaisvarmenteen yleiskäyttöisyyttä
siten, että se on kustannustehokasta, luotettavaa ja helppoa sekä kuluttajalle, asiointipalvelun tarjoajalle, sirukortin liikkeellelaskijalle että varmentajalle. Samalla tavoitteena oli edistää yleisesti laatuvarmenteiden käyttöä
15

Luottokunta, DNA Finland Oy, Elisa Oyj, Osuuspankkikeskus, Samlink Oy, TeliaSonera Finland Oyj, Finnair Oyj.
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sähköisessä asioinnissa. Yhteistyötä koskevan perustamisasiakirjan (päivätty 1.10.2002) mukaan HST-ryhmän yksilöityjä tavoitteita olivat:
1. Mahdollistaa se, että kuluttajalle on tarjolla eri pankkien ja teleoperaattoreiden alustoilla sekä sirullisella henkilökortilla sama yleiskäyttöinen kansalaisvarmenne. Tavoitteena on, että samalla varmenteella,
vaikkakin eri alustoja hyödyntäen, kuluttaja voi vuoteen 2007 mennessä tunnistautua ja tehdä tarvittaessa sähköisiä allekirjoituksia ainakin tuhannessa eri palvelussa, jotka jakaantuvat valtion, kunnan ja yksityisen sektorin kesken.
2. Toteuttaa tai osallistua edellä mainitun tavoitteen saavuttamista testaavaan yhteen tai useampaan alueelliseen tai valtakunnalliseen pilottiin erikseen päätettävässä kohteessa.
3. Tehdä tunnetuksi kansalaisvarmenteen ja muiden varmenteiden käyttöä sähköisessä asioinnissa.
4. Edistää varmenteiden käyttöä siten, että ns. kriittinen massa kuluttajista eli ainakin 35 prosenttia väestöstä (1,7 miljoonaa) käyttää sähköistä
henkilötunnistetta verkkoasioinnissaan vuoden 2007 loppuun mennessä.
5. Aktivoida palveluntarjoajia tuottamaan varmennepohjaisia verkkopalveluja.
6. Tehdä varmenteen käyttö kuluttajalle helpoksi ja yhdenmukaiseksi.
Eurooppalaisen lainsäädännön ja Viestintäviraston antamien suositusten puitteissa ryhmä pyrkii erityisesti yhteisiä teknisiä asioita tarkentamalla tekemään varmenteiden käytön kaikille osapuolille sujuvaksi.
7. Poistaa PKI-infrastruktuurin rakentamisen teknologisia esteitä.
Ryhmä on kokoontunut vuosittain noin 5 kertaa sekä järjestänyt neljä seminaaria vuosien 2003–2005 välisenä aikana.
HST-ryhmän merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää yhteistyötä mobiilivarmenteen kehittämisessä kansalaisvarmenteen pohjalle. Ryhmässä
sovittiin, että Väestörekisterikeskuksen myöntämää henkilön sähköistä
asiointitunnusta voidaan käyttää yhteisenä toteutuspohjana mobiilikansalaisvarmenteelle. Mobiilivarmennetta oli pilotoinut usea eri yksityisen
sektorin toimija vuosituhannen vaihteessa. Pilotit toteutettiin eri teknologioilla. HST-ryhmän toimesta tätä työtä saatiin yhtenäistettyä kansalaisvarmenteen hyödyntämisen ympärille. Mobiilikansalaisvarmenne perustuu yleiseurooppalaisiin standardeihin ja on siten kansainväliseen sähköiseen asiointiin yhteensopiva. Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto
FiCom ry on laatinut suosituksen Mobile Signature Service standardeille,
joita hyödynnetään muun muassa mobiilikansalaisvarmenteella tapahtuvassa tunnistuksessa ja allekirjoituksessa.
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Mobiilikansalaisvarmenteen käyttöönotto edellyttää toistaiseksi matkapuhelimen SIM-kortin vaihtoa matkapuhelinoperaattorin toimipisteessä
varmennetoiminnallisuudella varustettuun SIM-korttiin. Tämän jälkeen
kansalaisvarmenne pitää vielä rekisteröidä poliisin toimipisteessä, jolloin
SIM-kortin haltijan henkilöllisyys varmistetaan. Operaattorikohtaisten
maksujen lisäksi poliisi perii rekisteröinnistä 13 euron maksun.
Huolimatta vuosina 2004 ja 2005 tehdystä huomattavasta mobiilikansalaisvarmenteen markkinoinnista, ei se ollut vielä vuonna 2007 yleisessä
käytössä vaan käyttäjämäärä on minimaalinen. Mobiilikansalaisvarmenteita oli vuonna 2007 kaikista kansalaisvarmenteista noin 0,1 prosenttia.
Mobiilikansalaisvarmenteen leviämisen merkittävimpinä hidasteina ovat
olleet rekisteröinnin monimutkaisuus, rekisteröinnin maksullisuus sekä
varmenteen operaattorikohtaisuus. Jos matkapuhelimen käyttäjä haluaa
vaihtaa matkapuhelinoperaattoria, on hänen hankittava uusi SIM-kortti/siru ja suoritettava rekisteröinti uudelleen. Väestörekisterikeskus ja matkapuhelinoperaattorit ovat tuoneet tarkastuksen yhteydessä esiin sen, että
rekisteröintiä koskevia menettelyitä pyritään keventämään. Kuitenkaan
vielä vuoden 2007 loppuun mennessä suunnitelmat eivät ole konkretisoituneet erityisesti poliisiviranomaisten vastustuksen vuoksi.
Vuonna 2007 julkisessa hallinnossa oli käytössä ilmeisesti ainoastaan
yksi palvelu, jossa pystyi suorittamaan tunnistuksen mobiilikansalaisvarmenteella. Palvelu on Väestörekisterikeskuksen ”Omien tietojen katselu”-palvelu.
Mobiilikansalaisvarmenteen turvallinen ja häiriötön käyttö edellyttää
vähintään kahden koodin käyttöä sähköisiin asiointipalveluihin tunnistauduttaessa. Ennen mobiilitunnistuksen alkua käyttäjän pitää syöttää palveluun henkilökohtainen häirinnän estokoodinsa, jolla estetään tahallisesti
tai tahattomasti tehdyt virheelliset tunnistustapahtumat. Aiemmin häirinnän estokoodia ei ollut käytössä. Tunnistus tapahtui pelkästään siten, että
sähköisen asiointipalvelun käyttäjä syötti tunnistuspalveluun matkapuhelinnumeronsa, jonka perusteella tunnistuspalvelu lähetti käyttäjän matkapuhelimeen viestin, jossa pyydetään puhelimen haltijalta hänen henkilökohtaista PIN-koodiaan. Tällaisessa menettelyssä oli riskinä, että palveluissa alettaisiin tehdä massamuotoisesti tunnistuspyyntöjä matkapuhelinnumeroiden perusteella. Tätä varten Ficom ry on suositellut häirinnän estokoodin käyttöä mobiilitunnistuksessa. Väestörekisterikeskuksen ”Omien
tietojen katselu”-palvelussa ei ollut käytössä vuoden 2007 lopussa häirinnän estokoodia, mitä voidaan pitää jonkinasteisena tietoturvariskinä, jos
mobiilivarmenne olisi laajemmassa käytössä.
Mobiilivarmenteen käytön ongelmana on muun muassa työsuhdematkapuhelimien ja siinä olevan sirun käyttö yksityisiin käyttötarkoituksiin sekä
tätä käyttöä koskeva verotuskohtelu, jos matkapuhelimeen ei liity luon40

toisetuna vapaata käyttöä. Työsuhdematkapuhelin on käytössä ainoastaan
henkilön työsuhteen ajan, jolloin voi syntyä ongelmia myös varmenteen
siirron yhteydessä, koska työsuhteen päätyttyä matkapuhelinliittymään sisältyvä mobiilivarmenne kuoletetaan. SIM-kortille sijoitettua varmennetta
ei oikein toteutettuna voi siirtää tai kopioida kortilta toiselle.16 Myös usean
matkapuhelimen rinnakkainen käyttö voi aiheuttaa käytettävyysongelmia.
Niin ikään näyttäisi siltä, että puhelimien käyttötavat ja puhelimien tekniikka muuttuvat lyhyelläkin aikavälillä merkittävästi. Puhelimien toiminta perustuu entistä useammin jonkun käyttöjärjestelmän varaan ja käyttöjärjestelmän mahdolliset turva-aukot voivat murtaa koko järjestelmän turvallisuuden. Käytettäessä matkapuhelinta tunnistautumisen apuvälineenä
tietokoneen ja sähköisen asiointipalvelun välisen yhteyden turvallisuus on
samalla tasolla kuin muissakin selainpohjaisissa palveluissa.
Mobiilivarmenteen eräänä ongelmana voidaan pitää sen nykyistä hinnoittelumallia ja korkeaa hintatasoa. Mobiilitunnistuksesta palveluntarjoaja maksaa operaattorille tunnistustapahtumapohjaisen maksun. Mobiilikansalaisvarmenteella tapahtuvassa tunnistuksessa asiointipalvelun tarjoaja saa tietoonsa tunnistautuvan henkilön sähköisen asiointitunnuksen.
Henkilön tosiasiallinen tunnistaminen edellyttää julkisessa hallinnossa
kuitenkin henkilötunnuksen käyttöä edellä mainituista syistä, joten tunnistuksen yhteydessä pitää noutaa vielä erikseen väestötietojärjestelmästä
sähköistä asiointitunnusta vastaava henkilötunnus asiointipalvelun tarjoajan käyttöön, joka on niin ikään maksullista. Mobiilikansalaisvarmenteella tehtävän tunnistuksen kokonaishinta muodostuu nykyisellä hintatasolla asiointipalvelun tarjoajalle noin 3-4 kertaa korkeammaksi kuin
pankkitunnisteilla tehtäessä.17 Korkea tunnistustapahtumahinta voi olla
yksi keskeinen este mobiilikansalaisvarmenteen leviämiselle yleiseen
käyttöön julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa.
Mobiilikansalaisvarmennetta on markkinoitu jo useita vuosia tulevaisuuden tunnistusvälineenä kansalaisten sähköisessä asioinnissa. Sekä toiminnalliset että taloudelliset ongelmat ovat olleet esteenä palvelun leviämiseen yleiseen käyttöön. Osaa esteistä ei olisi syntynyt, jos matkapuhelinoperaattorit olisivat tehneet pankkien tavoin yhteistyötä markkinaehtoisesti ilman laatuvarmennetasoisen tunnistuksen tavoittelua. Tunnistus
ilman kansalaisvarmennetta olisi voinut perustua matkapuhelinliittymää
16

Väestörekisterikeskus on antamassaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa
palautteessaan todennut, että SIM-kortille ei ole sijoitettu kansalaisvarmennetta,
vaan varmenteen tiiviste ja varmenteen haltijan yksityiset avaimet.
17
Laskelma perustuu VETUMA-palvelun puitesopimuksien hinnoitteluun sekä
VRK:n henkilötunnuksen noutamisesta VTJ-järjestelmästä perimään maksuun.
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koskevaan asiakkuuteen, kuten pankkienkin tunnisteiden käyttö pankkien
asiakkuuksiin. Rekisteröinti olisi voitu hoitaa matkapuhelinoperaattorin
toimipisteessä eikä tunnistukseen käytettävän varmenteen olisi tarvinnut
täyttää laatuvarmenteen vaatimuksia tai olla laatuvarmenne. Mobiilivarmennetoimintaa onkin kehitetty tekniikan ja Väestörekisterikeskuksen ehdoilla kiinnittämättä riittävästi huomiota käytännön ja käyttäjien tarpeisiin. Keskeisenä syynä mobiilivarmennehankkeen hitaaseen etenemiseen
ovat olleet Väestörekisterikeskuksen jäykät käytännöt ja hidas reagointi
muuttuvaan toimintaympäristöön sekä epärealistiset tavoitteet kansalaisvarmenteen yleistymisen suhteen, joka on syönyt uskottavuutta hankkeen
toteuttamiselta. Väestörekisterikeskus on tarkastuskertomusluonnosta
koskevassa palautteessaan painottanut, että mobiilikansalaisvarmenteen
leviämisen merkittävin este on ollut se, että operaattorit eivät markkinoi
tuotetta lainkaan. Tarkastuksessa muodostuneen näkemyksen perusteella
mobiilikansalaisvarmenteen konsepti on vielä keskeneräinen ja HSTryhmän toiminnan tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi verrattuna asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Väestörekisterikeskuksen vuosien 2004–2007 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi, että suunnittelukaudella kansalaisvarmenne on matkaviestimissä 15 prosenttia suomalaisista ja 50 prosentissa matkaviestimistä, joissa se on mahdollista. Tarkastuksen perusteella tavoitteesta on jääty huomattavasti. Väestörekisterikeskuksen mukaan on operaattorien liiketoimintaratkaisu lähteä tuotteistamaan ja markkinoimaan
tuotetta eteenpäin sekä erityisesti rakentaa varmenteella käytettäviä verkkopalveluita.
Muu kehitys ja yhteistyö
Väestörekisterikeskus ylläpitää henkilökorttiin liittyviä www-sivuja
(www.henkilokortti.fi), joista on saavissa tietoa kansalaisvarmennetta
käyttävistä palveluista sekä ohjeita kansalaisvarmenteen haltijoille. Sivusto palvelee Väestörekisterikeskuksen perustaman @tu-klubin (etu-klubi)
tarpeita. Etu-klubi tiedottaa sähköpostitse kansalaisvarmenteella toimivista uusista palveluista ja muista sähköiseen henkilökorttiin, kansalaisvarmenteeseen sekä kortinlukijoihin ja -ohjelmistoihin liittyvistä ajankohtaisista asioista. Lisäksi Väestörekisterikeskus ylläpitää teknistä sivustoa
sähköisestä henkilöllisyydestä (www.fineid.fi). Sivustolla esitellään ja
markkinoidaan Väestörekisterikeskuksen tarjoamia varmennetuotteita sekä tarjotaan mahdollisuus sirullisen kortin testaamiseen.
Väestörekisterikeskus on ollut perustamassa nk. Porvoo-ryhmää, joka
on kansainvälinen yhteistyöverkosto. Porvoo-ryhmä perustettiin nimensä
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mukaisesti Porvoossa huhtikuussa 2002 EU:n eEurope 2002-hankkeeseen
kuuluneen Smart Card Charterin ja sen alla toimineen Public Identityhankkeen yhteydessä pidetyssä kansainvälisessä konferenssissa. Ryhmän
päätavoitteena on edistää eri maiden välillä yhteensopivan, PKIteknologiaan sekä älykortteihin ja sirullisiin henkilökortteihin perustuvan
sähköisen henkilöllisyyden toteutumista. Ryhmä edistää myös yhteensopivien varmenteiden ja teknisten määritysten käyttöönottoa, tunnistus- ja
autentikointimekanismien vastavuoroista hyväksymistä eri maiden välillä
sekä maiden rajat ylittävän online-yhteyden toteutumista hallinnon palveluihin. Porvoo-ryhmä perustettiin huhtikuussa 2002 ja se on kokoontunut
vuoden 2007 loppuun mennessä yhteensä 12 kertaa. Porvoo-ryhmän pysyvä sihteeristö koostuu Väestörekisterikeskuksen edustajista. Se huolehtii
yhteydenpidosta kokousten välillä ja kokousten järjestämisestä yhdessä
isäntämaan kanssa. Lisäksi sihteeristö huolehtii kokouksiin liittyvästä mediaviestinnästä yhteistyössä isäntämaan kanssa.
Porvoo-ryhmän toiminnasta aiheutui vuonna 2007 Väestörekisterikeskukselle kustannuksia yhteensä yli 10 000 euroa lähinnä Portugalissa ja
Italiassa pidetyistä kokouksista. Vuodelle 2008 Porvoo-ryhmän toimintaan VRK on budjetoinut noin 14 000 euroa.
Väestörekisterikeskuksen mukaan Porvoo-ryhmä on tehnyt aloitteita
muun muassa seuraavista suosituksista:
− Euroopan komissiolle on lähetetty aloite ajokorttidirektiivin muuttamiseksi niin, että ajokortteihin olisi mahdollista sisällyttää sähköisen
henkilöllisyyden sisältävä siru.
− Ryhmä on aloittanut keskustelut sähköiseen henkilöllisyyteen sekä
tunnistamis- ja autentikointitoimintoihin liittyvistä oikeudellisista näkökohdista teettämällä tutkimuksen eurooppalaisen, eri maiden rajat
ylittävän autentikoinnin lainsäädännöllisestä ympäristöstä sekä mahdollisesta tarpeesta yhteensopivaa eurooppalaista sähköistä henkilöllisyyttä koskevalle EU:n sääntelylle. Tutkimus suosittaa sähköisiä allekirjoituksia koskevan direktiivin hyödyntämistä yleisenä lainsäädännöllisenä ratkaisuna.
− Ryhmä on pitänyt tärkeänä kehitystä biometriikan liittämiseksi passeihin ja jatkossa myös henkilökortteihin. Ryhmä on myös ilmaissut
näkemyksenään, että sirullisen henkilökortin näkökulmasta on välitön
tarve kansainväliselle standardimallille sormenjälkitunnistuksen yksityiskohdista. Näkemys on välitetty eurooppalaisen standardointijärjestön CEN/ISSS:n (European Committee for Standardization/ Information Society Standardization System) Biometric Focus-ryhmälle.
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Yhden kortin periaatteen toteutus
Paavo Lipposen II hallitus asetti yhdeksi sähköisen asioinnin edistämistä
koskevaksi tavoitteekseen nk. yhden kortin periaatteen, jolla tarkoitettiin
sirullisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin (Kela-kortti) yhdistämistä.
Eduskunta oli jo vuosina 1998–1999 edellyttänyt väestötietolain, rekisterihallintolain ja henkilökorttilain käsittelyn yhteydessä lausumissaan
(HaVM 27/1998 vp, HaVM 2/1999 vp, EV 277/1998 vp, EV 14/1999 vp),
että hallituksen tulee huolehtia yhden kortin periaatteen toteuttamisesta.
Eduskunta antoi väestötietolain ja rekisterihallintolain muutosta koskevan
hallituksen esityksen (192/1998 vp) hyväksyessään (EV 277/1998) lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä,
että mahdollisuuksien mukaan kaikissa valtion viranomaisissa ja toiminnoissa voidaan käyttää yhtä yhteistä sähköistä henkilökorttia ja sama kortti on mahdollisimman pitkälle käytettävissä myös kuntahallinnossa.
Sisäasiainministeriön tehtävänä oli edistää yhden kortin periaatteen käytännön toteutusta. Sisäasiainministeriö asetti 14.4.2003 työryhmän valmistelemaan sirullisen henkilökortin ja sosiaaliturvakortin yhdistämistä. Työryhmän työn taustalla oli eduskunnan 17.2.2003 hyväksymä henkilökorttilain (829/1999, muutos 300/2003) muutos, jossa sirullinen henkilökortti ja
sosiaaliturvakortti oli tarkoitus yhdistää yhteiseksi valtion viranomaisen
antamaksi sähköisessä asioinnissa käytettäväksi kortiksi. Työryhmän tehtävänä oli selvittää ja suunnitella, mitä toiminnallisia ja teknisiä muutoksia
tarvitaan yhteisen sirullisen henkilökortin toteuttamiseksi kortin osalta sekä kortin hakemiseen, myöntämiseen, toimittamiseen ja rekisteröintijärjestelmiin liittyvien yhteisten teknisten ratkaisujen osalta. Lisäksi työryhmän
tuli selvittää korttituotannon hankintoihin liittyviä asioita.
Sisäasiainministeriön mukaan hankkeen toteuttaminen ei ollut helppoa,
koska Kansaneläkelaitos ei halunnut luopua Kela-kortista.18 Hankkeen
kanssa samaan aikaan oli meneillään Euroopan unionin hanke eurooppalaisen sairaanhoitokortin luomisesta, joka vaikutti myös Kansaneläkelaitoksen päätökseen pitää oma Kela-kortti käytössä. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin käyttöönotosta vastasi sosiaali- ja terveysministeriö.

18

Sisäasiainministeriö on antamassaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa
palautteessaan todennut, että sosiaali- ja terveysministeriö ja Kansaneläkelaitos
lähtivät luomaan KELA-kortin pohjalta nk. makropilottihankkeessa kilpailevaa
ratkaisua poliisin antamalle henkilökortille. Sisäasiainministeriön mukaan tämä
heijastui 2000-luvun alkuvuosina vaikeuksina luoda ns. Kela-tiedoilla täydennetty henkilökortti ja myöhemmin Kansaneläkelaitoksen haluttomuutena osallistua
yhteisen kortin markkinointiin ja jakelua koskevien velvoitteiden täyttämiseen.
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Kansaneläkelaitoksen mukaan se on kehittämässä teknisiä käyttöyhteyksiä sairausvakuutustietojen välittämiseen niitä tarvitseville toimijoille, jolloin tiedot ovat reaaliaikaisia. Kansaneläkelaitoksen mukaan sairausvakuutustietojen tallentamisella henkilökorttiin ei ole tarkoituksenmukaista
käyttöä, koska kortilla olevat tiedot eivät välttämättä ole ajantasaisia ja
tietojen välitys voidaan hoitaa tehokkaammin ja edullisemmin teknisen
käyttöyhteyden avulla. Kansaneläkelaitokselta saatujen tietojen mukaan
sirullisen henkilökortin käyttö sairausvakuutustietojen tallentamiseen on
kallista ja toiminnaltaan teknistä käyttöyhteyttä hankalampi erityisesti
asiakkaiden käytössä.
Yhteisen kortin myöntämisen alkuperäisenä tavoitteena oli, että korttihakemuksen pystyisi jättämään myös Kelan toimipisteisiin. Tavoite ei toteutunut, vaan korttihakemus on tehtävä edelleen poliisiviranomaisen toimipisteessä. Jos henkilö haluaa Kansaneläkelaitoksen tiedot kortilleen,
poliisi toimittaa korttihakemuksesta tiedon Kansaneläkelaitokselle, joka
toimittaa henkilöä koskevat tiedot kortin toimittajalle. Sisäasiainministeriön mukaan se on sopinut käytännöstä Kansaneläkelaitoksen kanssa ja se
on nyt vakiintunut käytäntö. Kuitenkin henkilökorttilain (829/1999) 6.2
§:n mukaan korttihakemus voidaan tehdä Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle, jonka kanssa poliisi on tehnyt asiasta sopimuksen. Hakemuksen jättäminen Kelan toimipisteeseen on siten kiinni viranomaisten välisestä halusta kehittää asiakaspalveluprosessejaan. Menettelytavat viittaavatkin viranomaisten välisissä saumattomissa palveluketjuissa oleviin
puutteisiin.
Kehittämishankkeen lopputuloksena sirulliseen henkilökorttiin on mahdollista saada kortin taakse apteekkien tarvitsema henkilötunnus painettuna viivakoodina ja lisäksi sinne voidaan merkitä tiedot erityiskorvattavista
lääkkeistä, työpaikkakassaan kuulumisesta sekä määräaikaisesti vakuutetun vakuuttamisajasta. Henkilökorttilain 3.4 a §:n mukaan henkilökortin
tekniseen osaan voidaan kortinhaltijan pyynnöstä tallettaa lisäksi sosiaalija terveydenhuoltoon taikka muuhun sosiaaliturvaan liittyviä tietoja ja
teknisiä sovelluksia. Näitä toimintoja ei ole toistaiseksi toteutettu. Alun
perin henkilökortin ja Kela-kortin yhdistämisen piti palvella sähköisen
asioinnin tarpeita. Näihin tavoitteisiin ei ole kuitenkaan päästy, eduskunnan antamista useista lausumista ja kannanotoista huolimatta. Hallintovaliokunta on todennut kannanotossaan (HaVM 2/1999 vp), että yhteiskunnan edun mukaiset eri intressit huomioon ottaen yhden yhteisen sähköisen
henkilökortin periaatteesta on pidettävä kiinni. Valiokunnan mukaan ne
perustelut, joita on esitetty sosiaali- ja terveydenhuollon erillisen kortin
puolesta, eivät ole valiokunnan mielestä riittäviä. Valiokunnan kannanoton mukaan sähköisen asioinnin olemukseen kuuluu, että tietyntyyppiset
tiedot ovat vain niihin tietoihin oikeutettujen käytössä. Hallintovaliokun45

nalle oli esitetty tuolloin selvitys siitä, että henkilökortin tekninen osa on
pyritty rakentamaan siten, että siinä voidaan huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet. Valiokunta totesi mietinnössään, että kahden kortin järjestelmä aiheuttaa tarpeettomia ylimääräisiä kustannuksia. Valiokunnan mietinnön pohjalta eduskunta edellytti vastauksessaan (EV
14/1999) hallituksen esityksestä henkilökorttilaiksi (HE 18/1999 vp), että
hallituksen tuli huolehtia lainsäädännön kehittämisestä siten, että henkilökorttia käytetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon ja sosiaaliturvan sähköisessä asioinnissa.
Yhdistetty henkilökortti ja Kela-kortti otettiin käyttöön kesäkuussa
2004. Vuoden 2007 loppuun mennessä sirullisista henkilökorteista noin
47 500 kappaleessa oli sosiaaliturvatiedot kortin kääntöpuolelle painettuna. Nykyisessä muodossaan henkilökortin ja Kela-kortin yhdistelmä sisältää tietosuojaongelmia, koska henkilön terveydentilatietoja on painettu
korttiin, jota käytetään myös muussa kuin sosiaali- ja terveydenhuollon ja
sosiaaliturvan asioinnissa. Näiden tietojen sijoittaminen erilliseksi yksiköksi henkilökortin tekniseen osaan ei muodostaisi tietosuojaongelmaa,
koska tällöin tiedot olisivat vain niihin oikeutettujen käytettävissä teknisillä menetelmillä. Eduskunta on useissa eri yhteyksissä edellyttänyt (HaVM
2/1999 vp, HaVM 25/2002 vp, PeVL 72/2002 vp), että kortin tekninen osa
tulee olla sellainen, että siihen talletettava sovellus muodostaa oman suljetun kokonaisuuden, jolloin siihen tallennettuihin tietoihin on pääsy vain
sellaisilla, joilla on oikeus tietojen käsittelyyn tai sovelluksen käyttöön.
Henkilökorttilaki on osittain yhden kortin periaatetta vastaan ja se on
myös varmennemarkkinoiden kannalta ongelmallinen. Henkilökorttilain
3.1 §:n mukaan henkilökorttiin voidaan myöntää varmenteet sen käyttämiseksi sähköiseen asiointiin. Varmenteet myöntää Väestörekisterikeskus.
Henkilökorttilaki ei siten salli muiden varmentajien myöntämien varmenteiden tallentamista henkilökortille, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että
henkilökortti ei voi olla välttämättä monitoimikortti ellei korttiin tallennettavat varmenteet ole Väestörekisterikeskuksen myöntämiä. Väestörekisterikeskuksella on siten yksinoikeus kortin varmennetarjontaan. Henkilökorttilaki ei estä muiden sovellusten ja tietojen tallentamista kortin tekniseen osaan, joten tältä osin laki sallii henkilökortille monitoimikortin ominaisuuksia. Varmenneominaisuuksien rajoitusten osalta henkilökorttilakia
voidaan pitää sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin
(1999/93/EY) markkinoiden avoimuuden periaatteen vastaisena.
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Varmenteiden käyttö ja kustannukset
Väestörekisterikeskus painottaa, että sen varmenteilla voidaan tehdä kehittynyt sähköinen allekirjoitus, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja joka on
luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä. Väestörekisterikeskuksen laatuvarmenteeseen pohjautuvilla tuotteilla voidaan toteuttaa sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 18 §:ssä tarkoitetun kiistämättömän sähköisen allekirjoituksen vaatimukset.
Julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa sähköisellä allekirjoituksella
on vähän merkitystä. Sähköisen allekirjoituksen tasolla ei ole käytännössä
merkitystä kuin poikkeustapauksissa. Viranomaiselle riittää se, että henkilö voidaan tunnistaa riittävän luotettavasti silloin, kun henkilölle annetaan
rajoitetun tiedonsaannin piiriin kuuluvia tietoja tai kun henkilö ilmoittaa
viranomaiselle tietoja, joiden alkuperäisyydestä halutaan korkea varmuus.
Viranomaisten on huomioitava sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin (1999/93/EY) 3 artiklan 7 kohdassa esitetty säännös, jonka mukaan "Jäsenvaltiot voivat asettaa mahdollisia lisävaatimuksia sähköisten
allekirjoitusten käytölle julkisella sektorilla. Tällaisten vaatimusten on oltava objektiivisia, avoimia, suhteellisia ja syrjimättömiä, ja ne saavat liittyä vain kyseessä olevan sovelluksen erityispiirteisiin. Kyseiset vaatimukset eivät saa estää kansalaisille tarjottavaa rajat ylittäviä palveluja." Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa todetaan, että " Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköiseltä allekirjoitukselta ei evätä oikeudellista vaikutusta ja
hyväksyttävyyttä todisteena oikeudellisissa menettelyissä yksinomaan sen
vuoksi, että allekirjoitus on sähköisessä muodossa, tai se ei perustu hyväksyttyyn varmenteeseen, tai se ei perustu akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan myöntämään hyväksyttyyn varmenteeseen, taikka sitä ei ole
luotu turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä." Tästä syystä Väestörekisterikeskuksen esittämille näkemyksille laatuvarmenteen käytöstä
ratkaisevana sähköisen asioinnin mahdollistajana ei ole oikeudellista pohjaa.19
Viranomaiset eivät voi vaatia ainoastaan VRK:n tuottamien laatuvarmenteiden ja niiden pohjalta tuotettujen palvelujen käyttöä. Viranomaisten
tulee hyväksyä myös muiden varmenteiden kuin laatuvarmenteen käyttö
julkisessa hallinnossa. Tarkastuksen yhteydessä on tuotu esiin se, että laa19

Sisäasiainministeriö on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
todennut kantanaan, että ministeriö näkee valtion takaaman, luotettavan sähköisen identiteetin osaksi oleellista yhteiskunnan tuottamaa peruspalvelua ja luonteeltaan sellainen, ettei sitä voida antaa pelkästään liiketaloudellisilla perusteilla
tapahtuvaksi toiminnaksi. Samanlaisen näkemyksen on ilmaissut myös Väestörekisterikeskus omassa palautteessaan.
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tuvarmenteen status on varmentajalle käytännössä taakka, ja sisältää liiketoiminnallisia riskejä.
Sisäasiainministeriön VRK:n toimintaa selvittäneessä raportissa
(28.2.2007) todetaan, että varmennetoiminta on luonteeltaan enemmän yhteiskunnan infrastruktuurin ylläpitoa eikä liiketoimintaa. Raportissa esitetty käsitys ei ole tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella perusteltua, sillä nykyisillä varmennemarkkinoilla on useita toimijoita ja Euroopan unionin sääntelyn lähtökohtana on kilpaillut ja avoimet varmennemarkkinat. Laatuvarmenteen yksi tuottaja ei tee koko varmennemarkkinoista kilpailemattomia, mikä on syytä ottaa huomioon viranomaisissa
varmenteiden kelpoisuutta arvioitaessa ja vaatimuksia asetettaessa. Tarkastusta suoritettaessa varmennemarkkinat eivät olleet kuitenkaan toimivia valtionhallinnon toimenpiteistä johtuen.
Varmennepalvelutuotannon pystyttäminen vaatii suuria alkuinvestointeja. Kustannukset kasvavat sen mukaan, minkä tasoista varmennepalvelua
ollaan kehittämässä. Laatuvarmennetasoon pyrkiminen on tarkastuksessa
muodostuneen käsityksen mukaan kallein vaihtoehto varmenteiden tuottamiseksi siihen liittyvien korkeiden teknologisten sekä osaamiseen ja turvallisuuteen liittyvien vaatimusten vuoksi. Teknologia on kallista, turvaratkaisut ovat massiivia ja osaamiseen pitää panostaa laatuvaatimusten
varmistamiseksi. Lisäksi kustannuksia kasvattavat laatuvarmenteeseen
liittyvät Viestintävirastolle maksettavat viranomaismaksut, jotka on hinnoiteltu varmennekohtaiseksi.
Kansalaisvarmenteiden ja organisaatiovarmenteiden määrien kasvu ovat
olleet erittäin hitaita. Syinä ovat olleet suurille loppukäyttäjämassoille soveltumaton teknologia, varmenteiden käyttökohteiden puute, julkisen hallinnon tuen puute kansalaisvarmenteen laajalle käyttöönotolle20 sekä Väestörekisterikeskuksen organisoinnissa ja toimintatavoissa olevat ongelmat. Lisäksi hitaan käytön kasvun syiksi voidaan mainita kansalaisvarmenteen korkea hinta sekä korkeat transaktiokustannukset henkilötunnuk20

Sisäasiainministeriö on antamassaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa
palautteessaan todennut, että yhteisissä ratkaisuissa ja PKI-pohjaisen sähköisen
henkilökortin käytössä merkittäväksi ongelmaksi on muodostunut valtioneuvostotason tukevien ja valtion roolia henkilön sähköisessä tunnistamisessa linjaavien
päätösten puuttuminen. Sisäasiainministeriön mukaan monet keskeiset osapuolet
ovat intressiristiriitojen johdosta pyrkineet tiukasti pitäytymään omissa ratkaisuissaan ja jättäneet huomiotta yhteisiä ratkaisuja tukevat suositukset ja päätökset. Koska tunnistamisessa on kyse kokonaan uudesta infrastruktuurista, olisi sen
käytön nopea edistäminen vaatinut myös selkeitä poliittisia linjauksia sekä lisäksi
uuden infrastruktuurin edellyttämiä tukitoimia kuten lukijaratkaisujen ja tunnistusta edellyttävien palvelujen yleistämistä.
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sen ja sähköisen asiointitunnuksen parin noutamisessa väestötietojärjestelmästä teknisen käyttöyhteyden avulla henkilön tunnistuksen yhteydessä.
Kun loppukäyttäjä ottaa sirukortilla olevan kansalaisvarmenteen käyttöönsä, syntyy siitä loppukäyttäjälle noin 50–60 euron kustannukset kortin
ja kortinlukijan hankinnasta. VRK on hankkinut lisenssin kortinlukijaohjelmistolle. Periaatteessa kortinlukijaohjelmisto ei maksa loppukäyttäjälle,
mutta ohjelmistolisenssin aiheuttamat kustannukset tulisi sisältyä kansalaisvarmenteen hintaan. Näin ei kuitenkaan ole, koska kansalaisvarmenne
on alihinnoiteltu. Myös VRK:n tarjoamassa kortinlukijaohjelmistossa on
ollut käyttöjärjestelmiä koskevia yhteensopivuusongelmia. Organisaation
ottaessa varmennepohjaisen ratkaisun käyttöönsä syntyy käyttöönotosta
hallinnollisia sekä ohjelmisto-, koulutus- ja tukikustannuksia, vielä edellä
mainittujen kustannusten lisäksi.
Korttiin liittyviä kokonaiskustannuksia voitaisiin pienentää kortin sirun
entistä monipuolisemmalla käytöllä. Nykyisin kansalaisvarmenne on saatavissa vain Osuuspankin Visa Electron-kortin sirulla. Väestörekisterikeskuksen mukaan nykyiseen henkilökorttiin on varattuna tila kaupunkikorttisovellukselle, mutta kaupungit eivät ole käyttäneet varaamaansa tilaa
hyödyksi. Henkilökortti toimii asiakkaan niin halutessa myös KELAkorttina, mutta KELA-kortin tiedot on sijoitettu kortin taakse eikä sirulle.
Suomen lääkäriliitto on selvittänyt useamman vuoden ajan monitoimikortin käyttöönottoa liiton jäsenille. Selvitystyö ei ole johtanut konkreettisiin
tuloksiin, vaikka Väestörekisterikeskus ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ovat olleet mukana hankkeessa. Tarkastuksen perusteella erityisesti viranomaisten välisessä yhteistyössä on ollut ongelmia, mistä syystä
Lääkäriliiton hanke on edelleen kesken.
Väestörekisterikeskuksen ratkaisuna ongelmiin on ollut pyrkiä itse olemaan aktiivinen myynti-, markkinointi- ja tuotekehitystehtävissä. Väestörekisterikeskuksen ponnistukset eivät ole olleet kuitenkaan tuloksekkaita.
Väestörekisterikeskus on useaan otteeseen esittänyt kansalaisvarmenteen
jakamista ilmaiseksi kansalaisille. Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä on kokouksessaan 27.9.2005 katsonut,
että kansalaisvarmenteen tulee levitä markkinaehtoisesti eikä varmentamisessa ole syytä sitoutua vain tiettyyn teknologiaan. Toisaalta Vanhasen I
hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma ei ole pitäytynyt linjauksessa, sillä tietoyhteiskuntaohjelman johdolla21 valmistellussa kansallisessa tietoyhteis21

Strategian valmistelun organisointi oli seuraava: Strategiaprosessin käynnistämisestä ja yleisistä suuntaviivoista vastasi tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmä. Tietoyhteiskuntaneuvosto ja sen jaostot seurasivat työn edistymistä ja
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kuntastrategiassa vuosille 2007–201522 ehdotettiin toimenpiteeksi seuraavaa (suora lainaus): "Kansalaisten sähköisen asioinnin edistäminen siten,
että kansalaisvarmenteen vuonna 2008 hankkivalta kansalaiselta tai hänelle sellaisen omalle alustalleen hankkivalta taholta ei peritä ensimmäisen
varmenteen tuottamisesta tai rekisteröinnistä maksua. Edellyttää varmenteen vastikkeettomasta luovuttamisesta ja varmennepalvelun käytöstä aiheutuvien kustannusten ja rahoitusmahdollisuuksien selvittämistä." Tietoyhteiskuntaohjelman tekemä linjaus sekä sen myöhemmin tietoyhteiskuntastrategiassa tekemä ehdotus näyttävät menevän ristiin keskenään, mikä
viittaa tältä osin ohjelmassa olleeseen jonkinasteiseen kokonaiskoordinoinnin puutteeseen.23
Väestörekisterikeskuksen vuoden 2007 tulossopimuksessa oli asetettu
tavoitteeksi kansalaisvarmenteen ilmaisjakelu, jonka johdosta Väestörekisterikeskus teki ehdotuksen määräaikaisesta yhden vuoden mittaisesta
kampanjasta, jossa kansalaisille tarjottaisiin poliisin myöntämä henkilökortti maksutta. Lisäksi Väestörekisterikeskus ehdotti, että sirullisen henkilökortin käyttöä tuetaan kortinlukijahankintojen, neuvonta-avun ja tiedotuksen avulla. Väestörekisterikeskus perusteli määrärahaesitystään sillä,
että vahvaa tunnistusta vaativien viranomaispalvelujen tuottamiseen ja
niiden käytön lisäämiseen voitaisiin suorimmin vaikuttaa poliisin myöntämän henkilökortin menekkiä edistämällä. Tarkempia perusteluita tälle
väittämälle VRK ei esittänyt. Väestörekisterikeskus arvioi, että kampanjan
aikana saataisiin uusia kortteja käyttöön yhteensä noin 400 000 kappaletta,
josta syntyisi kustannuksia poliisin lupahallinnon osalta 8 miljoonaa euroa
kommentoivat strategian eri versioita. Tietoyhteiskuntaneuvoston jäsenistä ja
asiantuntijoista koostuneen johtoryhmän tehtävänä oli ohjata käytännön valmistelutyötä ja päättää strategian keskeisistä linjauksista. Ministeriöiden edustajista
koostunut projektiryhmä vastasi valmistelu- ja organisointityöstä yhteistyössä tietoyhteiskuntaohjelman toimiston kanssa.
22
Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi – Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015. Tietoyhteiskuntaohjelma, Valtioneuvoston kanslia.
23
Valtioneuvoston kanslia on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että kansallista tietoyhteiskuntastrategiaa vuosille 2007–2015
valmisteltiin tietoyhteiskuntaohjelmassa, mutta sen pohjalta hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätös vasta tietoyhteiskuntaohjelman päätyttyä, joten siinä
on selkeästi kysymys uuden hallituksen tavoitteista. Valtioneuvoston kanslia ei ole
kuitenkaan huomioinut palautteessaan, ettei valtioneuvoston periaatepäätöksessä
kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007–2011 eikä periaatepäätöksen pohjalta laaditussa toimintaohjelmassa ole mainintaa kansalaisvarmenteen ilmaisjakelusta. Ilmaisjakelu on siten ollut Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tekemä aloite, joka on ristiriidassa aiemman linjauksen
kanssa markkinaehtoisesta kansalaisvarmenteen levittämisestä.
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ja rekisterihallinnon varmennemenoja 3 miljoonaa euroa. Väestörekisterikeskuksen mukaan ehdotetun kampanjan onnistuessa vahvaa sähköistä
tunnistusta edellyttävä asiointi lisääntyy siinä määrin, että varmenteen
muu kysyntä lisääntyy ja kattaa edellä tarkoitetun ylimääräisen kustannuksen. Kokonaisuudessaan Väestörekisterikeskuksen ehdotus olisi tullut
maksamaan 11,4 miljoonaa euroa. Määrärahaehdotusta ei hyväksytty talousarvion käsittelyn yhteydessä. Jos sirullinen henkilökortti jaettaisiin
ilmaiseksi kaikille täysi-ikäisille kansalaisille, olisivat kustannukset noin
150–160 miljoonaa euroa. Väestörekisterikeskus ei ole huomioinut ilmaisjakelua koskevissa laskelmissaan jo tähän mennessä syntynyttä alijäämää
kansalaisvarmenteen ja koko varmennepalvelun ylläpidosta sekä kortin
ilmaisjakelusta syntyvää lisäkustannusta ja sen takaisinmaksua.
Kansalaisvarmenteen käytön edistämiseksi Väestörekisterikeskus on
pyrkinyt myös keventämään kansalaisvarmenteen myöntämisen menettelyitä, mutta toistaiseksi ilman lopullisia tuloksia. Erityisesti poliisi on vastustanut kansalaisvarmenteen myöntämisen sallimista muille kuin poliisiviranomaisille, mistä syystä uudistusten tekeminen on edelleen hidastunut.
Sisäasiainministeriö ja Väestörekisterikeskus ovat pyrkineet lisäämään
henkilökortin ja kansalaisvarmenteen käyttöä pidentämällä henkilökortin
voimassaoloaikaa kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Samalla kansalaisvarmenne tuli kiinteäksi osaksi henkilökorttia. Lisäksi kortinlukijaohjelmiston jakelulla on pyritty lisäämään kortin käyttöä. Toimenpiteet ovat
johtaneet henkilökorttien määrän kasvuun vuosituhannen alun tilanteesta,
mutta korttien ja kansalaisvarmenteiden määrä on edelleen vähäinen.
Väestörekisterikeskus on pyrkinyt edistämään varmenteidensa menekkiä
ja käyttöä nk. Gateway-hankkeen avulla. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa varmennekonseptiin yhteistyössä muiden suomalaisten rekisterien
omistajien kanssa sähköisiä palveluja, kuten tunnistus- ja yksilöintipalveluita, roolivarmistuspalvelua, varmennettua aikaleimapalvelua sekä verkkosuostumuksen välitys- ja hallinnointipalvelua. Väestörekisterikeskuksen
vuoden 2005 tulossopimuksen mukaan sähköisen asioinnin ja GateWaypalvelukokonaisuuden liiketoimintamalli tuli olla suunniteltu ja sen toimeenpano käynnistetty. Vuoden 2006 tulossopimuksen mukaan VRK:n
tuli luoda yhteistyössä sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön
kanssa Gateway-palvelukonsepti, joka mahdollistaisi eri rekistereissä olevien tietojen liittämisen sähköisen asioinnin asiointiprosesseihin. Vuoden
2007 tulossopimuksen mukaan VRK tuli toteuttaa Gatewaypalvelukonsepti vaiheittain. Ensimmäisinä toteutettavia palveluita olisivat
varmennettu aikaleimapalvelu sekä tunnistus- ja yksilöintipalvelu. Suunnitelman mukaan hanketta toteutettaisiin yhteistyössä KuntaIT-yksikön ja
valtion IT-toiminnan johtamisyksikön kanssa käytettävissä olevan erillismäärärahan puitteissa. Valtiovarainministeriö on tarkastuskertomusluon51

nosta koskevassa palautteessaan todennut, että ministeriö ei ole tehnyt
erillistä päätöstä Väestörekisterikeskuksen Gateway-palvelukonseptin tukemisesta taloudellisesti. Valtiovarainministeriön mukaan VRK voi kehittää palvelukonseptiaan sille annettujen kehysmäärärahojen puitteissa.
Väestörekisterikeskuksen mukaan se on toteuttanut Gateway-palvelujen
liiketoiminta- ja toteutussuunnitelman, mutta ei ole käynnistänyt palvelujen toteutusta rahoituksen ollessa auki. Tältäkin osin näyttää siltä, että Väestörekisterikeskuksen toiminta ei ole ollut tuloksellista, tosin tähän on
vaikuttanut rahoituksen puuttuminen. Väestörekisterikeskus on asettanut
tavoitteet palveluiden kehittämisestä korkealle tasolle ja ajanut kehittämäänsä ideaa huolimatta siitä, että se ei ole saanut selkeää tukea muilta
osapuolilta. Samanlainen ongelma on havaittavissa kansalaisvarmenteen
menekin lisäämistä koskevien toimenpiteiden osalta.
Tarkastuksen tulosten perusteella Väestörekisterikeskuksen tulisi keskittyä vain viranomaistehtäviensä hoitamiseen. Väestörekisterikeskukselta
puuttuvat mahdollisuudet hoitaa liiketoimintaa tuloksellisesti tai ilman, että sen viranomaisasema siitä kärsii. Tästä syystä Väestörekisterikeskuksen
varmennepalveluiden hankkiminen kokonaisuudessaan sovellusvuokrauspalveluna on perusteltua sekä taloudellisista että toiminnallisista syistä.
Malli, jossa Väestörekisterikeskus ostaa palvelunsa ainoastaan kansalaisvarmenteen todellisen käyttövolyymin mukaan on taloudellisesti perusteltua. Tällöin vältytään myös siltä, että Väestörekisterikeskuksen pitäisi
pyrkiä myymään varmennepalvelun ylimääräistä tuotantokapasiteettia
muihin käyttötarkoituksiin liiketoiminnallisin perustein.
Väestörekisterikeskus on asettanut tavoitteekseen toiminta- ja taloussuunnitelmissaan vuosille 2004–2007 sekä 2004–2008, että kansalaisvarmennetta on suunnittelukauden lopulla käytössä noin 1,7 miljoonalla henkilöllä ja niitä käyttäviä palveluita on noin 1000 kappaletta. Vuoden 2007
loppuun mennessä voimassa olevia kansalaisvarmenteita oli käytössä noin
150 000 kappaletta, joista 99.9 prosenttia korteilla ja loput mobiililaitteissa. Kansalaisvarmenteita oli myönnetty vuoden 2007 loppuun mennessä
yhteensä 169 400 kappaletta, joista osa ei ollut enää voimassa.
Väestörekisterikeskuksen toimittamia organisaatiovarmennekortteja oli
käytössä vuonna 2007 yli 25 000 kappaletta, joista suurin osa sisäasiainhallinnossa.
Yksittäisen suoritteen kustannukset ovat nousseet VRK:n tuottamina
suhteellisen korkeiksi verrattuna niistä perittyihin maksuihin. Esimerkiksi
organisaatiokorttien sekä palvelin- ja sähköpostivarmenteiden yksikkökustannukset olivat vuosina 2003–2005 noin 800 euroa, vuonna 2006 noin
110 euroa ja vuonna 2007 noin 130 euroa Väestörekisterikeskuksen liiketaloudellisten kustannusten perusteella laskettuna. Yksikkökustannukset
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ovat laskeneet lähinnä sisäasiainministeriön hallinnonalan korttihankintojen vuoksi.
Vuosina 2003–2005 henkilökortille tuotettavan kansalaisvarmenteen
kustannukset olivat noin 60 euroa korttia kohti, johon sisältyy ainoastaan
Väestörekisterikeskuksen toiminnasta ja järjestelmistä aiheutuvat kustannukset, jotka on kirjattu julkisoikeudellisen toiminnan puolelle kustannuksiksi. Kustannuksia henkilökortin tuottamisesta syntyy lisäksi poliisin
toiminnoista. Vuodesta 2006 lähtien Väestörekisterikeskus on toimittanut
allekirjoitusvarmenteen biopasseihin julkioikeudellisena suoritteena, joka
on alentanut keskimääräisiä tuotantokustannuksia julkisoikeudellisella
puolella huomattavasti. Ilman biopassin allekirjoitusvarmenteen tuottamista kansalaisvarmenteen yksikkökustannukset olivat vuosina 2006–
2007 samalla tasolla aiempien vuosien kustannusten kanssa.
Tarkastuksen perusteella varmenneinfrastruktuurin kustannukset toistuvat samanlaisina infrastruktuuria koskevien tuotantosopimusten mukaisesti. Varmenneinfrastruktuurin ylläpitäminen VRK:n mallilla toteutettuna ei
ole siten pääosin riippuvainen siitä, paljonko varmenteita tuotetaan varmennejärjestelmällä.
Hallituksen esityksessä (192/1998) laeiksi väestötietolain ja rekisterihallintolain 2 §:n muuttamisesta taloudellisissa vaikutuksissa todetaan, että
Väestörekisterikeskukselle aiheutuu uusista laissa säädetyistä tehtävistä
vuoden 1999 aikana arviolta noin 10 miljoonan markan kustannukset, josta 8 miljoonaa markkaa on otettu huomioon valtion vuoden 1999 talousarvioesityksessä. Tarkoituksena on, että vuodesta 2000 eteenpäin Väestörekisterikeskuksen uusista tehtävistä aiheutuvat kulut pystyttäisiin kattamaan niistä saatavilla tuloilla. Kansalaisvarmenteiden tuotantoa koskevien
säännösmuutosten yhteydessä vuonna 2003 hallituksen esityksessä
(236/2002) laeiksi väestötietolain ja henkilökorttilain muuttamisesta taloudellisissa vaikutuksissa todetaan, että sähköisiä allekirjoituksia koskevasta laista johtuvat, laatuvarmennevaatimusten täyttämiseen liittyvät kustannukset ovat vuositasolla arviolta noin 0,25 milj. euroa. Hallituksen esityksessä todetaan edelleen seuraavaa: "Väestörekisterikeskuksen varmennetoiminnan kokonaismenot ovat arvion mukaan vuosina 2003–2006 yhteensä 14.9 miljoonaa euroa. Kokonaistulot ovat samana aikana arviolta
15,8 miljoonaa euroa. Tuloista julkisoikeudellisten suoritteiden osuus on
arviolta 6 miljoonaa euroa. Tulot kattavat tässä tapauksessa julkisoikeudellisen suoritetuotannon (sähköiseen henkilökorttiin liittyvän varmenteen) muuttuvat lisäkulut, jotka arvioidaan 3,7 miljoonaksi euroksi, mutta
kehittämiskustannuksia ja järjestelmään liittyviä kiinteitä kustannuksia tulokertymä ei kattaisi. Näin ollen toiminnan saaminen kannattavaksi pidemmällä aikavälillä edellyttää varmenteen myymistä myös muille alustoille kuten edellä on arvioitu."
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Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelujen kokonaiskustannukset
ovat olleet vuosina 1999–2007 yhteensä noin 29 miljoonaa euroa, johon
sisältyvät hankinnat, markkinointikustannukset, järjestelmän ylläpito- ja
tuotantokustannukset sekä henkilöstökulut. Suurimmat kustannukset ovat
syntyneet vuosittain järjestelmän ylläpidosta ja tuotantokäytöstä, joiden
kustannukset ovat olleet keskimäärin 2,2 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi vuonna 2006 suurimmat kustannukset syntyivät Fujitsu Services
Oy:lle maksetuista varmennetuotannon kustannuksista, jotka olivat yli 1,1
miljoonaa euroa sekä Setecin korttien tuotantokustannuksista, jotka olivat
yli 650 000 euroa. Varmennepalvelun markkinointiin Väestörekisterikeskus on panostanut vuosien 1999–2007 aikana noin 900 000 euroa. Vuosina 2001, 2002 ja 2006 pelkästään lehtimainontaan on käytetty yhteensä
300 000 euroa. Vuosien 1999–2007 välisenä aikana varmennepalvelujen
kustannukset ovat olleet kasvussa. Nykyisten arvioiden mukaan varmennepalvelun vuosikustannukset tulevat olemaan hieman alle 6 miljoonaa
euroa eli noin 15 000 euroa päivässä.
Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelun alijäämäksi on muodostunut noin 20,5 miljoonaa euroa vuosien 1999–2007 aikana. Tuloja Väestörekisterikeskus on saanut varmenteiden ja korttialustojen myynnistä, joilla
se on saanut katettua henkilöstö- ja markkinointikustannukset sekä keskimäärin alle 20 prosenttia järjestelmän vuotuisista tuotanto- ja ylläpitokustannuksista. Organisaatiovarmenteiden myynnistä saaduista tuloista suurin
osa on muodostunut tähän mennessä sisäasiainministeriön alaisen hallinnon tekemistä virkamiehen asiointikorttia koskevista hankinnoista.
Väestörekisterikeskuksen arvion mukaan sen varmennepalvelutoiminnan kulut ja tuotot saadaan vastaamaan toisiaan vuositasolla vasta noin
2013. Arvio on tehty maltillisesti ilman merkittävää varmenteiden määrän
lisääntymistä. Tuottoja kasvattaa erityisesti biopasseihin tehtävä varmennus. Vuosien kuluessa syntyneen alijäämän kattamista maltillisella varmenteiden määrän kasvulla ja nykyisellä hinnoittelulla ei ole mahdollista
arvioida.
Tarkastuksen perusteella vuonna 2003 annetussa hallituksen esityksessä
(236/2002) on kuvattu varmennepalveluiden kustannukset realistisesti.
Hallituksen esityksessä varmennepalveluiden kustannuksiksi arvioitiin
vuosina 2003–2006 14,9 miljoonaa euroa ja todelliset kustannukset ovat
olleet 14,7 miljoonaa euroa. Varmennepalveluiden kokonaistulot sen sijaan on arvioitu yli 10 miljoonaa euroa liian alhaiseksi. Väestörekisterikeskus on arvioinut varmennepalveluiden kustannukset asianmukaisesti
sekä palvelun kehittämisen että palvelun tason nostamisen osalta.
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Koska varmennepalveluiden tuottaminen on viranomaisvetoisena osoittautunut selkeästi tappiolliseksi ja tuloksiltaan vaatimattomiksi, tulisi koko
varmennetuotannon organisointi järjestää uudelleen.24 Väestörekisterikeskuksen tulisi huolehtia ainoastaan sille laissa erikseen säädetyistä varmenteen myöntämiseen kuuluvista välttämättömistä tehtävistä, kuten eri rekisteröintipisteiden valvonnasta. Muut toiminnot tulisi hankkia ulkoistettuina
palveluina markkinoilta varmenteiden käyttömäärän mukaan suoriteperusteisesti. Koko varmennejärjestelmän ylläpitämistä julkisilla varoilla laatuvarmennetasoisena ei tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella
voida pitää perusteltuna, koska sille ei ole julkisessa hallinnossa merkittävää käyttöä. Julkisen hallinnon sisäisessä toiminnassa tarvittavat mahdolliset PKI-ratkaisut voidaan hankkia kilpailuilta markkinoilta. Hallinnon
asiakkaille tarjottavalle laatuvarmennetasoiselle PKI-pohjaiselle kansalaisvarmenteelle ei ole nähtävissä selkeää käyttöä. Laatuvarmenteeseen
pohjautuvalle kehittyneelle sähköiselle allekirjoitukselle ei ole merkittäviä
käyttötarpeita sähköisessä asioinnissa.
Kansalaisvarmenne on joutunut negatiiviseen syöksykierteeseen jo varmenteen kehittämisen alkuvaiheessa vuosituhannen vaihteessa. Valtiovarainministeriön ensimmäisessä tunnistuspalveluita koskevassa suosituksessa (VM 27/01/2002, päivätty 20.8.2002) kuvataan hyvin jo yli viisi
vuotta sitten vallinnutta tilannetta, joka ei ole muuttunut vuoden 2007
loppuun mennessä merkittävästi. Valtiovarainministeriön suosituksessa
todetaan, että ”HST-korttia ja laatuvarmenteisiin perustuvia tunnistautumismenetelmiä voidaan aina käyttää vahvaan tunnistamiseen. Valitettavasti tämä tekniikka ei ole toistaiseksi riittävästi yleistynyt kaupallisessa
käytössä. Kehittyneen sähköisen allekirjoituksen mahdollistavien varmenteiden kysyntä on vähäistä.”
Kortinlukijoiden puuttuminen päätelaitteista, kortinlukijaohjelmistojen
päätelaitelaitekohtaisuus sekä henkilökortin soveltumattomuus monitoimikortiksi viittaavat siihen, että Väestörekisterikeskus ja sisäasiainministeriö eivät ole kiinnittäneet huomiota sähköisestä asioinnista viranomais24

Valtiovarainministeriö on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että sen tavoitteena on mm. osana tuottavuusohjelmaa selvittää
ministeriön alaisten keskusviranomaisten tehtäviä ja niiden päällekkäisyyksiä sekä valmistella tehtyjen selvitysten perusteella tarvittavat toiminnalliset ja organisatoriset muutokset. Valtion vuoden 2008 talousarvioon sisältyy valtiovarainministeriön momentille tavoite, jonka mukaisesti valtion varmennetuotanto organisoidaan uudelleen ottaen huomioon muuttuneet olosuhteet. Valtiovarainministeriön mukaan uudelleen organisointi voinee lähinnä tarkoittaa sitä, että vuoden
2008 aikana määritellään tavoiteorganisaatio, johon ryhdytään määrätietoisesti
ja viivyttelemättä pyrkimään.

55

toiminnassa annetun lain 5.3 §:ssä tarkoitettuun yhteensopivuus- ja helppokäyttöisyysvaatimukseen varmennepalvelun konseptia kehittäessään.
Ajatus siitä, että tunnistusväline on sidottu päätelaitteessa oleviin välineisiin, on verkottuneessa toimintaympäristössä vanhentunut.
3.1.2

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
varmennepalvelu

Varmennepalvelun kehittämisen ensimmäiset vaiheet
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) selvitti terveydenhuollon varmennetoiminnan perusteita osana kansallisen terveydenhuollon tietoturva-arkkitehtuuria vuosina 2001–2004. Stakesin hankkeita olivat:25
− "Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoverkkopalvelujen- ja asioinnin yhteistoiminnallinen arkkitehtuuri"-hanke, jonka kokonaiskustannukset
olivat noin 110 000 euroa;
− Stakesin ja Kuopion yliopiston yhteishanke PKI-teknologiasta terveydenhuollossa, jonka kustannukset olivat noin 52 000 euroa;
− "Terveydenhuollon tietoturvallinen kommunikaatioalusta ja sitä tukevat standardit" oli hankekokonaisuus, jonka kustannukset olivat noin
262 000 euroa.
Hankkeiden ja selvitystöiden tuloksena syntyi muun muassa kolme raporttia, jotka ovat:
− Turvallinen kommunikaatioalusta: Ohjeita PKI-infrastruktuurin toteuttamiselle, OSVE 2/2004;
− Selvitystyö sosiaali- ja terveysministeriölle "Lääkärin tunnistus sähköisen reseptin kokeilussa – vaihtoehtoisia tapoja koskeva selvitys”
28.3.2003 (ei sisältynyt hankkeisiin, vaan laadittiin virkatyönä);
− Ehdotus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen asioinnin arkkitehtuuriksi- terveydenhuollon PKI-arkkitehtuuri, OSVE 4/2002.
Stakes katsoo, että sen hankkeiden tekemän työn tuloksena vuoden 2007
lopulla 13 Suomen 20 sairaanhoitopiiristä käytti yhteistä PKI-järjestelmää
ja että Stakesin hankkimalla asiantuntemuksella on kyetty vaikuttamaan
siihen, että sähköinen tunnistaminen ja todentaminen on sisällytetty voimassa olevaan lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007).
25

Kustannustiedot ovat Stakesin tarkastuksen yhteydessä ilmoittamia.
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Osittain Stakesin tekemien selvitystöiden pohjalta sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2004 toimeksiannon Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle (TEO) kehittää terveydenhuollon varmennepalvelua
ammattihenkilöiden varmenneratkaisuksi. Toimeksiannon ajankohtana oli
käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön sähköisen lääkemääräyksen kokeiluhanke, johon liittyen TEO:n edellytettiin tarjoavan ammattivarmenteita sähköisten lääkemääräysten käsittelyä varten. Ammattivarmenne oli
tuolloin tarkoitettu lääkäreille, hammaslääkäreille ja farmasian alan ammattihenkilöille. Myöhemmin sosiaali- ja terveysministeriö keskeytti sähköisen lääkemääräyksen kokeiluhankkeen ja käynnisti järjestelmän uudelleen määrittelyn. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan toimeksiannon antamisvaiheessa mikään taho ei tiennyt, mitä PKIinfrasruktuuriin perustuvien valtakunnallisten varmennepalveluiden käyttöönotto terveydenhuollon monitahoisessa kentässä käytännössä merkitsisi ja millä edellytyksillä se voisi tapahtua. TEO ilmaisi tämän näkemyksen
siitä huolimatta, että Stakes oli tehnyt erilaisia selvityksiä PKI:n hyödyntämisestä sosiaali- ja terveydenhuollossa. TEO:n mukaan sen vastuulle jäi
toimialatuntemukseensa tukeutuen luoda käsitys ratkaisuvaihtoehdoista.
Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 TEO:lle antamaan toimeksiantoon sisältyi myös tavoite rakentaa varmennepalvelu yhteentoimivaksi
tuolloin kehitteillä olleiden terveydenhuollon aluetietojärjestelmien kanssa. Vuosina 2005 ja 2006 terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehtuuria
muutettiin hajautetusta mallista keskitettyyn malliin, jolloin lähtökohta
terveydenhuollon ammattivarmenteen kehittämisellekin muuttui.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan terveydenhuollon
ammattivarmennetta on jouduttu kehittämään muiden hankkeiden ehdoilla
ja niistä tulleiden toiminnallisten ja aikatauluun liittyvien vaatimusten
mukaisesti. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on kehittänyt ammattivarmennetta yhden henkilön työpanoksella vuosien 2004–2006 aikana ilman omaa teknistä asiantuntemusta.
Ennen vuotta 2007 terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämistä ei
ole ohjattu valtakunnallisesti, vaan kehitystyö on tapahtunut terveydenhuollon eri toimijoiden hankkeissa. Hankkeiden koordinoimattomuus on
koskenut myös varmennepalveluiden kehittämistä.26 Tämä on tarkoittanut
sitä, että erilaisia varmenteisiin liittyviä tai hyödyntäviä järjestelmiä on
26

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskeneessa palautteessaan todennut näkemyksenään, että terveydenhuollon tietojärjestelmiä on kehitetty säädösperusteisesti sosiaali- ja terveysministeriön johdolla
vuodesta 2000 alkaen. TEO toteaa, että jo tätä aikaisemminkin on toteutettu
hankkeita ministeriön johdolla ja rahoituksella.
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hankittu ja otettu käyttöön ilman koordinaatiota. Sosiaali- ja terveysministeriön roolina on ollut rahoittaa terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeita, joiden avulla toimintaa on kehitetty ja hankittu kokemusta hankkeiden
tuotoksista.
Vuoden 2007 kesällä tuli voimaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007), jossa selkiytettiin
eri toimijoiden tehtäväjakoa ja vastuita. Lain 20.1 §:n mukaan sosiaali- ja
terveysministeriön tehtävänä on valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen hoidon ja toteuttamisen yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain
16.5 §:n mukaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tehtävänä on
vastata terveydenhuollon varmennepalvelujen luotettavasta toiminnasta.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tulee pitää yleisesti saatavilla
varmennetta ja varmennetoimintaa koskevat tiedot, joiden perusteella sen
toiminta ja luotettavuus voidaan arvioida sekä turvata allekirjoituksen
luomistietojen luottamuksellisuus silloin, kun Terveydenhuollon oikeusturvakeskus itse tuottaa tiedot.
Varmennepalvelun hankinta ja viranomaisyhteistyö
Vuoden 2004 lopulla Terveydenhuollon oikeusturvakeskus asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli valtakunnallisen ammattivarmennepalvelun
suunnittelu aluetietojärjestelmiä ja sähköistä reseptikokeiluhanketta varten. Työhön liittyi myös varmennejärjestelmämarkkinoiden kartoitus, jonka yhteydessä TEO kävi keskusteluja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
ja Väestörekisterikeskuksen kanssa niiden varmennepalvelujärjestelmien
soveltuvuudesta ammattivarmenteiden tuotantoon. TEO:n työryhmään
osallistui sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, sairaanhoitopiirit, sähköisen lääkemääräyksen kokeiluhanke, Turun kaupunki sekä Suomen Lääkäriliitto ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy. Työryhmän kokouksiin osallistui pääsääntöisesti myös Fujitsu Services Oy:n edustaja asiantuntijana.
Väestörekisterikeskuksella ei ollut työryhmässä edustajaa, vaan VRK oli
työryhmässä ainoastaan kuultavana.27
27

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että siinä vaiheessa, kun työryhmän työ painottui terveydenhuollon toimialakohtaisiin kysymyksiin, ei Väestörekisterikeskuksella ollut
sen viranomaisasemaa lukuun ottamatta muista kuulluista asiantuntijoista ja sidosryhmistä ratkaisevasti poikkeavaa asemaa. TEO:n mukaan tämä korostui
osaltaan myös siksi, että kontaktihenkilöinä olleet myynnin ja markkinoinnin
asiantuntijat eivät luonnollisestikaan tunteneet VRK:n varmennejärjestelmän
prosesseja ja tietoteknisiä ratkaisuja työryhmää parhaiten hyödyttävällä tavalla.
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Tarkastuksen perusteella ensimmäiset ongelmat TEO:n ja VRK:n välisessä yhteistyössä on nähtävissä jo työryhmän työskentelyä organisoitaessa. TEO kelpuutti työryhmään Fujitsu Services Oy:n edustajan asiantuntijaksi, mutta valtion varmenneviranomaista työryhmään ei hyväksytty kuin
ainoastaan kuultavaksi. Väestötietolain (507/1993) 19.1 §:n mukaan Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on huolehtia siitä, että valtionhallinnon
varmennetussa sähköisessä asioinnissa osapuolet voidaan todentaa sekä
hallinnon asiakirjat ja viestit tarvittaessa sähköisesti allekirjoittaa ja salata.
Väestötietolain 19.2 §:n mukaan Väestörekisterikeskus voi tuottaa varmennepalveluja myös muille viranomaisille, yrityksille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. TEO ei ole huomioinut toiminnassaan väestötietolain
säännöksiä eikä Väestörekisterikeskuksen asemaa varmenneviranomaisena. Toisaalta VRK:n toiminnan lähtökohtana yhteistyön tekemisessä ovat
olleet liiketoiminnalliset perusteet. VRK:lle väestötietolaissa säädetty tehtävä valtion konsernipalveluiden tuottajana voidaan pitää jokseenkin epäselvänä, koska laissa ei ole säädetty tyhjentävästi varmennepalveluiden
tuottamisen muodoista. Lain sanamuoto antaa VRK:lle vain mahdollisuuden tuottaa varmenteita muille viranomaisille.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus päätyi vuonna 2005 siihen, että se
hankkii varmennepalvelunsa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Terveydenhuollon varmennepalvelua oli aiemmin kehitetty VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirissä, joka hankki käyttöönsä varmennejärjestelmän vuonna 2003 Fujitsu Services Oy:ltä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri suoritti hankinnan itsenäisesti. TEO on perustellut tarkastuksen yhteydessä valintaansa sillä, että Väestörekisterikeskuksen organisaatiovarmenteet perustuivat silloisten yksittäisten organisaatiovarmenneasiakkaiden tarpeisiin. TEO näki myös, että Väestörekisterikeskuksen keskitetty
korttituotanto yhdelle toimittajalle oli erittäin pulmallinen. TEO:n mukaan
VRK:n järjestelmään olisi pitänyt rakentaa uusi rekisteröintisovellus terveydenhuollon tarpeisiin. TEO:n mukaan VRK:n varmennejärjestelmään
olisi pitänyt tehdä lisäksi muutoksia poikkeusoloihin varautumisessa. TEO
arvioi, että VRK:lta puuttuva terveydenhuollon toimialatuntemus oli jonkinasteinen epävarmuustekijä kehitystarpeisiin ja aikatauluihin nähden.
TEO:n mukaan merkittävänä yhteistyön esteenä oli VRK:n toimintapolitiikka, jonka mukaan kehittämistyön aloittamisen edellytyksenä oli sopimuksen tekeminen kehittämistyöstä sekä tuotantotasoisten lisenssien
hankkiminen TEO:n käyttöön. TEO:n mukaan VRK:n kanssa tehtävä yhteistyö olisi maksanut enemmän kuin mitä TEO:lle oli varattu määrärahoTEO:n mukaan se on kuitenkin tehnyt yhteistyötä VRK:n kanssa työryhmän työn
ulkopuolella.
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ja varmennepalvelun kehittämiseen. TEO:n mukaan VRK:n tarjoama kokonaisuus perustui valmiiseen toimikorttikonseptiin. Tarkastuksen yhteydessä VRK:n edustajat eivät ole nähneet TEO:n esittämiä syitä yhteistyön
esteeksi ja heidän mukaansa ne perustuvat osittain väärinkäsityksiin.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus teki helmikuussa 2005 VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin kanssa sopimuksen, jonka mukaan TEO liittyy
Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien tekemään sopimukseen varmennepalvelun yhteiskäytöstä. Sopimuksen mukaan TEO:n tehtävänä oli suunnitella ja rakentaa terveydenhuollon valtakunnallinen ammattivarmennepalvelu. Sopimuksen tarkoituksena oli mahdollistaa ammattivarmenteen kokeilukäyttö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin varmennejärjestelmässä. Sopimuksessa todetaan lisäksi, että TEO tekee laatuvarmennetasoisen varmenteen kokeilukäytön edellyttämistä lisätöistä
oman sopimuksen Fujitsun kanssa. Kuitenkin myöhemmin vuoden 2005
syyskuun lopussa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tehnyt Fujitsu
Services Oy:n kanssa erillisen sopimuksen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin varmennejärjestelmän päivittämisestä ja laajentamisesta siten, että
sille voidaan hakea laatuvarmennestatus. Kyseisessä sopimuksessa on
useita avoimia kohtia varmennepalvelun saattamisessa laatuvarmennetasoiseksi TEO:n vaatimusten täyttämiseksi.
Tarkastuksen yhteydessä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on todennut 31.5.2007 antamassaan selvityksessä, että ”sairaanhoitopiirien ja
TEO:n varmennejärjestelmään liittyvät hankinnat ja palvelut on kilpailutettu vuonna 2003. Järjestelmän perustamissopimuksen mukaisesti järjestelmän osakkaat ovat sidottuja tämän kilpailutuksen tulokseen perustuviin
sopimuksiin hankkiessaan järjestelmään liitettäviä uusia tuotteita tai palveluita. Sanotusta syystä TEO on siten tehnyt varmennejärjestelmään liittyvät hankinnat näihin sopimuksiin perustuen”. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja Fujitsun sopimuksessa (sopimus päivätty 25.6.2003) todetaan, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri valtuuttaa ja velvoittaa
Fujitsun markkinoimaan ja toimittamaan sopimuksen mukaista varmennepalvelua muille terveydenhuollon organisaatioille. Sopimuksessa olevaa
ehtoa ei voida pitää hankintalainsäädännön mukaisena, koska kyse ei ollut
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5.3 §:n mukainen yhteishankinta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen esittämät perustelut
suorahankintojen tekemiselle aiemmin muiden sopimusosapuolien tekemien sopimusten ehtojen perusteella eivät ole hankintalainsäädännön mukaisia.
Tarkastuksen perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on liittynyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin varmennejärjestelmän hyödyntäjäksi julkisista hankinnoista annetun lain vastaisesti. Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiri on kilpailuttanut yksin varmennejärjestelmänsä ja on si60

ten toiminut kilpailutuksessa hankintayksikkönä. Hankintaa ei ole tehty
tuolloin voimassa olleen julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
5.3 §:n tarkoittamana yhteishankintana, joten siihen ei ole voinut liittyä
uusia osapuolia.28 TEO on perustellut hankintaansa vetoamalla suorahankintaa koskeviin säännöksiin29, joiden mukaan suorahankinta on mahdollista muun muassa, jos hankittavaa tavaraa tai palvelua ei ole muualta saatavana taikka huolto-, varaosa- tai muut tekniset syyt vaativat määrätynlaisen tavaran tai palvelun hankintaa tai kun kysymyksessä on poikkeuksellisen kiireellinen hankinta taikka tarjouskilpailussa mahdollisesti saavutettavat paremmat hinta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti ylitä kilpailun järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia.
Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan TEO:lla ei ole ollut
perusteita suorahankinnan tekemiseen, koska sen mainitsemat kiireelliset
aikataulut kehitystyön eri vaiheissa vuodesta 2004 lähtien ovat olleet pääosin sen itse aiheuttamia eivätkä hankintakustannukset ole olleet kokonaisvaikutuksiltaan pieniä. TEO on vedonnut kiireellisiin aikatauluihin siten, että sosiaali- ja terveysministeriö on velvoittanut TEO:n toteuttamaan
tietyssä aikataulussa varmennejärjestelmän. TEO:n perustelut viittaavat
siihen, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ja ministeriöllä ei
ole ollut realistista käsitystä varmennejärjestelmän kehittämiseen liittyvän
työn määrästä suhteessa aikatauluihin ja TEO:n resursseihin nähden.
Hankkeen suunnitelmissa ja organisoinnissa olevat puutteet ja niistä aiheutunut kiire ei ole peruste suorahankinnoille.
Hankintalainsäädäntö ei tunne menettelyä, jossa toinen hankintayksikkö
liittyy hyödyntämään ja maksamaan kustannuksia toisen hankintayksikön
itsenäisesti kilpailuttamaan tuotteeseen tai palveluun. Tässäkin mielessä
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen menettely on hankintalainsäädännön vastainen. Tilanne olisi ollut toinen, jos kumpikin hankintayksikkö olisi ollut valtion viranomainen, jolloin menettelyä olisi voitu pitää oikeushenkilön sisällä tapahtuvana sopimusjärjestelynä, johon ei sovelleta
hankintalakia.30 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin välinen sopimus on koskenut kustannusten jakoa, jolloin järjestelmän varsinainen toimittaja on ollut edelleen Fujitsu
28

Ks. markkinaoikeuden ratkaisut 223/2007, antopäivä 27.6.2007 sekä 51/I/2002,
antopäivä 20.6.2002
29
Suorahankinnoista oli säädetty aiemmin (säädökset kumoutuneet 1.6.2007) valtion hankinnoista annetussa asetuksen (1416/1993) 4 §:ssä ja kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen
(380/1998) 14 §:ssä (suora neuvottelumenettely). Nykyisin suorahankinnoista on
säädetty julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 27 §:ssä.
30
Ks. HE (50/2006) vp, s. 61–62.
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Services Oy. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on liittynyt jo hankitun
palvelun hyödyntäjäksi ja sen perusteella hankinnan kohdetta (varmennejärjestelmä) on edelleen kehitetty, jonka perusteella on tehty lisää uusia
hankintoja Fujitsu Services Oy:ltä. Menettelyyn ei missään olosuhteissa
ole voinut soveltaa hankintalainsäädännössä säädettyä suoraa neuvottelumenettelyä, jolla TEO on tarkastuksen yhteydessä menettelyjään perustellut. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei ole tehnyt hankinnastaan kirjallista päätöstä, joten se on menetellyt julkisista hankinnoista annetun lain
(1505/1992) 7.1 a §:n vastaisesti31 sekä valtion hankinnoista annetun
(1416/1993) 3.2 §:n vastaisesti, kun se ei ole perustellut suorahankintaansa.
TEO on tehnyt ennen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin varmennepalveluratkaisuun liittymistä markkinakartoituksen, joka osoitti, että käytössä olevia varmennejärjestelmiä oli tarjolla ainakin kaksi kappaletta.
Markkinoiden kartoittaminen ja sen yhteydessä pyydetyt kustannusarviot
eivät ole tarjouspyyntöjä tai osa varsinaista kilpailutusprosessia.
Hallituksen esityksessä (253/2006) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä todetaan, että vuosien 2006–2007 aikana varmennejärjestelmähankkeessa vakiinnutetaan rekisteröinti- ja kortinluovutustoiminnot ja luodaan edellytykset korttien massamääräiselle
käyttöönotolle. Tällä perusteella näyttääkin siltä, että ammattivarmenteen
kehittämistä ei ole tehty kokeilukäyttöön, vaan varsinaista tuotantokäyttöä
varten.32 Tältäkään osin suorahankinnalle ei siten ole ollut perusteita. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toteuttama malli varmennejärjestelmän suorahankinnasta määrittelytyön tueksi kokeilua ja kehittämistä
varten on selkeästi hankintalainsäädännön syrjimättömän ja tasapuolisen
kohtelun vaatimusten vastainen. Määrittelytyössä voidaan käyttää ITtoimittajien asiantuntijoita, mutta malli järjestelmän hankkimiseksi määrittelytyön tueksi johtaa väistämättä siihen, että kokeilukäyttöön tarkoitetun varmennejärjestelmän toimittaja saa muihin yrityksiin nähden kilpailuedun, koska tuotetta voidaan kehittää määrittelyjen mukaiseksi ennen
tarjouskilpailua hankintayksikön rahoittamana. Lisäksi kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen (380/1998) 14 §:n 4 kohdan mukaisesti suora neuvottelumenettely
31

Kirjallisen päätöksen vaatimus tuli voimaan tuolloin voimassa olleeseen hankintalakiin (1505/1992) 1.2.2005, joten sitä olisi pitänyt soveltaa TEO:n hankintaan, koska sopimus asiasta tehtiin 18.2.2005
32
Stakes on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että TEO:n varmennepalvelun kohdalla kyse ei ole kokeilusta vaan valtakunnan tason varmennepalvelun käyttöönotosta.
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oli mahdollista, jos hankittava tavara valmistettiin vain tutkimusta, kokeilua, tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten eikä kyseessä ollut
massatuotanto tuotteen valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. Uuden
hankintalain (348/2007) 27 §:n 4 kohdan mukaisesti suorahankinta on
mahdollista, jos hankittava tavara valmistetaan vain tutkimusta, kokeilua,
tuotekehitystä tai tieteellistä tarkoitusta varten, eikä kyseessä ole massatuotanto tavaran valmistamisen taloudellisen kannattavuuden varmistamiseksi tai tutkimus- ja kehityskustannusten kattamiseksi. Suorahankinta olisi lainkohdan mukaisesti mahdollista esimerkiksi kehitysprojekteissa,
joissa tavaraa valmistetaan yksittäiskappaleita.33 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hankinnat ovat olleet pääosin muuta kuin tavarahankintaa, joten kokeilukäyttöön tarkoitettuna suorahankinta ei tälläkään perusteella ole voinut tulla kyseeseen.
Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
on siis hankkinut varmennejärjestelmän omaan käyttöönsä, joten sen hyödyntäjiksi ei ole voinut liittyä muita hankintayksiköitä. Hyödyntäjätahojen
laajentaminen ja erityisesti TEO:n mukaan tulo ovat johtaneet varmennejärjestelmän vaatimusten muuttumiseen, jolloin kyse ei ole ollut enää samasta hankinnasta, jonka Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on tehnyt.
Tällöinkään muiden hankintayksiköiden liittyminen järjestelmän käyttäjäksi tai hyödyntäjäksi ei ole ylipäätään mahdollista, vaan järjestelmä olisi
pitänyt kilpailuttaa uudelleen yhteishankintana uusien vaatimusten mukaisesti.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hankkinut Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiiriltä kaikki oikeudet varmennejärjestelmään 18.12.2007
päivätyllä sopimuksella. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Fujitsu Services Oy ovat tehneet lisäksi sopimuksen (päivätty 26.10.2007) toimitus- ja palvelusopimuksien siirrosta
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle.34 Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on hankkinut hyväksynnän (siirtoilmoitus päivätty 16.2.2007 ja
allekirjoitettu 28.2.2007) Insta Defsec Oy:ltä Insta Certifier ohjelmisto- ja
käyttäjälisenssien siirrosta sairaanhoitopiiriltä Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Niin ikään Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on
33

Ks. myös markkinaoikeuden ratkaisu 187/06, antopäivä 18.9.2006.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että sopimus on tehty 18.12.2007. TEO:n mukaan
26.10.2007 on sopimusluonnoksen laatimispäivä. TEO:n mukaan se on toimittanut tarkastusvirastolle tarkastuksen aikana sopimuksen, josta puuttui todellinen
allekirjoituksen ajankohta. Tarkastusvirastolle toimitetussa sopimuksessa oli kuitenkin sopimusosapuolien allekirjoitukset.
34
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hankkinut hyväksynnän Sun Microsystems Oy:ltä (siirtoilmoitus päivätty
22.10.2007) Sun One Directory Server lisenssien siirrosta sairaanhoitopiiriltä TEO:lle. Näistäkään hankinnoista Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei ole tehnyt kirjallisia päätöksiä.
Lisäksi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on ilmoittanut kertomusluonnosta koskevassa palautteessaan, että se on vuonna 2007 neuvotellut
ja solminut varmennelisensseistä erillisen, hinnoittelultaan varmenteiden
vähittäiseen käyttöönottoon perustuvan ja siten aikaisempaa edullisemman
sopimuksen Insta Defsec Oy:n kanssa. Kun palautteen perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta tiedusteltiin tarkemmin sopimuksesta, ilmoitti TEO:n edustaja, että sopimusta ei ole kuitenkaan vielä tehty
Insta Defsec Oy:n kanssa, vaan asiasta on sovittu sähköpostitse kesäkuussa 2007 neuvottelutuloksen jälkeen. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen sopimusten hallintaa voidaan pitää epäasianmukaisena ja puutteellisena, jota voidaan pitää kehittämistyön kokonaishallinnassa olevana
huomattavana riskinä.
Edellä esitetyillä perusteilla Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on
menetellyt hankintalain (348/2007) 1.2 §:n ja 24.1 §:n vastaisesti, kun se
on tarjouskilpailua järjestämättä päättänyt valita Fujitsu Services Oy:n
varmennepalvelujärjestelmän toimittajaksi siirtymävaiheen ajaksi. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ei ole tehnyt asiasta hankintapäätöstä,
josta olisi ilmennyt suorahankinnan perusteet.35 Sopimuksen (päivätty
18.12.2007) oheen on laadittu muistio, jossa on käyty läpi Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hankintojen taustaa vuodesta 2004 lähtien.36
Muistion käyttötarkoitus ei käy toimitetusta aineistosta ilmi, mutta ilmeisesti se on laadittu jälkikäteen suorahankinnan perusteluksi. Perustelujen
tulisi kuitenkin ilmetä hankintapäätöksestä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on toiminut julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 73.1
§:n vastaisesti, kun se ei ole tehnyt suorahankinnastaan kirjallista ja perusteltua päätöstä. Menettelyä voidaan pitää vakavana laiminlyöntinä, erityisesti kun aiemmistakaan hankinnoista ei ole tehty kirjallisia päätöksiä eikä
suorahankinnoille ole ollut lainmukaisia edellytyksiä. Terveydenhuollon
oikeusturvakeskus on sitoutunut pitämään käytettävissä Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin alun perin hankkimaa varmennejärjestelmää aina vuoden 2012 kesäkuun loppuun asti.
35

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on ilmoittanut tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan, että se on ryhtynyt toimenpiteisiin hankintapäätösmenettelyn hoitamiseksi vastaisuudessa lain edellyttämällä tavalla.
36
Muistio on päivätty 20.12.2007, mutta se on leimattu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen kirjaamossa 18.12.2007.
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan järjestelmään liittyvät
kilpailutukset voidaan aloittaa vuonna 2008. Tällöinkin kilpailutukset joudutaan aloittamaan sellaisilta osin, joissa ei ole riskiä siitä, että kansallisen
potilasarkiston tai sähköisen lääkemääräysjärjestelmän määrittelyjen keskeneräisyydestä seuraisi muutoksia hankittaviin kokonaisuuksiin. TEO:n
alustavan suunnitelman mukaan se aikoo kilpailuttaa ensimmäisenä muun
muassa varmennekortit ja kortinlukijaohjelmistot siten, että kilpailutusten
tulokset ovat valmiit viimeistään vuoden 2009 loppuun mennessä. Varmennejärjestelmän ja sen toimintaan liittyvien palveluhankintojen kilpailuttamisen valmistelun TEO aloittaa sen jälkeen, kun Kansaneläkelaitoksen varmennepalveluille asettamat vaatimukset ovat tiedossa ja siten otettavissa huomioon varmennejärjestelmän kilpailutusmäärittelyissä. TEO:n
mukaan Kelan tarkentavat määrittelyt on virallisesti suljettu joulukuussa
2007, mutta kokonaisjärjestelmän osalta on edelleen avoinna useita asiakohtia, joiden ratkaisut vaikuttavat myös varmennepalveluiden toimintaan
ja määrityksiin. 37 TEO:n mukaan kilpailutus joudutaan siihen käytettävissä olevien rajallisten resurssien takia ja myös samanaikaisesti käynnissä
olevien terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden käyttöönottojen takia jaksottamaan siten, että kilpailutusten tulosten aiheuttamat muutokset
voidaan hallita samanaikaisesti tapahtuvien käyttöönottojen kanssa. Tavoitteena on, että varmennejärjestelmä ja siihen liittyvät palveluhankinnat
on kokonaisuudessaan kilpailutettu ennen täysimittaista tuotantovaihetta,
kuitenkin viimeistään vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä.
Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen varmennehanke on ollut huonosti organisoitu ja resursoitu.38 Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei ole ollut eikä tarkastuksen yhteydessäkään ilmennyt selkeää hankesuunnitelmaa, josta olisi
ollut nähtävissä hankkeen ja hankintojen aikataulutus, resursointi, kokonaiskustannusarvio ja eri osapuolien vastuut. Hanketta on toteutettu ilman
selkeää pitemmän tähtäimen suunnitelmaa. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen suunnitelmat on raportoitu vuosittain ainoastaan sosiaali- ja

37

Stakes on puolestaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
todennut, että varmennepalvelun kehittäminen ja määrittely ovat edistyneet kohtuuttoman hitaasti eikä tarpeellisia määrityksiä ole vieläkään saatavilla.
38
Stakes on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että se yhtyy kertomusluonnoksessa ilmaistuun näkemykseen TEO:n varmennehankkeen ongelmista organisoinnin, resursoinnin ja valvonnan osalta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on puolestaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmaissut näkemyksenään, että vuodesta 2005 lähtien kehitystoiminta ei ole ollut koordinoimatonta.
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terveysministeriön talous- ja suunnitteluosastolle hankkeen rahoitusesitysten yhteydessä.
Kokonaisuudessaan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen varmennehanke pitää sisällään erittäin suuria toiminnallisia ja taloudellisia riskejä. Riskinä on hankintamenettelyissä tehdyt valinnat, jotka voivat myöhemmin johtaa aikataulujen pitenemiseen kilpailutuksiin liittyvien valitusten vuoksi. Jo pelkästään Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella olevat
minimaaliset kehittämiseen tarkoitetut henkilöresurssit ovat riski, joka voi
aiheuttaa hankkeen aikatauluihin ja kustannuksiin muutoksia jo pienemmistäkin poikkeamista. TEO on saanut ensimmäiset määräaikaisina palkatut tietotekniset asiantuntijat palvelukseensa vasta vuoden 2007 aikana.
Varmentamista koskevan määrärahalisäyksen tultua hyväksytyksi valtion
vuoden 2008 talousarviossa, TEO:n on mahdollista vakinaistaa nämä neljä
virkaa. TEO:n omat varmennepalvelun kehittämisen ja tuottamisen resurssit olivat vuoden 2007 lopussa yhteensä viisi henkilöä.
Viranomaisyhteistyöongelmat
Tarkastuksessa muodostuneen näkemyksen perusteella Terveydenhuollon
oikeusturvakeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen välillä on ollut selkeitä
kommunikointiongelmia. Väestörekisterikeskuksen lähtökohtana on ollut
valmiin korttikonseptinsa markkinointi Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus näyttää olleen varautunut suhteessa Väestörekisterikeskuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä kiirehtineen selvitystyötä vedoten ministeriön asettamiin aikatauluihin.
Tämä näyttää johtaneen siihen, että osapuolet eivät ole keskustelleet riittävästi kehitystyön ytimestä eli varmennepalveluinfrastruktuurin hyödyntämisestä ja edelleenkehittämisestä sekä kehittämisvastuista. Keskustelua
on käyty ainoastaan tilaaja-tuottaja-mallin näkökulmasta ilman viranomaisten välisen yhteistyön statusta.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Väestörekisterikeskus eivät ole
kiinnittäneet huomiota valtion hankinnoista annetun asetuksen
(1416/1993) 2.1 §:n säännökseen hankintayksiköiden välisestä yhteistyöstä.39 Yhteistyön tekeminen olisi johtanut väistämättä yhteishankintoihin
viranomaisten kesken, koska VRK:n varmennejärjestelmää on kehitetty ja
sitä koskevia hankintoja on tehty TEO:n ammattivarmennepalvelun kehittämisen aikana.

39

Valtion hankinnoista annettu asetus on kumoutunut uuden julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tultua voimaan 1.6.2007.
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Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan yhteistyöongelmien
syinä ovat olleet Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ja Väestörekisterikeskuksen väliset erilaiset näkemykset rooleistaan, TEO:n resurssipuutteet ja sen tarpeettoman kiireelliset aikataulut.
TEO:n ja VRK:n välisiä yhteistyöongelmia kuvaa selkeästi Suomen lääkäriliiton vuonna 2004 käynnistämä hanke monitoimikortista, johon olisi
sisällytetty kansalaisvarmenne, ammattivarmenne, pankkikorttiominaisuudet ja mahdollisesti muitakin tietoja. TEO:n mukaan VRK vetäytyi vähitellen hankkeesta. VRK:n edustajien mukaan sen muodollinen osallistuminen monitoimikorttihankkeessa on alkanut vuonna 2004. Virallisesti
VRK kutsuttiin projektin jäseneksi vuosien 2006–2007 vaihteessa. Tätä
ennen VRK oli tietojen antajan ja konsultin roolissa hankkeessa. VRK:n
mukaan sen osuus hankkeessa on ollut lähinnä seurata tilannetta ja olla
mukana, mutta TEO ei ole edistänyt VRK:n mukana pysymistä hankkeessa. Tarkastuksessa on muodostunut käsitys siitä, että TEO:n mukaan VRK
on vetäytynyt hankkeesta ja VRK on puolestaan sitä mieltä, että se on
edelleen hankkeessa mukana, mutta sen rooli on epäselvä. Suomen lääkäriliiton hankkeessa ei ole saatu aikaan toistaiseksi monitoimikorttia ja
hanke on edelleen kesken.40
Varmennepalvelun kustannukset ja käyttö
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle aiheutuneet kustannukset varmennepalveluiden suunnittelusta ja rakentamisesta sekä sähköisen potilaskertomusjärjestelmän rakentamiseen osallistumisesta ovat olleet vuosien 2004–2007 aikana noin 735 000 euroa.
Sairaanhoitopiirien varmennepalvelujärjestelmään toteutettujen muutosten, kokeilujen, rekisteröintipisteiden sekä järjestelmän siirrosta Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle aiheutuneet kustannukset ovat olleet
vuosina 2005–2007 noin 300 000 euroa. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekisterin (Terhikki-rekisteri) kehittämisestä palvelemaan
varmennetoiminnan edellyttämiä tietopalveluita on aiheutunut Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kustannuksia vuosien 2005–2007 aikana yhteensä noin 100 000 euroa.
40

Väestörekisterikeskus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että sillä ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei ole ollut
Lääkäriliiton hankkeessa yhteisiä tehtäviä, joten hankkeen hidas eteneminen ei
ole voinut johtua viranomaisyhteistyön puutteesta. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on puolestaan antamassaan palautteessaan todennut, että se ei ole voinut vaikuttaa VRK:n asemaan yhteistyöhankkeessa.
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Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei ollut esittää tarkastuksen
yhteydessä kustannusarviota varmennepalvelun kehittämisestä, käyttöönotosta sekä muista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 16.5 §:ssä ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007) 7.2 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta aiheutuvista kustannuksista siirtymävaiheessa vuosien 2008–2011
välisenä aikana. TEO:n mukaan se on kuitenkin aloittanut vuoden 2008
alussa sosiaali- ja terveysministeriön kanssa kustannusarvion valmistelun.
Sosiaali- ja terveysministeriön 23.1.2008 päivätyn selvityksen mukaan
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluu varmennepalvelun kustannusten suunnittelu. Varmennepalvelun kustannuksista ministeriö on ollut vuotuisen budjetointisuunnitelman ohella osittain suullisen informaation varassa. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan sen käsitys kustannuksista ja palvelun kehittämisestä perustuu TEO:n esittämiin suunnitelmiin.
Sosiaali- ja terveysministeriö toteaa tarkastusvirastolle 23.1.2008 antamassaan selvityksessä, että kokonaishankkeen etenemisen kannalta vuotuinen budjetointi ja suullinen raportointi eivät ole vaarantaneet tai hidastaneet Kelan, sairaanhoitopiirien tai Stakesin mahdollisuutta edetä hankkeessa omien suunnitelmien mukaisesti.
Hallituksen esityksessä (253/2006) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä koskevaksi lainsäädännöksi todetaan varmennepalveluiden kustannuksista, että sähköisen lääkemääräyksen ja sähköisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttö on maksutonta vuoteen 2011
ulottuvan siirtymäkauden aikana. Siirtymäkauden jälkeen järjestelmien
käytöstä ja tietoliikenteestä aiheutuvat kustannukset rahoitetaan niiden
käyttäjiltä perittävillä maksuilla. Hallituksen esityksessä todetaan, että
vuoden 2006 valtion talousarvioon momentille 33.01.29 ja vuoden 2007
talousarvioesitykseen momentille 33.01.28 sisältyy 1,4 miljoonan euron
määräraha, joka on tarkoitettu käytettäväksi terveydenhuollon kansallisen
sähköisen arkistointipalvelun tietojärjestelmäarkkitehtuurin määrittelytyöhön sekä lisäksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käynnistämisestä aiheutuviin menoihin. Esityksessä todetaan myös, että määrärahaa
voidaan kohdistaa erityisesti ammattivarmennepalvelun käynnistämiseen.
Hallituksen esityksen taloudellisia vaikutuksia koskevassa osassa ei ole
kiinnitetty huomiota ammattivarmenteen käyttöönoton kustannuksiin.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämään terveydenhuollon
ammattihenkilöiden keskusrekisteriin oli vuonna 2007 merkittynä noin
325 000 terveydenhuollon ammattihenkilön tiedot. Näistä aktiivisesti
ammattiaan harjoittavia on Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan noin 240 000 henkilöä. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa
on muotoutunut kanta (28.3.2007 ministeriölle annettu kustannusselvitys),
jonka mukaan ainakin ammattikortin ja mahdollisesti myös kortinlukija68

ohjelmistojen kustannukset kuuluisivat valtion maksettavaksi siirtymävaiheen aikana. Lisäksi terveydenhuollon toimintayksiköille tulee aiheutumaan kustannuksia kortinlukijoiden hankinnoista. Tarkastuksessa suoritetun karkean arvion mukaan kokonaiskustannukset korttien hankinnasta ja
oheisohjelmista ja -laitteistosta ovat lähes 10 miljoonaa euroa, josta osa
tullee valtion kustannettavaksi. Arvio pohjautuu nykyiseen valtion virkamiehen asiointikortin hintoihin. Kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin hankittaville korteille asetettavat laatuvaatimukset ja niiden edellyttämät teknologiat. Sosiaali- ja terveysministeriö on ilmoittanut 23.1.2008 päivätyssä
selvityksessään tarkastusvirastolle, että korttien ja kortinlukijoiden kustannukset ovat pääosin tulossa hyödynsaajien kustannettaviksi. Kansallisia
pilotteja kuitenkin rahoitetaan ainakin sosiaali- ja terveysministeriön toimesta. Selvityksen perusteella pilottien laajuudesta ministeriöllä ei ollut
selkeää käsitystä.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle ei ollut vuoden 2007 loppuun
mennessä muodostunut käsitystä siitä, voidaanko ammattivarmennekorttia
käyttää Väestörekisterikeskuksen hankkimalla kortinlukijaohjelmistolla.
Tämä voi johtaa siihen, että terveydenhuollon toimintayksiköissä pitää olla kaksi kortinlukijaohjelmistoa, toinen ammattivarmennetta ja toinen
kansalaisvarmennetta varten.
Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole arvioinut hallituksen esityksessä
(253/2006) lain aiheuttamia taloudellisia vaikutuksia riittävän huolellisesti. Varmennepalvelun käyttöönoton kustannuksia kasvattaa myös, jos Terveydenhuollon oikeusturvakeskus hakee ammattivarmenteelle laatuvarmenteen statusta. Terveydenhuollon tarpeisiin tuotettavista laatuvarmenteista syntyisi pelkästään viranomaismaksuja noin 80 000 euroa vuodessa,
jotka maksetaan Viestintävirastolle.
Tarkastuksen perusteella terveydenhuollon ammattivarmennepalvelun
käyttöönottoon liittyy taloudellisia riskejä selkeiden linjausten puuttumisen, lainvastaisten hankintamenettelyjen, suunnitelmien puutteen, hankehallinnan puutteiden ja kokonaiskustannusten arvaamattomuuden vuoksi.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella eikä sosiaali- ja terveysministeriöllä ollut selkeää käsitystä varmennepalvelun kehittämisen kokonaiskustannuksista. Tätä voidaan pitää valtion taloudenhoidon kannalta puutteena
ja riskinä erityisesti, kun kilpailuttamatonta järjestelmää aiotaan käyttää
laajoissa piloteissa ja samanaikaisesti varmennejärjestelmää vielä määritellään. Tarkastuksessa on muodostunut käsitys, että terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei ole selkeää kokonaisnäkemystä varmennepalvelun kehittämismallista ja aikatauluista. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus määrittelee varmennepalvelujärjestelmäänsä kilpailutusta varten ja to-
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teuttaa sitä samaan aikaan. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen esitysten (18.1.2008)41 perusteella varmennepalvelun hyväksymistestaus alkaa huhtikuussa 2008 ja käyttöönotto on syksyllä 2008. Vuoden 2007
alussa varmenteen käyttöönottoaikatauluksi oli esitetty, että varmenteet
ovat tuotantokäyttötasoisia 1.6.2007 mennessä ja varmennepalvelun testiympäristö on käytettävissä toimittajien/yhteistyökumppaneiden testejä
varten 1.7.2007. Valmius alueellisiin käyttöönottoihin ilmoitettiin tuolloin
olevan 1.1.2008 alkaen.42
Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan varmennepalvelua
kokeillaan vuonna 2008 Savonlinnassa sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirien alueella. Käyttäjiä kokeilussa olisi tuolloin noin 5 000
henkilöä. Mahdollisesti varmennepalvelua kokeillaan vuonna 2008 myös
kolmessa muussa keskussairaalassa tai sairaanhoitopiirissä. Sähköisen
lääkemääräyksen kokeilukäyttöön tulee yhteensä noin 4 000 varmennekorttia. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mukaan siirtymäkautena
tarvittavien varmenteiden kokonaismäärää on vaikea arvioida, johtuen toisaalta kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden suunnittelun ja rakentamisen keskeneräisyydestä ja toisaalta terveydenhuollon erittäin lukuisista
keskenään tietoteknisesti erilaisista arkkitehtuuriratkaisuista ja ympäristöistä.
Tarkastuksen perusteella sosiaali- ja terveysministeriö ei ole valvonut
asianmukaisesti Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimintaa. Määrärahoja on käytetty hankintalainsäädännön vastaisesti tehtyihin hankintoihin.
3.1.3

Verkkopankkitunnistus (TUPAS)

Viranomaiset voivat tunnistaa sähköisten asiointipalveluiden käyttäjät
pankkien myöntämien verkkopankkitunnisteiden (TUPAS) avulla. Verkkopankkitunnistuspalvelussa pankki tunnistaa asiakkaansa vahvalla tunnistusmenetelmällä ja välittää tunnistusta koskevan tiedon asiointipalvelun
tarjoajalle. Pankkien tunnistuspalvelujen välittämiä tunnistustietoja voidaan hyödyntää myös sähköisen allekirjoituksen muodostamisessa, mutta
pankki huolehtii kuitenkin ainoastaan asiakkaan tunnistamisesta eikä vastaa asiakkaan ja palveluntarjoajan välisen oikeustoimen sitovuudesta tai
sisällöstä.
Tupas-määritys on Finanssialan keskusliiton (aiemmin Suomen pankkiyhdistys) ja pankkien yhteisesti määrittelemä konsepti, jossa kukin
41
42

TEO varmenne-workshop.
Esitys Kunnallinen virkavarmenne-seminaarissa, 25.1.2007
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pankki tunnistaa asiakkaansa pankkikohtaisilla pankkitunnisteilla, joita
asiakas käyttää myös pankin omissa palveluissa. Toimenpiteenä tunnistus
voi vaihdella pankkikohtaisesti. Pankit toimivat varmentajina asiointipalvelun käyttäjän tunnistuksessa, kun tiedot välitetään palveluntarjoajalle.
Pankki tunnistaa omassa tunnistuspalvelussaan palvelun käyttäjän ja lähettää varmenteen tunnistuksesta käyttäjän yksilöintitietoineen palveluntarjoajalle. Ennen tietojen lähettämistä käyttäjää pyydetään hyväksymään
varmenteen lähetys palveluntarjoajalle. Tunnistustapahtuman yhteydessä
henkilötietojen käsittely tapahtuu palvelun käyttäjän eli henkilötietolain
(523/1999) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun rekisteröidyn suostumuksella.
Tupas-palvelun osapuolten välisessä tietoliikenteessä käytetään suojattua
SSL-tiedonsiirtoa, joten ulkopuoliset eivät näe varmenteessa olevia tunnistustietoja eivätkä voi muuttaa niitä. Pankin antama varmenne sisältää
aina pankkitunnisteen haltijan (henkilön ja/tai yrityksen) nimen. Tämän lisäksi varmenteessa välitetään asiakkaan yksilöintitieto, joka voi olla joko
selväkielinen tai salattu. Salatun yksilöintitiedon välittäminen edellyttää,
että asiointipalvelun tarjoajalla on käytössään jo palvelun käyttäjän yksilöintitieto, jonka avulla sähköinen asiointipalvelu voi todentaa käyttäjän
henkilöllisyyden pankin varmenteen perusteella.43 Pankista riippuen tunnistuspalvelu voi palauttaa asiointipalvelulle yksilöintitietoina sähköisen
asiointitunnuksen, henkilötunnuksen, Y-tunnuksen taikka henkilötunnuksen ja Y-tunnuksen yhdistelmän.
Tunnistuspalvelun käyttäminen tapahtuu pankin asiakkaalleen luomilla
ja antamilla pankkikohtaisilla tunnisteilla (käyttäjätunnuksen, salasanan ja
kertakäyttöisen tunnusluvun muodostama kokonaisuus taikka sirullinen
kortti). Pankkitunnisteet ovat aina henkilökohtaisia riippumatta siitä, onko
ne annettu henkilö- tai yritys-/yhteisöasiakkaan käyttöön. Asiakas saa
henkilökohtaiset pankkitunnukset käyttöönsä kirjallisen sopimuksen perusteella. Sopimus tehdään aina henkilökohtaisesti sen henkilön kanssa,
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Finanssialan keskusliiton ohjeen Pankkien TUPAS-varmennepalvelu palveluntarjoajille (versio 2.2) mukaan: "Kun yksilöintitieto on salattu, pankki välittää
palveluntarjoajalle tiedon, joka perustuu asiakkaan henkilötunnukseen, Ytunnukseen tai muuhun sähköiseen asiointitunnukseen. Itse tunnus ei kuitenkaan
välity vastaussanoman mukana. Siksi palveluntarjoajalla tulee olla käytössään
asiakkaan henkilötunnus, Y-tunnus tai muu sähköinen asiointitunnus, jotta hän
voi varmistua pankin antaman vastaussanoman tietojen avulla asiakkaan henkilöllisyyden oikeasta todennuksesta. Jos palveluntarjoajalla ei ole asiakkaan tunnusta, hänen tulee kysyä se ennen varmennepyynnön lähettämistä. Tämä toiminnallisuus soveltuu siten asiakkaan ilmoittamien tietojen oikeellisuuden tarkastamiseen pankista".
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jonka nimiin sopimus tulee. Asiakas ei voi valtuuttaa toista tekemään sopimusta puolestaan.
Tarkastuksen yhteydessä on noussut esiin, että julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa on usein käynyt ilmi, että asiakkaat eivät ymmärrä pankkien tunnisteita henkilökohtaisiksi, vaan ne saattavat olla perheen sisällä yhteiskäytössä. Tällöin on syntynyt tilanteita, joissa joku henkilö on päässyt asioimaan sähköisessä asiointipalvelussa tunnisteiden virallisen haltijan puolesta. Tämä on aiheuttanut yhteydenottoja viranomaisiin, kun palvelussa on ilmennyt toisen henkilön tiedot omien tietojen sijaan. Pankkitunnisteiden henkilökohtaisuutta on syytä vastaisuudessa painottaa entisestään sekä pankkien toiminnassa että julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa.
Sähköisen asiointipalvelun tarjoajan tulee tehdä sopimus Tupaspalvelujen käytöstä niiden pankkien kanssa, joiden tarjoamaa palvelua
palveluntarjoaja haluaa käyttää. Kunkin pankin kanssa on tehtävä erillinen
sopimus. Tarkastuksen yhteydessä julkisen hallinnon asiointipalveluiden
tarjoajat ovat tuoneet esiin pankkien kanssa tehtävien sopimuskäytäntöjen
monimutkaisuuden. Puitesopimuksista huolimatta kattavan pankkitunnisteiden käytön mahdollistava tunnistaminen edellyttää palveluntarjoajan
tekevän jokaisen pankin kanssa erillisen sopimuksen. Sopimusmenettelyä
ei ole toistaiseksi sähköistetty, joten palveluntarjoajan edustajan on asioitava erikseen jokaisessa pankissa tekemässä tunnistuspalvelun käyttöä
koskeva sopimus.
Finanssialan keskusliitto julkaisi helmikuussa 2007 uuden version Tupas-tunnistuspalvelukonseptista, jonka avulla palveluntarjoaja saa käyttöönsä laajennetun yritystunnistuksen, jossa yrityksen lisäksi voidaan tunnistaa yrityksen nimissä toimiva henkilö. Tätä ennen yritystunnistus oli
hoidettu pankkien tunnistuspalveluissa vaihtelevasti. Yritystunnistuksessa
ilmenneet puutteet oli koettu erityisesti julkisessa hallinnossa ongelmalliseksi, koska tunnistuksen yhteydessä ei välttämättä pystytty todentamaan
henkilöä, joka asioi yrityksen puolesta sähköisessä asiointipalvelussa.
Valtiovarainministeriö antoi ensimmäisen sähköistä tunnistusta koskevan suosituksen (VM 27/01/2002) vuonna 2002 siitä, että sirullisen henkilökortin rinnalla voidaan käyttää pankkien verkkopankkitunnisteita vahvaa tunnistusta edellyttävissä valtionhallinnon sähköisissä asiointipalveluissa. Suosituksen antamisen jälkeen verkkopankkitunnisteiden käyttö on
levinnyt voimakkaasti julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa.
Nykyään pankkitunnisteiden käyttö henkilöiden tunnistamisessa on ylivoimaisesti käytetyin tunnistusväline julkisen hallinnon sähköisissä
asiointipalveluissa. Pankkitunnisteita käytetään keskimäärin noin 99 prosentissa kaikista vahvaa tunnistusta edellyttävistä asiointitapahtumista jul-
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kisen hallinnon luonnollisille henkilöille tarkoitetuissa sähköisissä asiointipalveluissa.
Pankkitunnisteiden käytön hinta on laskenut huomattavasti vuodesta
2003, jolloin valtionhallinto teki ensimmäiset sopimukset pankkitunnisteiden käytöstä. Nykyinen hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti tunnistustapahtumakohtaiseen maksuun. Nykyisessä laajuudessa pankkitunnisteiden käytön hinnoittelua ei voida pitää merkittävänä taloudellisena riskinä.
Kuitenkin käytön lisääntyessä myös kustannukset kasvavat, jotka voivat
olla esteenä suurille käyttäjämäärille tarkoitettujen ja usein toistuvaa
asiointia edellyttävien palveluiden kehittämiselle. Lisäksi pitemmällä aikavälillä tunnistemarkkinoiden yksipuolistuminen voi johtaa hintojen
nousemiseen. Tästä syytä on tärkeää, että julkinen hallinto on avoin markkinoille tulevien uusien tunnistusvälineiden käytön suhteen, jotta tunnistemarkkinoille syntyvä kilpailu pitäisi huolen hintojen kohtuullisuudesta.
Toiminnallisesta näkökulmasta TUPAS-tunnisteiden varaan rakennettu
sähköinen asiointi on ongelmallinen. TUPAS-tunnisteiden käyttö perustuu
pankkien asiakkuuteen, jolloin sähköisissä asiointipalveluissa asioivan
henkilön pitää olla myös jonkun pankin asiakas. Tarkastuksen yhteydessä
on tullut esille, että joissakin pankeissa tunnisteet on mahdollista saada
käyttöön ilman pankin tiliasiakkuutta.
TUPAS-tunnisteiden käytön riskinä on myös niiden elinkaarta koskevat
erilaiset näkemykset. Joidenkin näkemysten mukaan TUPAS-tunnisteet
nykyisessä muodossaan olisivat elinkaarensa loppupäässä. Toisaalta on
esitetty näkemyksiä, että nykyisessä muodossaan olevia TUPAStunnisteita käytettäisiin vielä pitkälle seuraavalle vuosikymmenelle. Pankkien tunnistuspalveluiden kehittäminen tulee joka tapauksessa näkymään
myös tunnisteiden hinnoissa, koska uusittavan infrastruktuurin investoinnit sisällytetään tunnisteiden käytön hintoihin. Sinällään tunnistusvälineissä tapahtuvat muutokset eivät välttämättä tarkoita muutoksia itse TUPASmäärityksiin. Tulevaa kehitystä voidaan pitää tältä osin jonkinasteisena taloudellisena riskinä.
Ongelmaksi ovat nousseet pankkitunnisteiden sulkulistaan liittyvät menettelyt. Kaikkien pankkien tunnisteille ei ole ollut tarjolla ympärivuorokautista sulkulistapalvelua, jota voidaan pitää jonkinasteisena toiminnallisena riskinä.
Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
tuonut esille muun muassa seuraavia verkkopankkitunnusten käyttöön liittyviä ongelmia:
− Kaikilla ihmisillä ei ole pankkitunnisteita tai ne eivät halua niitä käyttää asiointiin;
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−
−
−
−
−

Yrittäjä- ja pienyritystilanteissa henkilökohtaisilla tunnuksilla hoidetaan sekä yrityksen että omia tilejä. Tällöin yritystunnistetta ei erikseen edes ole;
Jokaisella pankilla on monopoli asiakaskuntaansa, mikä sitoo osaltaan
kilpailua;
Pankkien tunnistuspalveluun ei ole tarjolla testipalveluita;
Monilla organisaatiotyypeillä ei voi olla pankkitunnuksia asiointiin
(taloyhtiöt, yhdistykset, verotusyhtymät jne.);
Pankkisektori muuttuu jatkuvasti ja osa pankeista ei tarjoa tunnistuspalveluita.

Pankkien tunnistuspalveluiden toiminnallisuuksissa on ollut jonkin verran
eroja erityisesti yritystunnistuksen osalta, mikä on voinut vaikeuttaa sähköisten asiointipalveluiden kehittämistä. Pankkitunnisteiden käytön edellytykset federoidussa ympäristössä, jossa tunnistettu palvelun käyttäjä voi
samalla tunnistustapahtumakerralla asioida usean palveluntarjoajan palveluissa, on epäselvä. Pankkien tunnistuspalvelusopimuksissa tällainen tunnistustietojen ketjutus näyttäisi olevan lähtökohtaisesti kiellettyä, mikä voi
olla haaste poikkihallinnollisten sähköisen asiointipalvelukokonaisuuksien
kehittämiselle. Toisaalta tietosuojaan liittyvät syyt puoltanevat tunnistustietojen ketjutuksen kieltämistä.
3.1.4

Virkamiehen tunnistaminen

Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman erääksi toimenpiteeksi
oli asetettu, että valtioneuvostossa ja sen alaisessa hallinnossa otetaan
käyttöön vahvaan tunnistukseen perustuva virkamiesten asiointikortti
(virkakortti). Tietoyhteiskuntaohjelman toimenpidesuunnitelmaan oli
merkitty lisäksi sisäasiainhallinnon virkamiehen asiointikorttihanke, joka
oli aloitettu jo vuosituhannen vaihteessa sisäasiainministeriössä.
Virkamiehen asiointikortin kehittäminen sisäasiainministeriössä
Sisäasiainministeriön työryhmä selvitti vuonna 2000 virkakortin roolia viranomaisten sähköisessä asioinnissa ja tunnistautumisessa. Työryhmän
raportissa suositeltiin virkakorttia sähköisessä asioinnissa tarvittavien
varmenteiden keskeiseksi tallennuspaikaksi. Työryhmän suunnitelmien
mukaan sirulliseen korttiin tallennetaan virkamiehen työtehtäviin tai rooleihin liittyvät varmenteet, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa viranomaisen edustajaksi. Virkavarmenteen avulla käyttäjä voi myös allekirjoittaa sekä salata sähköisiä dokumentteja. Työryhmän raportissa käytiin
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läpi vaihtoehtoisia toteutustapoja virkamiehen tunnistamiseksi sirullisen
kortin tai muun välineen avulla. Vaihtoehtoina olivat:
− Sähköinen henkilökortti virkakorttina;
− Sähköisen henkilökortin käyttäminen erillisen roolivarmennehakemiston kanssa;
− Erillinen virkamiehen asiointikortti (organisaatiokortti).
Työryhmä mukaan suositeltavin tapa on toteuttaa virkamiehen asiointikortti viranomaiskohtaisina organisaatiokortteina. Työryhmän näkemyksen mukaan erillisen virkakortin käytön heikkona puolena on se, että hallinnointityö on päällekkäistä sähköiseen henkilökorttiin nähden ja ratkaisu
todennäköisesti kalliimpi kuin sähköiseen henkilökorttiin perustuva ratkaisu. Työryhmä toteaa kuitenkin, että erillisen kortin käyttö avaa kilpailun korttikauppaan julkisessa hallinnossa ja kilpailu voi vaikuttaa korttien
hinnoitteluun alentavasti.
Työryhmä on analysoinut virkakortin erilaisia käyttömahdollisuuksia.
Työryhmän analyysin mukaan kortin visuaalinen ulkoasu saattaa heikentää tietoturvallisuutta, mikäli sitä käytetään kulunvalvonnassa. Työryhmässä käsiteltiin lisäksi monitoimikortin käyttömahdollisuuksia sekä linjattiin korttien hankintaan liittyvää hankintamenettelyä.
Työryhmä oli sisäasiainministeriön vetämä ja siinä oli edustaja Väestörekisterikeskuksesta. Työryhmässä tarkasteltiin myös virkakortin ja henkilökortin etuja keskenään. Työryhmän toimeksiannossa tosin oli painotettu
vahvasti Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelun käyttöä virkakortissa. Syynä linjauksen muutokseen on näyttänyt vaikuttaneen Väestörekisterikeskuksen kilpailijoiden huomion kiinnittäminen sisäasiainministeriön
velvollisuuteen toimia asiassa siten, että kilpailuneutraliteetti huomioidaan
työryhmän työssä. Työryhmä tosin suosittelee, että siirtymävaiheessa sähköisen henkilökortin käyttöä voidaan pitää hyväksyttävä. Työryhmä ei yksilöinyt siirtymävaiheen pituutta tai sitä mistä siirtymävaiheesta oli kyse.
Työryhmän loppuraportissa todetaan, että vuonna 2000 markkinoilla oli
monentyyppisiä varmenteita erilaisia käyttötarpeita varten, joten työryhmän esittämä näkemykselle siirtymävaiheesta ei näytä olleen perustetta.
Sisäasiainministeriö antoi 3.10.2000 ohjeen virkamiehen sähköisestä
asiointikortista ja varmenteesta, joka perustui sisäasiainministeriön työryhmän tuloksiin ja suosituksiin. Sisäasiainministeriö otti ohjeessaan sen
kannan, että viranomaisten ratkaisujen yhteentoimivuuden varmistamiseksi varmenteena suositellaan käyttämään VRK:n varmenneratkaisua tai sen
kanssa muuten yhteensopivaa ratkaisua. Tämä linjaus on voinut olla osittain varmennemarkkinoita syrjivä, koska lähtökohtana oli VRK:n ratkaisun käyttö ja sen asettamat vaatimukset varmenteiden yhteentoimivuudesta. Sisäasiainministeriö suositteli ohjeessaan, että virkamiehen asiointikor75

tit sekä varmenteet ja varmennepalvelut hankittaisiin yhteishankintoina tai
tehtyjen puitesopimuksien kautta.
Virkamiehen asiointikorttia selvittäneen työryhmän työn jälkeen sisäasiainministeriö käynnisti hankkeen asiointikortin käyttöönotosta koko
omalla hallinnonalallaan. Hankkeen asettamiskirjeen (12.9.2001) mukaan
hankkeeseen perustettiin kolme työryhmää: asiointikortin hankintaryhmä,
asiointikortin hallinnointi- ja rekisteröintimenettelyjen suunnitteluryhmä
ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän suunnitteluryhmä. Asiointikortin
hankintaryhmän tehtävänä oli muun muassa laatia yksityiskohtainen
suunnitelma asiointikortin teknisestä ratkaisusta, kortin tietosisällöstä tietuekuvauksineen, visuaalisesta ulkonäöstä, käytettävistä kortinlukijoista ja
tarvittavista ohjelmistoista sekä käyttöjärjestelmältä edellytettävistä vaatimuksista. Lisäksi ryhmän tuli laatia hankintojen ajoitussuunnitelma ministeriön ja hallinnonalan eri organisaatioille. Asiointikortin hallinnointija rekisteröintityöryhmän tehtävänä oli puolestaan laatia suunnitelma
asiointikortin hallinnointi- ja rekisteröintijärjestelmäkokonaisuudesta.
Tässä suunnitteluryhmässä oli mukana myös Väestörekisterikeskus.
Suunnitteluryhmät saivat työnsä valmiiksi vuoden 2002 aikana.
Sisäasiainministeriön asiointikorttihanke oli merkitty Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamissuunnitelmaan yhdeksi tehtäväksi, koska hanke oli edelleen käynnissä tietoyhteiskuntaohjelmaa laadittaessa. Sisäasiainministeriön asiointikorttihanke kesti koko tietoyhteiskuntaohjelman toteutuksen ajan.
Sisäasiainministeriö on hankkinut asiointikortit Valtioneuvoston tietohallintoyksikön kilpailuttaman puitejärjestelyn avulla. Sisäasiainministeriö teki Väestörekisterikeskuksen kanssa sopimuksen 14.12.2004 Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tekemään puitesopimukseen (18.6.2004)
perustuen virkamiesten asiointikorttien valmistamisesta ja yksilöinnistä
sekä varmennepalveluiden ja siihen liittyvien ylläpitopalveluiden tuottamisesta sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Ministeriön tekemä sopimus
on hankintalain näkökulmasta ongelmallinen, sillä sen alaiset virastot ovat
erillisiä hankintayksiköitä, joten ministeriö ei voi tehdä sopimusta niiden
puolesta, ellei kukin hankintayksikkö ole antanut asiasta erillistä yksilöityä valtuutusta.
Vuonna 2004 sisäasiainministeriö on antanut kolme ohjetta (8.9.2004,
22.10.2004, 22.12.2004) virkamiehen asiointikortin käyttöönotosta sisäasiainministeriön hallinnonalalla. Sisäasiainministeriön ratkaisun pilotoinnin jälkeen, asiointikortti otettiin käyttöön vähitellen hallinnonalalla
vuoden 2005 alusta lähtien. Alun perin asiointikortti piti ottaa käyttöön
koko hallinnonalalla vuoden 2005 aikana. Kortin käyttöönotto ja siihen
liittyvät muut tehtävät ovat kestäneet kuitenkin vuoden 2007 loppuun asti.
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Sisäasiainministeriö perusti asiointikorttihankkeen lisäksi käyttöoikeuksien hallinta- ja kertakirjautumisjärjestelmäprojektin 26.3.2004. Tavoiteltu
kertakirjautumisratkaisu oli vielä vuonna 2007 toteuttamatta, mutta sisäasiainministeriön mukaan asia on yhä vireillä. Sisäasiainministeriö oli jo
hankkinut kertakirjautumisohjelmiston, mutta ministeriö irtisanoi sopimuksen, koska tekninen kehitys oli ajanut valitun ratkaisun ohi. Lisäksi
sisäasiainministeriö piti ratkaisua jälkikäteen kustannuksiltaan korkeana.
Sisäasiainministeriö on ryhtynyt keväällä 2007 selvittämään korvaavan
tuotteen hankintaa, mutta teknisten vaikeuksien vuoksi asian käsittely oli
vielä vuoden 2007 lopussa kesken.
Sisäasiainministeriön mukaan keskeisenä syynä sen hankkeiden pitkittymiseen on ollut se, että teknologia ei ole ollut riittävän valmista ministeriön tarpeisiin ja ratkaisujen tarjoajia on ollut tästä syystä vähän eikä toimittajien osaaminen ja resurssit ole olleet riittäviä. Sisäasiainministeriön
mukaan viivytystä on aiheuttanut myös se, että Valtioneuvoston tietohallintoyksikön kanssa suunniteltu yhteistyö ei toteutunut halutussa laajuudessa, koska Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ei edennyt niin nopeasti
kuin sisäasiainministeriö olisi toivonut.
Sisäasiainministeriön arvion mukaan sen tunnistuksen kehittämistä koskevan hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet noin 3,5 miljoonaa euroa, josta korttien, varmenteiden ja kortinlukijoiden hankinnat 18 000
työntekijälle ovat maksaneet noin 900 000 euroa.
Virkamiehen asiointikortin hankintamenettely
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmaan yhdeksi toimenpiteeksi oli merkitty "Virkamiehen
asiointikortti eri hallinnonaloilla". Toimenpidettä koskevaksi tehtäväksi
oli toteutussuunnitelmaan merkitty, että vahvaan tunnistukseen perustuva
virkamiesten asiointikortti (virkakortti) otetaan käyttöön valtioneuvostossa ja sen alaisessa hallinnossa. Kortti on tunnistusväline tietojärjestelmiin
ja voi sisältää kulunvalvontaominaisuuden. Toimenpiteen toteuttajaksi oli
merkitty Valtioneuvoston tietohallintoyksikön hanke (VM105:00/2003).
Tarkastuksen yhteydessä Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö on kirjallisesti ilmoittanut (muistio tarkastusvirastolle 11.1.2008), että sillä ei ollut
mitään roolia tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmassa nimenomaisesti mainitun virkamiehen asiointikorttitehtävän suhteen. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön mukaan tietoyhteiskuntaohjelma ei ole ottanut
yhtään kertaa yhteyttä tietohallintoyksikköön asian johdosta, joten Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ei ole käytännössä myöskään tehnyt tietoyhteiskuntaohjelmaan liittyen mainitun virkakorttihankkeen johdosta mi-
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tään toimenpiteitä. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö korostaa, että se
on ilmoittanut tietoyhteiskuntaohjelman seurannasta vastanneille, että sillä
ei ole käynnissä toteutussuunnitelman mukaista toimenpidettä eikä se voi
siten asiasta raportoida.44 Tietoyhteiskuntaohjelman mukaan toimenpide
merkittiin tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmaan valtiovarainministeriön aloitteesta.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö on hankkeissaan kehittänyt erityisesti käyttöoikeuksien- ja pääsynhallintaan liittyviä menettelyitä sekä huolehtinut virkakorttien puitesopimuksen järjestelyistä. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön arvion mukaan sen panostus virkakorttiasiaan on ollut
vuosien 2002–2006 aikana vain noin yhden henkilötyövuoden verran, jota
ei ole kuitenkaan käytetty nimenomaisesti tietoyhteiskuntaohjelman toimenpiteen toteuttamiseen.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö aloitti vuonna 2003 valmistelun
valtioneuvoston yhteisen varmennekorttiratkaisun aikaansaamiseksi. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön mukaan vuonna 2003 valtion yhteishankintayksikkö ei ollut kiinnostunut valtioneuvoston varmennepalvelun kehittämisestä, koska sen nähtiin olevan ensisijaisesti Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tehtävä. Tästä syystä tietohallintoyksikkö kutsui ministeriöt 20.8.2003 yhteispalaveriin, jossa kokouksen tehtäväksi määriteltiin
alustava valmistelu virkamiehen asiointikortin käytön, ylläpitoprosessien,
teknisten edellytysten ja työnjakoa koskevien kysymysten selvittämiseksi.
Kokouksessa todettiin, että virkamiehen asiointikorttien soveltamista varten tarvitaan yhtenäiset käytännöt, selkeästi määritellyt toimenpidevastuut
sekä yhteinen etenemismalli. Kokouksessa sovittiin, että valmistelua jatkoivat ministeriöiden hallintoyksiköt yhdessä Valtioneuvoston tietohallintoyksikön kanssa perustetussa virkakorttityöryhmässä.
Seuraavassa kokouksessa 8.9.2003 osapuolet hyväksyivät hankkeen
alustavan aikataulun. Lisäksi sovittiin, että Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö valmistelee varmennepalvelun ja virkamiehen asiointikorttien
44

Valtioneuvoston kanslian tarkastusvirastolle 9.4.2008 toimittamassa tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmassa ei ole merkintöjä "Virkamiehen asiointikortti eri hallinnonaloilla" -toimenpiteen tilanteesta. Yhteensä valtioneuvoston
kanslian toimittamassa tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmassa on 28
toimenpidettä, joihin ei ole merkitty toimenpiteen tilannetta. Tietoyhteiskuntaohjelman toteutuksesta vastanneen ohjelmajohtajan mukaan eri toimijoilta vuosittain kerätyt toteutussuunnitelmalomakkeet, jotka löytyvät valtioneuvoston kanslian arkistosta, muodostavat tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelman. Valtioneuvoston kanslian toimittama toteutussuunnitelma on entisen ohjelmajohtajan
mukaan sähköinen toteutussuunnitelmaversio, jolla palveltiin ulkopuolisia sidosryhmiä, mutta se ei ollut virallinen ohjelman seurantaväline.
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hankintaa koskevan kilpailutuksen sekä hankkii tätä varten asianmukaisen
valtuutuksen ministeriöiltä. Virkakorttityöryhmä valtuutti 16.10.2003 Valtioneuvoston tietohallintoyksikön aloittamaan varmennepalvelun ja virkamiehen asiointikortin hankinnan kilpailutuksen, jonka tavoitteena on aikaansaada PKI-korttiin pohjautuva varmennepalvelun kattava puitesopimus, jonka pohjalta ministeriöt voivat tehdä omat ministeriötä tai koko
alaistaan hallintoa koskevat sopimukset. Menettelyn hyväksyi myös valtioneuvoston kansliapäälliköiden kokous, joka 1.12.2003 valtuutti jatkamaan hankintaprosessia.
Varmennepalvelua ja virkamiehen asiointikorttien hankintaa koskeva
hankintailmoitus julkaistiin Julkiset hankinnat-lehdessä 5.12.2003. Määräaikaan 13.2.2004 mennessä tarjouksen jätti yhteensä kahdeksan toimittajaa. Tarjouskilpailun voitti Väestörekisterikeskus laatuvarmennetasoisen
varmennepalvelun osalta ja Fujitsu Services Oy muun kuin laatuvarmennetasoisen varmennepalvelun osalta. Väestörekisterikeskuksen valintaa
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö perusteli sillä, että VRK pystyy ainoana toimijana Suomessa tarjoamaan laatuvarmennetta. Hankintapäätöksen perustelujen mukaan tämä on hallinnon kannalta erittäin tärkeää, koska lain mukainen laatuvarmenne takaa sähköisen allekirjoituksen kiistämättömyyden. Perusteluissa todetaan edelleen, että "tällöin on vaarana, että hallintotoiminnassa ja hallinnon prosesseissa laatuvarmennetta käytettäessä jouduttaisiin mukaan oikeusprosesseihin, joissa allekirjoituksen oikeellisuus voitaisiin asettaa kyseenalaiseksi".
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ei ole ottanut huomioon perusteluissaan sähköisistä allekirjoituksista annetun direktiivin (1999/93/EY) 3
artiklan 7 kohdan säännöstä eikä erityisesti 5 artiklan 2 kohdan säännöstä,
jonka mukaan sähköiseltä allekirjoitukselta ei saa evätä oikeudellista vaikutusta ja hyväksyttävyyttä todisteena oikeudellisissa menettelyissä yksinomaan sen vuoksi, että allekirjoitus on sähköisessä muodossa, tai se ei
perustu hyväksyttyyn varmenteeseen, tai se ei perustu akkreditoidun varmennepalvelujen tarjoajan myöntämään hyväksyttyyn varmenteeseen,
taikka sitä ei ole luotu turvallisella allekirjoituksen luomismenetelmällä.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ei ole huomioinut, että niin perinteinen kuin laatuvarmenteeseen perustuva sähköinen allekirjoitus voidaan
kiistää oikeudessa perustellusta syystä. Sääntelyn lähtökohtana on se, että
laatuvarmenteeseen pohjautuva sähköinen allekirjoitus tulee ainakin hyväksyä oikeustoimessa, joka edellyttää allekirjoitusta. Tällä ei ole suoraa
yhteyttä siten allekirjoituksen kiistämiseen oikeusprosessissa.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö arvioi hankintapäätöksen perusteluissa Väestörekisterikeskuksen tarjouksen kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. Tarkastuksessa läpikäytyjen asiakirjojen perusteella Väestörekisterikeskuksen tarjous ei ollut hinnaltaan halvin. Tarjousten vertailutau79

lukon mukaan, Väestörekisterikeskuksen tarjouksen painottamaton keskiarvopisteytys tuli vertailussa jaetulle kolmannelle sijalle. Jos Väestörekisterikeskuksen tarjous olisi hinnoiteltu varmennetuotantokustannuksia
vastaavaksi, olisi tarjous mitä ilmeisimmin menestynyt huonommin tarjousvertailussa.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö teki Väestörekisterikeskuksen
kanssa puitesopimuksen (päivätty 18.6.2004), joka kattaa ministeriöt ja
niiden alaiset hallinnonalat. Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö ei ollut
puitesopimusta tehtäessä julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
5.3 §:ssä tarkoitettu yhteishankintayksikkö. Valtioneuvoston tietohallintoyksiköllä ei ollut myöskään kaikkia valtion hankintayksiköitä koskevaa
kirjallista toimeksiantoa, jossa kukin hankintayksikkö olisi valtuuttanut
sen kilpailuttamaan virkakortit muiden hankintayksiköiden lukuun. Virkakorttien hankintamenettelyissä ei ole menetelty siten hankintalain
(1505/1992) 5.3 §:n mukaisesti, koska virkakorttien hankintaa ei ole tehty
yhteishankintayksikön kautta tai valtion hankintayksiköiden selkeästä
toimeksiannosta. Puitesopimuksia on puolestaan voinut tehdä hankintayksikkö vain itselleen, ellei tästä ole ollut erillistä valtuutusta puitejärjestelyä
hyödyntäviltä hankintayksiköiltä. Tarkasteltaessa syntynyttä tilannetta nykyiseen hankintalakiin (348/2007) nähden, ei tilanne ole tältä osin muuttunut.
Toistaiseksi koko valtionhallintoa koskevia puitesopimuksia voi tehdä
ainoastaan valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy. Edellä mainituista
syistä virkakorttien hankinta ja puitesopimus on tehty lain vastaisesti.
Sisäasiainministeriö on jo vuonna 2000 selvittänyt virkamiehen asiointikorttien hankintaan liittyviä juridisia kysymyksiä. Sisäasiainministeriön
virkamiehen asiointikorttia selvittäneen työryhmän raportin (päivätty
2.5.2000) mukaan toimikorttien, kortinlukijoiden ja niihin liittyvien ohjelmistojen osalta on vaikea löytää perusteita tarjouskilpailun ohittamiseksi. Työryhmän raportissa todetaan myös puitejärjestelyjen mahdollisuus
korttien hankinnassa.
Edellä esitetyistä syistä johtuen valtion virkavarmenteiden/-korttien kilpailutus tulisi tehdä uudestaan toimivaltaisen yhteishankintayksikön toimesta taikka hankintayksiköiden valtuutusmenettelyllä, jossa hankintaan
osallistuvat hankintayksiköt tekevät selkeän toimeksiannon tietylle hankintayksikölle suorittaa kilpailutus. Muut menettelyt edellyttävät lainsäädännön uudistamista.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikön järjestämä tarjouskilpailu osoitti,
että muillakin kuin Väestörekisterikeskuksella on valmiudet tarjota varmentamiseen liittyviä palveluita. Tällä perusteella voidaan todeta, että
Suomen varmennemarkkinoilla on kilpailua, joka tosin ei ole tällä hetkellä
toimivaa.
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Virtu-hanke
Valtiovarainministeriö käynnisti vuoden 2006 puolivälissä virkamiehen
tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta-hankkeen (Virtu-hanke), jonka
tavoitteena on luoda valtionhallinnolle luottamusverkosto virkamiehen
tunnistamiseksi yhteisissä tietojärjestelmissä. Virtu-hankkeen tarkoituksena on myös tukea ja ohjata virastot järjestämään omat sisäiset järjestelyt
samalla tekniikalla. Tavoitteena on yhteinen Virtu-järjestelmä, jossa toteutettaisiin työnjako, jolla karsitaan valtionhallinnon työntekijöiden käyttäjätietojen päällekkäistä ylläpitotyötä valtion virastoissa. Hankkeessa on
kaavailtu, että kukin virasto ottaisi vastuun omien työntekijöidensä käyttäjätietojen ylläpidosta viraston keskitetyssä käyttäjähallintojärjestelmässä,
johon virastojen rajat ylittävät tietojärjestelmät tukeutuisivat. Hankkeen
esitutkimusraportin (päivätty 19.6.2007) mukaan tällä saadaan vapautettua
resursseja käyttäjätietojen ylläpidosta kehittämistehtäviin. Hankkeessa on
tehty valtionhallinnon uusi linjaus tunnistusvälineen ja käyttöoikeuksien
hallinnan erottamiseksi toisistaan. Käyttöoikeuksien jakaminen käyttäjille
suoritetaan siis omassa virastossa. Viraston tunnistuslähde siirtää tiedot
virkamiehen henkilöllisyydestä ja käyttöoikeuksista käytettävään palvelujärjestelmään.
Virtu-hankkeen esitutkimusraportissa on havaittavissa jonkin verran
epätäsmällisyyttä käytettävän varmenteen tasosta. Raportissa on käytetty
sekä varmenteen että laatuvarmenteen käsitteitä. Joissakin kohdissa raporttia oli päädytty asettamaan tavoitteeksi virkavarmenteelle laatuvarmenteen taso. Virtu-hankkeessa ei ole selvitetty ja analysoitu perusteita
laatuvarmenteen tosiasialliselle käyttötarpeelle ottaen huomioon kustannukset, markkinoiden kilpailu, tunnistusvälineiden käytettävyys sekä kansallisen että kansainvälisen viranomaisyhteistyön asettamat vaatimukset,
jotka voivat poiketa toisistaan. Myös erilaisten varmenteiden käyttötilanteet on tarpeen kartoittaa huolellisesti ennen varmenteen tasoa koskevien
linjauksien tekemistä.
Hanke ehdottaa esitutkimusraportissaan, että valtiovarainministeriö
hankkisi keskitetyn tunnistuslähteen (tunnistuspalvelun) niille virastoille,
joilla ei olisi valmiuksia oman tunnistuslähteen asettamiseen. Keskitetty
tunnistuslähteen käyttö olisi maksullinen erillispalvelu, joka tuotettaisiin
omakustannushintaan. Se ei sulkisi pois muiden kaupallisten tunnistuslähteiden käyttöä.
Virtu-hanke on laatinut karkean kustannusarvion esitutkimusraportissa
ehdotettujen toimenpiteiden kustannuksista. Arviossa virkamiesten tunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan uudistuksen kustannukset olisivat
noin 6,5–11,5 miljoonaan euroa viiden vuoden periodilla riippuen erilaisista muuttujista muun muassa tunnistuksen toteuttamiseksi. Virtu-hanke
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on arvioinut, että sen tekemien ehdotusten pohjalta kustannussäästöjä nykyiseen käyttäjähallintoon verrattuna syntyisi vähintään yli 10 miljoonaan
euroa. Valtiokonttori on kehittämässä vuosien 2007–2008 aikana käyttäjähallintaansa. Virtu-hankkeen onkin syytä seurata Valtiokonttorin käyttäjähallinnan uudistuksen kustannusten kehittymistä, jotta valtion keskitettyjen käyttäjähallinnon menettelyjen kustannusarvioita voidaan tarkentaa.
Virtu-hankkeen tekemä aloite käyttäjähallinnon selkeäksi erottamisesta
tunnistuksesta voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Tällöin henkilöiden käyttöoikeuksien ja roolien hallinta ei olisi tunnistusvälineestä riippuvaa, mikä mahdollistaisi useiden tunnistusvälineen samanaikaisen käytön julkisessa hallinnossa taloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tunnistusvälineen tarkoituksena olisi tällöin yksilöidä henkilö ja mahdollistaa hänen todentaminen. Käyttöoikeudet eri järjestelmiin määriteltäisiin
tunnistuksen perusteella.
Virtu-hankkeen esitutkimusvaiheen aikana käytettiin konsultointipalveluita, jotka on kilpailutettu. Määräaikaan 15.9.2006 mennessä tarjouksia
tuli 13 kappaletta. Tarjouskilpailun voitti TietoEnator Oyj. Tarkastuksen
perusteella hankintamenettely on suoritettu tuolloin voimassa olleen hankintalain (1505/1992) mukaisesti ja tarjousten vertailu on tehty huolellisesti. Konsultointikustannukset olivat noin 75 000 euroa. Virtu-hankkeen
esiselvitysvaiheessa käytettiin myös Tieteen tietotekniikkakeskuksen
(CSC) asiantuntemusta.
Virtu-hankkeen toisessa vaiheessa konsultointipalveluita hankittiin käyttäjähallintokoulua ja luottamusverkoston toiminnan suunnittelua varten.
Tarjouskilpailussa käytettiin Hanselin johdon asiantuntijapalveluiden puitesopimuksen kevennettyä kilpailutusta. Määräaikaan 8.11.2007 mennessä
tarjouksia tuli kolmelta toimittajalta. Tarjousten perusteella valtiovarainministeriö teki 21.12.2007 hankintapäätöksen. Tarjouskilpailun voitti
käyttäjähallintokoulun osalta Netum Oy (kustannukset noin 30 000 euroa)
sekä luottamusverkoston rakentamisen osalta TietoEnator Oyj (kustannukset noin 30 000 euroa). Tarkastuksen yhteydessä hankintamenettelyssä
ei todettu erityistä huomautettavaa.
Valtiovarainministeriön laatimassa valtion hankintakäsikirjan (6/2007)
mukaan hankintapäätökseen tulee merkitä hankinnan kokonaishinta kaikkine kuluineen ilman arvonlisäveroa. Valtiovarainministeriön ITtoiminnan johtamisyksikkö ei ole kuitenkaan menetellyt annetun ohjeen
mukaisesti Virtu-hankkeeseen liittyvissä hankintapäätöksissä.
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Käyttö ja kustannukset
Virkakortti on otettu vaihtelevasti käyttöön eri ministeriöissä ja virastoissa. Vuonna 2007 Väestörekisterikeskuksen tuottamia virkakortteja oli
käytössä noin 25 000 kappaletta pääosin sisäasiainministeriön hallinnon
alalla. Valtionhallinnossa on työntekijöitä noin 125 000 henkilöä.
Väestörekisterikeskuksen vuosien 2004–2007 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan tavoitteena on, että suunnittelukaudella valtion virkavarmenteet on hankittu 95 prosenttisesti VRK:lta ja ne ovat 100 prosenttisesti
julkisen hallinnon hakemistopalvelussa (JULHA). Väestörekisterikeskuksen mukaan kaikkia valtionhallinnon virkamiesten käytössä olevia varmenteita ei ole viety Julhaan. Väestörekisterikeskuksen kaksoisrooli sekä
viranomaisena että liiketoimintaa harjoittavana yksikkönä nousee myös
tältä osin esiin.
Jos kaikille valtion työntekijöille hankitaan virkavarmenteen sisältävä
kortti, ovat kertakustannukset viiden vuoden ajanjaksolla yhteensä noin 3
miljoonaa euroa. Tämän lisäksi viranomaisten tulisi hankkia päätelaitteisiin kortinlukijat, joiden kustannukset voivat nousta noin 3 miljoonaan euroon. Varmenteiden käytöstä syntyy vuositasolla kustannuksia yli 600 000
euroa, johon ei ole laskettu rekisteröintiin liittyviä kustannuksia. Edellä
esitetyistä laskelmista johtuen olisi perusteltua, että viranomaiset harkitsevat varmenteen sisältävien korttien hankinnan tarpeellisuutta työntekijäkohtaisesti työtehtävien vaatimukset huomioon ottaen.45

3.2

Yritysten ja yhteisöjen tunnistus ja roolit

3.2.1

Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelu

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) vuosien 2005–2008 toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan suunnittelukaudella PRH kehittää oikeushenkilön sähköistä tunnistamista ottaen huomioon alan lainsäädännön ja sen, et45

Kuntaliitto on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut
seuraavaa: "Kuntien kannalta valtion hajanainen tunnistuspalveluiden kehittäminen ja käyttö on ongelma. Valtion virastot vaativat käyttäjiään tunnistautumaan
järjestelmiinsä kukin omalla välineellään tai mallillaan. Jopa sama virasto voi
vaatia eri käyttäjätunnuksia tai toimikortteja järjestelmiinsä. Tämä aiheuttaa
kunnille merkittäviä haasteita kun niiden täytyy hallinnoida jopa useita kymmeniä
tunnisteita valtion virastojen palveluihin sekä hankkia kortinlukijoita ja tunnistekortteja palveluiden käyttämiseksi."
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tä tunnistamisessa käytetään hyväksi muun muassa kaupparekisterissä,
yhdistysrekisterissä ja säätiörekisterissä olevia tietoja nimenkirjoitusoikeuksista. Tämä tapahtuu rakentamalla kyseisiin tietojärjestelmiin tunnistamisen ulkoisen integroinnin edellyttämät valmiudet, jolloin ne pystyvät
antamaan reaaliaikaista nimenkirjoitusoikeuksiin liittyvää tietoa tuleville
sähköisen allekirjoituksen sovelluksille.
Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelu46 tarjoaa henkilötunnistuspalveluille rajapinnan, josta palvelut voivat tarkastaa kaupparekisteritiedoista, onko henkilöllä nimenkirjoitusoikeus yrityksessä. Järjestelmän
tarkoituksena on mahdollistaa sovellus-sovellus-yhteyksien luominen
kaupparekisterin roolitietoihin. Järjestelmän asiakasrajapinta on määritelty
viestimuotoisena XML-rakenteena ja SOAP-teknologiaan perustuvana
viestinvälityksenä.
Patentti- ja rekisterihallituksessa on päädytty siihen, että rooli ei voi olla
ainoa kyselytieto palvelussa. Tästä syystä järjestelmän kyselytietoyhdistelmiä on kaiken kaikkiaan seitsemän: Y-tunnus, Y-tunnus + henkilötunnus, Y-tunnus + rooli, Y-tunnus + henkilötunnus + rooli, henkilötunnus ja
henkilötunnus + rooli sekä lisäksi nimenkirjoitusoikeuden kysymiseksi:
Y-tunnus + henkilötunnus + oikeustaso (oikeutettu tai prokuristi). Kyselyllä saadaan tieto siitä, voiko henkilö toimia yrityksen puolesta yksin allekirjoittajana kyseisen oikeustason edustajana.
Patentti- ja rekisterihallituksen kehitystyö perustui sen toteuttamaan tarvekartoitukseen määrittelyvaiheessa. Tarvekartoitus toteutettiin sähköpostikyselynä. Kysely lähetettiin yhteensä 35 kohteelle, joista kyselyyn vastasi 16. Kaikista kyselyn saaneista yrityksistä tai virastoista saatiin ainakin
yksi vastaus. Vastausten perusteella kaupparekisteristä saataville roolitiedoille olisi kysyntää sähköisenä palveluna.
Palvelun hankinta ja toteutus
Patentti- ja rekisterihallitus käynnisti vuoden 2004 alkupuolella Roolitietopalvelun määrittelyn, joka valmistui saman vuoden syksyllä. Järjestelmän toteutuksen tarjouspyyntö julkaistiin 21.2.2005. Vastaukset tarjouspyyntöön tuli jättää 14.3.2005 mennessä. Tarjouksia tuli määräaikaan
mennessä yhteensä 16 toimittajalta. Patentti- ja rekisterihallitus teki hankintapäätöksen 4.5.2005. Tarjouskilpailun Roolitietopalvelun toteuttamisesta voitti Mermit Business Applications Oy (nykyinen Ixonos Teknolo-
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Patentti- ja rekisterihallitus kilpailutti järjestelmän roolitunnistejärjestelmän
nimellä.
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giakonsultointi Oy). Tarkastuksen perusteella hankintamenettely on toteutettu hankintasäännösten mukaisesti.
Alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan järjestelmän tuli olla valmis
syyskuun 2005 loppuun mennessä. Järjestelmä valmistui kuitenkin vasta
vuoden 2005 lopussa. Tarkastusaineiston ja Patentti- ja rekisterihallituksen selvityksen mukaan myöhästymisen syinä olivat muun muassa suunnitteluvirheet, projektinhallinnan vähäisyys, määrittelyjen keskeneräisyys
erikoistapausten osalta sekä määrittelyihin tehdyt muutokset. Myös projektin riskienhallinnassa oli puutteita, koska riskien toteutumista ei seurattu toteutusprojektissa aktiivisesti.
Roolitietopalvelun kehittäminen ja käyttö ovat maksaneet vuoden 2007
loppuun mennessä yhteensä noin 200 000 euroa.
Palvelun käyttöönotto
Järjestelmän valmistuttua Patentti- ja rekisterihallitus aloitti maaliskuussa
2006 Roolitietopalvelun käyttöönottoprojektin. Käyttöönottoprojektin tuli
olla valmis vuoden 2006 toukokuun alkuun mennessä. Käyttöönottoprojektiin osallistui Mermitin lisäksi TietoEnator Oyj, jonka kanssa Patenttija rekisterihallitus teki käyttöpalvelusopimuksen 12.3.2006. Käyttöpalveluhankinta perustui Patentti- ja rekisterihallituksen aiemmin kilpailuttamaan käyttöpalvelujen puitesopimukseen.
Käyttöönottoprojektin tavoitteena oli ottaa Roolitietopalvelu käyttöön
testattuna ja valmiina pilotointia varten. Projektin käynnistymisen jälkeen
kuitenkin ilmeni, että projekti ei voi saavuttaa tavoitteitaan asetetun aikataulun mukaisesti. Tähän oli syynä käyttöpalvelujen toimittajan TietoEnator Oyj:n aikataulukiireet, Roolitietopalveluun tehtävät muutokset ja
versionvaihdokset, käyttöönoton vaatimien prosessien puute sekä etenemisjärjestyksessä ilmenneet epäselvyydet. Lisäksi yhteydenpito Patenttija rekisterihallituksen projektiryhmän, järjestelmän toimittajan Mermitin
sekä käyttöpalvelujen toimittajan TietoEnatorin välillä oli koordinoimatonta.
Käyttöönottoprojektin kuluessa ilmeni, että järjestelmän toimittajan
Mermitin versionhallinnassa oli ongelmia, jotka johtivat siihen, että järjestelmän lähdekoodia oli jäänyt tallentamatta versionhallintajärjestelmään.
Tästä seurasi, että järjestelmässä ilmeni virheitä, jotka oli jo kerran korjattu aiemmissa versioissa, mistä syystä järjestelmän virheitä jouduttiin uudestaan korjaamaan ja testaamaan.
Roolitietopalvelua koskeva tarkastus suoritettiin vuoden 2007 alkupuolella, jolloin käyttöönottoprojekti oli kesken. Tarkastuksen yhteydessä
kiinnitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen huomiota siihen, että Roolitie-
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topalvelulle tulisi tehdä tietoturva-auditointi järjestelmän toiminnallisuuden asianmukaisuuden varmistamiseksi. Tämän jälkeen Patentti- ja rekisterihallitus ryhtyi toimenpiteisiin tietoturva-auditoinnin järjestämiseksi,
jonka se tilasi ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Tietoturva-auditoinnin
tuloksena Roolitietopalvelusta löytyi 21 tietoturvaongelmaa, joista kuusi
oli kriittisiä. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan se on korjauttanut
kaikki tietoturvassa ilmenneet tuotantokäytön estävät ongelmat kesäkuuhun 2007 mennessä, jonka jälkeen järjestelmä on ollut käyttövalmiina.
Roolitietopalvelun toteutus- ja käyttöönottoprojektit kestivät siten yhteensä noin 2 vuotta.
Joulukuuhun 2007 mennessä Roolitietopalvelulla ei ollut ulkoisia tuotantoasiakkaita. Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen mukaan palvelulla on kaksi ulkopuolista testikäyttäjää ja palveluun on toteutettu kaksi
pilottia. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on pyrkinyt markkinoimaan
palveluaan aktiivisesti. Palvelun käytön hinnoittelu koostuu liittymismaksusta ja tapahtumapohjaisesta yksikköhinnasta ja vuotuisesta perusmaksusta. Roolitunnistepalvelun kyselytapahtuman yksikköhintaa (0,84 euroa
+ alv) voidaan pitää verrattain korkeana muihin tunnistustapahtumahintoihin nähden, mikä voi muodostua Roolitietopalvelun käytön leviämisen
kannalta ongelmaksi.
Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan palvelun hyödyntämisestä on
käyty keskusteluja ja toinen pilotti on toteutettu Väestörekisterikeskuksen
kanssa. Lisäksi Roolitietopalvelua tullaan hyödyntämään yritys- ja yhteisötietojärjestelmän tulevissa sähköisen asioinnin ratkaisuissa. Tällöin
Roolitietopalvelusta tarkastetaan palveluun tunnistautuvan henkilön roolitiedot, jonka perusteella henkilön käyttöoikeudet sähköisessä asiointipalvelussa määräytyvät.
Roolitietopalvelun käyttöönotossa olleet ongelmat ovat johtuneet muun
muassa viranomaisten välisen yhteistyön puutteista. Valtiovarainministeriön johdolla laaditun sähköisen asioinnin strategian mukaisesti Patenttija rekisterihallituksen olisi pitänyt ryhtyä kehittämään yritysten tunnistusta yhteistyössä Verohallituksen kanssa. Näin ei ole kuitenkaan menetelty.
Toisaalta Patentti- ja rekisterihallituksen toteuttamaa Roolitietopalvelua
voidaan pitää perusteltuna ja asianmukaisesti kehitettynä, koska palvelun
kehittäminen on rajattu viranomaisen omaan toimialaan. Toteutus noudattaa siten valtion IT-strategiaa. Mahdollisten yhteistyötahojen mukaan ottaminen jo palvelun kehittämisen alkuvaiheessa olisi voinut nopeuttaa
palvelun käyttöönottoa.
Patentti- ja rekisterihallituksen projektihallinnassa on havaittavissa jonkin verran ongelmia, kun projekteja toteutetaan monitoimittajaympäristössä. Näitä ovat muun muassa projektien riskienhallinta sekä projektien ohjausvastuun jakaminen Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota tarjouspyyn86

tövaiheessa siihen, että IT-toimittajien ohjelmistotuotantomenetelmät ovat
sertifioituja tai että toimittajat noudattavat tilaajan menetelmiä järjestelmäkehityksessä. Tietoturva-auditoinnin järjestäminen säännönmukaisesti
ennen tietojärjestelmien käyttöönottoa on pidettävä toiminnallisten riskien
hallinnan kannalta välttämättömänä.47
Suoritetussa tarkastuksessa on ilmennyt, että Roolitietopalvelun tarjoamille tiedoille olisi käyttötarpeita muuallakin kuin Patentti- ja rekisterihallituksen palveluissa. Valtion IT-toiminnan johtamisessa olevat puutteet ovat johtaneet siihen, että Roolitietopalvelua ei ole otettu julkisessa
hallinnossa käyttöön. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön ja työ- ja
elinkeinoministeriön on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin yhteistyössä
Patentti- ja rekisterihallituksen kanssa Roolitietopalvelun käyttöönoton
edistämiseksi sekä viranomaisten välisen yhteistyön lisäämiseksi.
3.2.2

Katso-organisaatiotunnistuspalvelu

Katso-organisaatiotunnistuspalvelun avulla tunnistetaan se henkilö, joka
asioi organisaation edustajana sähköisessä palvelussa. Tunnistus perustuu
henkilötunnuksen ja Y-tunnuksen muodostamaan pariin. Lisäksi Katsotunnistuksen yhteydessä välitetään sähköiseen asiointipalveluun tieto henkilön roolista, jonka perusteella asiointipalvelussa voidaan määritellä henkilölle palvelun käyttäjänä tietyt käyttöoikeudet siinä oleviin toimintoihin.
Katso-organisaatiotunnistuspalvelussa voidaan tehdä valtuutuksia, joiden
perusteella käyttäjille määritellään rooleja. Katso-palvelu välittää asiointipalveluille tiedon valtuuksista, joita organisaatio on myöntänyt eri toimijoille. Katso-organisaatiotunnistuspalvelu on maksuton palvelun käyttäjille.
Katso-organisaatiotunnistuspalvelu sisältää tunnistusmenetelminä nk.
OTP-tunnistuksen, joka perustuu käyttäjätunnuksen, kiinteän salasanan ja
kertakäyttösalasanan yhdistelmään sekä nk. PWD-tunnistuksen, jolla tarkoitetaan käyttäjätunnukseen ja kiinteään salasanaan perustuvaa tunnistusta. Katso-organisaatiotunnistuspalvelussa on tunnisteiden hakemistoiminnallisuus, alitunnisteiden luontitoiminnallisuus sekä valtuuksien myöntämistä koskeva toiminnallisuus. Sellaiset Katso-tunnisteet, jotka perustuvat
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Patentti- ja rekisterihallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että se on kehittänyt projektin hallinnan prosesseja Roolitietopalvelun kokemusten perusteella. Erityisesti on kiinnitetty huomiota aikataulujen seurantaan, toimittajan prosessien valvontaan sekä projektien riskien hallintaan.
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nk. OTP-tunnistuksiin täyttävät vahvalle tunnistukselle asetetut vaatimukset.
Katso-tunnistuspalvelun kehittäminen
Verohallitus on selvittänyt yritystunnistukseen liittyviä ratkaisuja vuosina
2001 ja 2002. Tuolloin yritystunnistuksen vaihtoehdoiksi nähtiin:
− Y-salasanan käyttö, jossa salasana lisättäisiin yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä olevan Y-tunnuksen yhteyteen;
− Soft-sertifikaatti, jossa yrityksille tuotetaan julkisen ja salaisen avaimen pari, jonka salainen avain toimitetaan yrityksille käytettäväksi
yrityksen sähköisenä allekirjoituksena sekä yrityksille itselleen toimitetun salakirjoitetun viestin avaamiseen. Julkinen avain pantaisiin julkiseen hakemistoon. Soft-sertifikaatti voi olla myös autogeneroitu yksilöivän alkukoodin perusteella;
− HST-roolivarmenne, jossa henkilökohtaiseen toimikorttiin lisätään
yrityksen CA-toiminnon toimittama asema- tai valtuustieto, joka ilmenee kortilla tehtävissä tunnistuksissa ja allekirjoituksissa;
− HST-kortin ja kaupparekisteritietojen yhdistelmä, jossa henkilökohtaisen varmenteen ohella käytettäisiin kaupparekisteriin merkittyä
asema- tai nimenkirjoittajatietoa ja tämä tieto merkittäisiin allekirjoituksen tai tunnistustapahtuman yhteyteen;
− TUPAS-yritystunnistus, jossa pankkitunnistusta käytettäisiin yrityksen autentikointiin;
− TYVI-tunnistus, jossa verohallinnon TYVI-tunnistus perustuu yrityksen jättämän tunnushakemuksen ja verohallinnon asiakasrekisteritietojen vertailuun.
Yritystunnistusselvitysten tuloksena esitettiin vuoden 2002 lopussa muun
muassa, että valtiovarainministeriö yhdessä kauppa- ja teollisuusministeriö kanssa asettaisivat esiselvityshankkeen kaupparekisterin saamiseksi
kattavan yritystunnistuksen peruselementiksi. Lisäksi ehdotettiin, että valtiovarainministeriö asettaisi hankkeen eri TYVI-tunnusavaruuksien yhdistämiseksi (yhTYVI), yhtenäisen tunnistustavan aikaansaamiseksi ja yhTYVI-tunnusten ylläpitämiseksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yhteydessä. Esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät johtaneet ministeriövetoisena
konkreettisiin toimenpiteisiin. Tästä syystä Verohallitus katsoi tarpeelliseksi käynnistää Katso-tunnistusjärjestelmää koskevan esiselvitystyön
vuoden 2004 alussa, koska se tarvitsi omiin yrityksille tarjottaviin sähköisiin palveluihin tunnistusmenetelmän, joka täyttää vahvalle tunnistusmenetelmälle asetettavat perusvaatimukset.
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Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
todennut, että Katso-organisaatiotunnistusjärjestelmän kehittämistarpeen
johdosta Verohallitus oli yhteydessä valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastoon, joka katsoi, että ministeriöllä ei ole mahdollisuuksia
ryhtyä sähköisen tunnistushankkeen vetäjäksi. Verohallituksen mukaan
Katso-järjestelmän kiireellisen kehittämistarpeen johdosta se oli yhteydessä myös muihin verohallinnon sidosryhmiin, kuten TYVI-operaattoreihin,
Tupas-tunnuksia hallinnoiviin pankkeihin sekä Rekisteripoolin jäseniin.
Verohallituksen palautteen mukaan yhteydenpito sidosryhmiin oli tuolloin
ja on edelleen jatkuvaa ja rakentavaa, mutta se ei ole johtanut tältä osin
toivottuihin tuloksiin. Verohallitus korosti palautteessaan, että se on aktiivisesti pyrkinyt saamaan muita toimijoita mukaan rakentamaan yritystunnistusjärjestelmää.
Katso-tunnistusta koskevan esiselvityksen jälkeen Verohallitus käynnisti tunnistusjärjestelmää koskevan varsinaisen organisaatiotunnistusjärjestelmää koskevan määrittelytyön. Verohallitus linjasi, että järjestelmä tulee
liittää Tunnistus.fi-palvelun yhteyteen. Tätä Verohallituksen OVTyksikkö perusteli 7.6.2005 päivätyssä muistiossa sillä, että käyttämällä
samaa tuotantoalustaa Tunnistus.fi:n kanssa säästetään vuosittain noin 90
000 euroa käyttöpalvelun kustannuksissa. Muistio oli päivätty Katsoorganisaatiotunnistuspalvelua koskevan tarjouskilpailun aloittamisen jälkeen. Tarjouspyyntö julkaistiin jo 3.6.2005. Kuitenkin Katsotunnistuspalvelun käyttöönoton jälkeen Verohallituksessa alettiin valmistella Katso-tunnistuspalvelun teknistä erottamista Tunnistus.fi-palvelusta.
Verohallituksen OVT-yksikön 24.8.2006 päivätyssä muistiossa todetaan,
että Katso-tunnistuspalvelu ja Tunnitus.fi eriytetään toisistaan, mikä tarkoittaa sitä, että Katso-tunnistuspalveluun on lisättävä ne toiminnallisuudet, joita se nyt hyödyntää Tunnistus.fi-palvelusta. Tärkeimmät toiminnallisuudet ovat tunnistautuminen, sen hallinnointi sekä asiointipalvelujen
kytkeminen tunnistautumiseen.48
Katso-tunnistuspalvelun määrittelytyön teki WM-data Oy (nykyinen
Logica Suomi Oy) yhdessä sen alihankkijansa Ubisecure Solutions Oy:n
kanssa keväällä 2005. Määrittelytyön hankinta perustui työministeriön tekemään sopimukseen Tunnistus.fi-palvelusta, joka oli kilpailutettu yhteis48

Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että Tunnistus.fi-palvelun ja Katso-palvelun erottamisen pääasialliset syyt
olivat tietoteknologian kehitys sekä erityisesti verohallinnon toiminnassa tärkeänä pidettävän toimintavarmuuden turvaaminen. Vuonna 2003 hankittu
Sun/Solaris-alusta oli syrjäytymässä ja sille asennettujen varusohjelmien versionkehitys alkoi hidastua.
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hankintana Verohallituksen ja Kansaneläkelaitoksen toimeksiantoon perustuen. Verohallitus on perustellut määrittelytyön teettämistä edellä mainituilla yrityksillä sillä, että ne tunsivat Tunnistus.fi-palvelun teknologian,
josta myös Katso-tunnistuspalvelu on riippuvainen muun muassa Verohallituksen laskemien kustannussäästöjen vuoksi.
Verohallitus lähetti 19.5.2005 Katso-tunnistuspalvelun toteutusta koskevan tarjouspyynnön kuudelle IT-toimittajalle, joista kaksi vastasi
28.5.2005 mennessä. Työministeriön, Verohallituksen ja Kelan yhteistyöryhmän pöytäkirjojen mukaan toisen tarjoajan tarjouksen ei katsottu vastaavan tarjouspyyntöä ja WM-datalta pyydettiin tarkentavaa tarjousta. Verohallituksen tarkastuksen yhteydessä 27.9.2007 antaman selvityksen mukaan WM-datalta ei pyydetty tarkentavaa tarjousta, vaan kysymys oli jatkokeskustelujen sarjasta tarjouksen perusteella. Verohallitus käynnisti
kuitenkin tarjouskilpailun uudelleen 3.6.2005 julkaistulla tarjouspyynnöllä.
Tarkastusvirasto pyysi 20.6.2007 Verohallitukselta ensimmäisen tarjouskilpailukierroksen tarjouspyyntöasiakirjoja. Verohallitus ilmoitti, että
sillä ei ole enää käytettävissä tarjouspyyntöasiakirjoja, koska ne oli tallennettu ainoastaan virkamiesten sähköpostilaatikoihin ja tarjouspyyntöasiakirjat oli tuhottu jo sähköpostilaatikoista. Lisäksi tarjouspyynnöstä vastannut työntekijä ei ollut enää Verohallituksen palveluksessa. Verohallitus
ei ollut myöskään tehnyt päätöstä ensimmäisen tarjouskilpailun keskeyttämisestä ja uuden tarjouskilpailun järjestämisestä.
Tarkastuksen perusteella Verohallituksen OVT-yksikkö on menetellyt
Verohallituksen arkistonmuodostussuunnitelman vastaisesti säilyttämällä
tarjouspyyntöasiakirjoja ainoastaan sähköpostijärjestelmässä eikä se ole
huolehtinut asiakirjojen asianmukaisesta arkistoinnista. Verohallituksen
arkistonmuodostussuunnitelman mukaan tarjousasiakirjat on säilytettävä
vähintään 6 vuotta ja koko hallintoa koskevat hankinta-asiakirjat pysyvästi. Lisäksi Verohallitus on menetellyt hyvän hallinnon vastaisesti, koska se
ei ole tehnyt kirjallista päätöstä hankintamenettelyn keskeyttämisestä.
Hankintamenettelyssä on sovellettava soveltuvin osin myös hallintolakia
(434/2003), koska viranomaisen julkinen hankinta on myös hallintoasia.
Oikeuskäytännön mukaan viranomaisen keskeyttäessä hankintamenettelyn, on sen perusteltava keskeyttämispäätöksensä.49
49

Ks. muun muassa markkinaoikeuden päätökset MAO 49/2007 antopäivä
19.2.2007; MAO 95/2004, antopäivä 14.5.2004, MAO 248/2003, antopäivä
18.12.2003. Markkinaoikeus on käytännössään vakiintuneesti katsonut, että hankinnan keskeyttäminen ei ole hankintayksikön harkinnassa, vaan keskeyttämiselle
tulee olla perusteltu syy. Markkinaoikeuden päätösten mukaan näyttötaakka hy-
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3.6.2005 julkaistun tarjouspyynnön otsikkona oli "Tunnistus.fi-palvelun
jatkokehitys". Tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen työministeriö ilmoitti Katve-konsortion kokouksessa 22.6.2005, että Verohallituksen jättämässä tarjouspyynnössä kerrotaan virheellisesti Katso-tunnistusjärjestelmän laajentavan Tunnistus.fi-palvelua. Kokouksessa myös sovittiin, että hankkeen nimi on myös muutettava tulevissa sopimuksissa joksikin muuksi kuin "Tunnistus.fi:n jatkokehitys". Verohallitus tarkensi tarjouspyyntöään 22.6.2005 siten, että siinä ilmoitettiin Verohallituksen olevan yksinomaisesti tarjouspyynnön tekijä ja sopimusosapuoli valittavaan
toimittajaan nähden. Verohallitus ei siten oikaissut työministeriön esittämää virhettä tarjouspyynnöstä. Tarkennus olisi pitänyt julkaista Julkiset
hankinnat-lehdessä, mutta näin ole kuitenkaan menetelty. Tarkennus ja sitä koskeva riittävän tehokas tiedottaminen olisi voinut vaikuttaa tarjousten
suurempaan määrään.
Myöhemmin 31.10.2005 päivätyssä sopimuksessa (sopimusnumero
14486) tilaajaksi on mainittu Katve-konsortio (Verohallituksen lisäksi
Kansaneläkelaitos ja työministeriö), jonka puolesta Verohallitus teki sopimuksen, joten sopimusvaiheessa ei noudatettu tarjouspyynnön tarkennuksessa ilmoitettuja rajauksia sopimusosapuolia koskien. Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
korostanut, että Katso-organisaatiotunnistushanke ei ollut Katvekonsortion hanke, vaan Katso-tunnistuksen kehittämisestä on vastannut
Verohallitus yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen kanssa. Tarkastusaineiston perusteella voidaan todeta, että Verohallitus on ylittänyt toimivaltuutensa, kun se on tehnyt Katso-organisaatiotunnistuspalvelua koskevan sopimuksen myös silloisen työministeriön puolesta.
Tarjouksen Katso-organisaatiotunnistusjärjestelmästä jätti määräaikaan
28.7.2005 mennessä kaksi IT-toimittajaa. Verohallitus teki 5.9.2005 hankintapäätöksen, jossa se valitsi järjestelmän toteuttajaksi WM-data Oyj:n
alihankkijanaan Ubisecure Solutions Oy. Toteutusprojektin käynnistyskokous oli pidetty jo kuitenkin 25.8.2005, toteutusprojektin dokumentaation
katselmointikokous 1.9.2005 sekä projektin ohjausryhmän kokous
12.9.2005, jossa tehtiin muun muassa muutospyyntöjä palvelun kehittämiseen. Julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 7.2 a §:n mukaan
hankintasopimus voidaan tehdä ja päätös panna täytäntöön aikaisintaan 21
päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi. Tästä syystä Verohallituksen voidaan katsoa menetelleen julkisista hankinnoista annetun
väksyttävän syyn olemassaolosta on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hankintayksiköllä.
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lain 7.2 a §:n vastaisesti, kun se on ryhtynyt hankinnan täytäntöönpanoa
koskeviin toimiin ennen hankintapäätöksen tekemistä ja ennen laissa säädettyä määräaikaa. Varsinaisen toimitussopimuksen Verohallitus teki
WM-data Oyj:n kanssa 30.10.2005.
Tarjouspyynnössä Verohallitus esitti vaatimuksen, että järjestelmä on
toimitettava 1.10.2005 mennessä. Tarjouksessa WM-data esitti toimitusajankohdaksi 4.11.2005. Tarjousten jättämisen jälkeen WM-data tarkensi tarjoustaan Verohallituksen käymien keskustelujen pohjalta siten,
että WM-data tarjosi järjestelmän laajan perustoiminnallisuuden toimittamista Verohallitukselle hyväksymistestiin 21.10.2005 mennessä. Lisäksi
tarkennuksessa esitettiin jälkitoimituksia, jotka luvattiin toimittaa
18.11.2005 mennessä. Tarjouksen tarkennuksessa WM-data ilmoitti toimituksen tapahtuvan vasta 31.1.2006. Lisäksi tarkastuksen perusteella
WM-datan alkuperäinen tarjous oli vajavainen, koska se ei sisältänyt
kaikkia tarjouspyynnössä esitettyjä käyttötapauksia.
Verohallitus on menetellyt myös kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen (380/1998) 23
§:n vastaisesti, koska se ei ole toimittanut jälki-ilmoitusta Katsoorganisaatiotunnistusjärjestelmää koskevasta hankinnastaan julkaistavaksi
asetuksen 20.2 §:ssä säädetyllä tavalla.
Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole menetellyt myöskään julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 1 §:n mukaisesti. Hankintayksiköiden on kilpailun aikaansaamiseksi kohdeltava tarjousmenettelyyn
osallistuvia tasapuolisesti ja syrjimättömästi. Verohallitus oli teettänyt
Katso-tunnistuspalvelua koskevat määrittelytyöt tarjouspyynnön pohjaksi
WM-data Oyj:llä ja sen alihankkijalla Ubisecure Solutions Oy:llä, jotka
voittivat myös tarjouskilpailun. Verohallituksen tekemät linjaukset Katsotunnistuspalvelun kiinnittämisestä Tunnistus.fi-palveluun sekä tarjouskilpailun yhteydessä ilmenneet epäselvyydet ovat suosineet WM-data Oyj:tä
tarjouskilpailussa. Lisäksi Katso-tunnistuspalvelun toteutusta koskeneeseen tarjouspyyntöön vastasi ainoastaan kaksi IT-toimittajaa, kun samana
vuonna Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelua koskeneeseen
tarjouspyyntöön vastasi yhteensä 16 IT-toimittajaa ja Tekesin tarjouspyyntöön viisi IT-toimittajaa. WM-Datan tarjous oli noin 100 000 euroa
kalliimpi kuin tarjouskilpailun hävinneen IT-toimittajan tarjous.
Tarjouspyynnön pohjana toimineet määrittelyt olivat myös keskeneräisiä. Katso-tunnistuspalvelun toteutusprojektin muutoksenhallintaan tehtiin
määrittelyjä koskevia muutospyyntöjä viikko hankintapäätöksen jälkeen
12.9.2005, jolloin muutospyyntöjen vaikutus oli 12 henkilötyöpäivää. Kokonaisuudessaan toteutusprojektin aikana tehtiin yhteensä noin 60 henkilötyöpäivän edestä muutospyyntöjä, jotka olivat kustannusvaikutuksiltaan
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yli 15 prosenttia toteutusprojektin tarjouksessa ja sopimuksessa (nro
14486) mainituista kokonaiskustannuksista, jotka olivat 292 500 euroa.
Lisäksi Verohallitus ja WM-data tekivät toisen sopimuksen 30.10.2005
Ubilogin-tuotteen 3.1 version laajennuksesta lisäoptioilla, jotka toivat
Tunnistus.fi-palveluun uusia toiminnallisuuksia ja mahdollistivat sen laajentamisen Katso-palvelun toiminnallisuuksilla. Tämän sopimuksen kustannukset olivat noin 97 500 euroa. Hankinta tehtiin neuvottelumenettelyllä, jota Verohallitus on perustellut 7.6.2005 päivätyssä muistiossa sillä, että kukaan muu toimittaja ei voi tehdä haluttuja muutoksia kuin WM-Data
alihankkijanaan Ubisecure Solutions Oy. Verohallituksen kustannusarvio
laajennuksen osalta ylittyi huomattavasti, vaikka 7.6.2005 päivätyssä
muistiossa kustannusarvio oli tehty muistion laatijan mukaan yläkanttiin.
Verohallitus suoritti hankintansa kiireisellä aikataululla ja asetti toteutukselle tiukan aikataulun, jota se piti yhtenä hankinnan arviointikriteerinä. Verohallitus on perustellut 26.8.2005 päivätyssä hankintapäätösmuistiossaan tiukkaa aikataulua sillä, että organisaatiotunnistusta tarvittiin
Palkka.fi-palvelun käyttöönottoa varten. Palkka.fi-palvelun toteutusprojekti oli tosin alkanut jo vuonna 2003 ja koko Palkka.fi-hanke jo
25.4.2002.
Katso-palvelun kiireisen kehittämisaikataulun vuoksi Verohallitus ei ole
kiinnittänyt huomiota palvelun helppokäyttöisyyteen ja käyttäjien tarpeisiin. Palvelua kehitettiin virkamies- ja konsulttivetoisesti ilman käyttäjien
tarpeiden kartoittamista. Tämä johti siihen, että Katso-palvelun käyttö koettiin hankalaksi muun muassa tilitoimistoissa, joissa palvelu nähtiin kohtuuttoman työlääksi ja ammattikäyttöön soveltumattomaksi.50 Verohallitus
joutui kiinnittämään käyttäjätarpeisiin huomiota palvelun käyttöönoton
jälkeen saadun palautteen perusteella. Verohallitus ja Taloushallintoliitto
kävivät asiasta neuvotteluja, jonka tuloksena Katso-tunnisteiden käyttöä
tilitoimistotarkoituksiin kevennettiin ja helpotettiin. Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole kiinnittänyt palveluita kehittäessään huomiota
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 5.3
§:ssä asetettuun vaatimukseen, jonka mukaan viranomaisen on pyrittävä
käyttämään asiakkaan kannalta teknisesti mahdollisimman yhteensopivia
ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja sähköisiä asiointipalveluita
järjestettäessä. Myös hallintolain (434/2003) 7 §:ssä säädetty palveluperiaate edellyttää palveluiden käyttäjien tarpeiden huomioon ottamista palveluita kehitettäessä.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että Verohallituksen Katsoorganisaatiotunnistuspalvelun hankinta oli hyvän hallinnon periaatteiden
50

Lähde: Tilisanomat http://www.tilisanomat.fi/lehti/index.php?mode=news.
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vastainen sekä sisälsi useita hankintalainsäädännön säännösten vastaisia
menettelyjä.
Katso-tunnistuspalvelun käyttö ja sen laajentaminen
Verohallitus on käynyt eri yhteyksissä keskustelua Katsoorganisaatiotunnistuspalvelun käytön laajentamisesta koko julkisen hallinnon käyttöön. Tarkastusaineiston perusteella ensimmäisen kerran ajatusta on esitelty loppuvuodesta 2004, kun Katso-palvelu oli vielä kehityksen alkuvaiheessa. Katso-palvelun toteutuksen riskejä on käsitelty palvelun toteutusprojektin aloituskokouksessa 25.8.2005, jonka yhteydessä laaditusta muistiosta käy ilmi, että toteuttajat näkivät riskinä muun muassa
poliittisen reaktion siitä, että tunnistuspalvelun toteuttaa väärä taho. Verohallitus on ottanut siten tietoisen riskin lähtiessään kehittämään sen toimialan ulkopuolista palvelua ilman muiden toimijoiden tukea.
Verohallituksen mukaan valtionhallinnon yhteistyöstä ja -käytöstä käytiin keskustelua valtiovarainministeriön valtion IT-toiminnan johtamisyksikön kanssa kesäkuussa 2006, mutta keskustelut eivät johtaneet tuolloin
tulokseen.51 Verohallitus kävi keskusteluja kesäkuussa 2006 myös Vanhasen I hallituksen yrittäjyyden ja tietoyhteiskunnan politiikkaohjelmien
johtajien kanssa. Katso-organisaatiotunnistuspalvelun laajentamista sekä
yksityisen että julkisen sektorin käyttöön esiteltiin tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmässä 18.8.2006 ja yrittäjyyden politiikkaohjelman ministeriryhmässä 19.9.2006. Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän
pöytäkirjaan on merkitty, että se puoltaa hanketta ja Yrittäjyyden politiikkaohjelman ministeriryhmän pöytäkirjaan asia on merkitty seuraavasti:
"Todettiin, että Katso-tunnisteiden laajentaminen valtakunnalliseen käyttöön on toivottavaa".
Verohallitus on tulkinnut ministeriryhmien käsittelyn varsinaisiksi päätöksiksi. Ministeriryhmissä korostettiin muun muassa sitä, että Katsoorganisaatiotunnistuspalvelun laajemman käytön edellytyksiä pitää tarkastella myös lainsäädännön näkökulmasta. Tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän sihteeri on kirjannut myös pöytäkirjaan, että politiikkaohjelmat
ovat olleet mukana hankkeessa ja puoltavat sitä voimakkaasti. Ministeriryhmien käsittelyn jälkeen valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö otti Katso-palvelun laajentamisen yhdeksi kärkihankkeistaan.
51

Valtiovarainministeriö on puolestaan ilmoittanut tarkastuskertomusluonnosta
koskevassa palautteessaan, että kesäkuussa 2006 käydyissä neuvotteluissa valtion
IT-toiminnan johtamisyksikkö oli halukas osallistumaan palvelun hallinnointiin ja
edistämään palvelun laajempaa käyttöä julkisessa hallinnossa.
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Katso-organisaatiotunnistuspalveluun liittyy useita oikeudellisia ongelmia, joihin Verohallitus ei ole kiinnittänyt huomiota toiminnassaan. Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käyttöönottoa verohallinnon omaan
käyttöön voidaan pitää sen oman palvelutoiminnan kehittämisenä, joka on
säädetty verohallintolain (1557/1995) 2.2 §:ssä Verohallituksen tehtäväksi. Verohallintolain 2 §:ssä on säädetty verohallinnon tehtävistä. Säännöksen mukaan verohallinnon tehtävänä on verotuksen toimittaminen, verojen
ja maksujen kanto, perintä, verovalvonta sekä veronsaajien oikeuden valvonnan järjestäminen sen mukaan kuin erikseen säädetään. Lisäksi säännöksen mukaan verohallinnon tulee suorittaa ne selvitys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtävät sekä ne muut tehtävät, jotka valtiovarainministeriö sille antaa tai jotka sille erikseen säädetään taikka määrätään.
Verohallitus on laajentanut Katso-tunnistuspalvelun käyttöä siten, että
palvelua käyttää myös Kansaneläkelaitos, Tullihallitus ja Finnvera Oyj
omissa palveluissaan. Verohallitus on perustellut Kansaneläkelaitoksen
palvelun käyttöä sillä, että Kela maksaa osan Katso-tunnistuspalvelun
kustannuksista. Verohallitus on palvelun kilpailutuksen aikana toiminut
tarjouspyynnön tarkennuksen perusteella itsenäisenä hankintayksikkönä.
Verohallitukselle ei ole säädetty asiassa yhteishankintayksikön statusta eikä sille ole säädetty myöskään tehtäväksi tunnistuspalvelun tarjoamista
ulkopuoliseen käyttöön. Täten Katso-organisaatiotunnistuspalvelua koskevaa hankintaa ei ole tehty yhteishankintana tuolloin voimassa olleen
julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5.3 §:n mukaisesti eikä
nykyisin voimassa olevan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007)
10 §:n sidosyksikkösäännöksen tai 11 §:n yhteishankintasäännöksen mukaisesti. Verohallituksen ja Kelan järjestelyyn ei voida soveltaa valtion
hankintayksiköiden välistä "yhden oikeushenkilön"-periaatetta, koska Kela ei kuulu suoraan valtiokonserniin. Tällöin hankintaa tehtäessä Kelan
olisi pitänyt antaa selkeä toimeksianto yhteishankinnasta ja sen olisi pitänyt ilmetä myös Verohallituksen tarjouspyynnöstä. Kansaneläkelaitos on
vastannut 27.6.2005 Verohallituksen 7.6.2005 lähettämään tiedusteluun,
että se on valmis osallistumaan Katso-hankkeen suunnitteluun ja kustannuksiin. Verohallitus oli kuitenkin käynnistänyt tarjouskilpailun jo
3.6.2005 ja tarjouspyynnön tarkennuksessa yhteishankintajärjestely rajattiin ulkopuolelle. Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa
palautteessaan todennut, että palvelua ei ole laajennettu Kansaneläkelaitoksen käyttöön. Verohallituksen käsityksestä poiketen kyse on kuitenkin
ollut tarkastusaineiston perusteella palvelun käytön laajentamisesta, koska
Verohallitus on hakenut yhteishankinnalle hyväksynnän vasta tarjouskilpailun alettua ja tarjouskilpailun aikana Verohallitus on nimenomaisesti
tarkentanut tarjouspyyntöään siten, että tarjouspyynnön tekijä ja sopimusosapuoli valittavaan toimittajaan nähden on yksinomaisesti Verohalli95

tus. Edellä mainituista syistä Kansaneläkelaitoksen Katso-palvelun hyödyntäminen on ollut palvelun käytön laajentamista.
Verohallitus ja Kansaneläkelaitos tekivät Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käytöstä ja kustannusten jaosta hallintosopimuksen vasta 31.3.2008 yli kaksi vuotta palvelun hankinnan ja käytön aloittamisen
jälkeen. Tästä syystä voidaan todeta, että osapuolet eivät ole toimineet
myöskään hyvän hallinnon mukaisesti ennen sopimuksen tekemistä. Hallintolain (434/2003) 3.1 §:n mukaan hallintosopimuksella tarkoitetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa sopimusta julkisen hallintotehtävän
hoitamisesta. Hallintolain 3.2 §:n mukaan hallintosopimuksia tehtäessä on
noudatettava hyvän hallinnon perusteita. Verohallituksen ja Kansaneläkelaitoksen kustannusten jako on hoidettu vuoden 2008 maaliskuuhun asti
suullisella sopimuksella, jota ei voida pitää hyvän hallintotavan mukaisena, kun kyse on ollut vaikutuksiltaan useiden satojentuhansien eurojen
kustannusten jakamisesta. Tullihallitus puolestaan käyttää Katsoorganisaatiotunnistuspalvelua Verohallituksen myöntämän käyttöluvan
perusteella.
Suomen perustuslain (731/1999) 2.3 §:n mukaan julkisen vallan käytön
tulee perustua lakiin. Hallituksen esityksen (1/1998) mukaan viranomaisilla ei voi olla sellaista julkisen vallan käyttämistä tarkoittavaa toimivaltaa,
jolla ei olisi nimenomaista tukea oikeusjärjestyksessä. Julkisen vallan käytön piiriin luetaan muun ohella hallintopäätökset, jotka tehdään yksipuolisesti ja joiden vaikutus ulottuu yksityisiin oikeussubjekteihin. Kun henkilö
hakee organisaatiolleen Katso-tunnisteita, tekee hän normaalin hallintoasiaa koskevan hakemuksen, jonka voi käsitellä toimivaltainen viranomainen. Verohallituksella on toimivalta ainoastaan tehdä päätös tunnisteiden käytöstä verohallinnon omissa palveluissa. Muun toiminnan on perustuttava lakiin tai lain nojalla annettuun muuhun alemman asteiseen
normiin. Kun Verohallitus on alkanut tarjoamaan Katso-tunnisteita myös
muiden viranomaisten käyttöön, ei se ole toiminut asiassa hallinnon lainalaisuusperiaatteen mukaisesti. Verohallitus on laajentanut omavaltaisesti
toimintaansa siten, että se käyttää julkista valtaa laajemmin kuin sille on
laissa säädetty.52 Katso-tunnisteita käytetään sekä Kansaneläkelaitoksen
52

Kuntaliiton tarkastuskertomusluonnosta koskevan palautteen mukaan verohallinnon ”toimivallan ylittäminen” pitäisi nähdä ainakin osittain seurauksena
muun valtionhallinnon passiivisuudesta ja koordinaation puutteesta. Verohallitus
on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut seuraavaa: "
Verohallinto on ollut tunnistuspalveluiden kehittämiseksi aktiivinen ja pyrkinyt
saamaan valtiovarainministeriötä ja myös muita ministeriöitä mukaan kehittämishankkeisiin. Lukuisista yrityksistä huolimatta kehittämisaloitteet eivät tuottaneet toivottua tulosta. Verohallinnon omien ja verohallinnon asiakkaiden tarpei-
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että Tullin sähköisissä palveluissa ja Valtioneuvoston tietohallintoyksikkö
on teettämässä liittymää Suomi.fi-palvelusta Katso-organisaatiotunnistuspalveluun. Katso-tunnisteiden hakeminen ja myöntäminen ovat normaaleja viranomaisen rekisteröintitoimia, joihin hallintoasioina sovelletaan hallintolakia ja rekisteröinnissä käytetään julkista valtaa.
Katso-tunnistetta koskevan hakemuksen käsittely ja tunnisteiden myöntäminen perustuu Verohallituksen laatimiin tunnisteiden käyttöä koskeviin
ohjeisiin ja ehtoihin. Keskeisin ehto tunnisteen myöntämiselle on se, että
tunnistetta hakeva henkilö on merkitty kaupparekisteriin organisaation johonkin viralliseen asemaan. Liikkeen- ja ammatinharjoittajalta sekä maatalouden harjoittajalta ei vaadita kaupparekisterimerkintää.
Verohallitus ei ole myöskään huomioinut toiminnassaan, että Katsotunnisteiden myöntäminen on normaalia rekisteröintitoimintaa ja siten se
on hallintoasia, jonka käsittelyssä pitää soveltaa hallintolakia (434/2003),
koska Katso-tunnisteiden myöntämisestä ei ole säädetty erikseen erityislainsäädännössä. Katso-tunnisteiden hakija voi täyttää tunnisteita koskevan hakemuksen www-palvelussa, johon hänen täytyy tunnistautua joko
verkkopankkitunnisteilla tai kansalaisvarmenteen avulla. Tunnisteiden hakija saa tiedon hakemuksen perusteella tehtävästä päätöksestä ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Jos tunnistetta ei myönnetä henkilölle, on
verohallinnon lähettämän sähköpostin sisältö seuraava: ”Pääkäyttäjäoikeutesi organisaatiolle----- on hylätty. Hylkäämisen syynä voi olla esimerkiksi se, että pääkäyttäjäoikeutta hakenut henkilö ei ole merkitty allekirjoitusoikeudelliseksi henkilöksi organisaatioon. Allekirjoitusoikeus tarkistetaan kaupparekisteristä tai yhdistysrekisteristä. Katso-tunnistetta ei
voi saada kuolinpesä, yhtymä tai prokuristi”. Myönteisen päätöksen sisältö on seuraava: ”Pääkäyttäjä-oikeutesi organisaatiolle '-----' on aktivoitu.
Voit käyttää nyt Katso-tunnistetta asiointiin sähköisissä palveluissa. Lisäksi voit tehdä alitunnuksia organisaation '----' henkilöille ja hallita valtuutuksia”53.
Verohallinnon menettelyä Katso-tunnisteiden myöntämisprosessissa ei
voida pitää hallintolain (434/2003) eikä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) mukaisena. Hallintolain 43.1 §:n
mukaan hallintopäätös on annettava pääsääntöisesti kirjallisena. Hallintolain 44.1 §:n mukaan kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:

den vuoksi verohallinto on ollut itse aktiivinen tunnistuspalveluita rakennettaessa."
53
Sitaateista on poistettu yrityksen nimi.
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1. päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen tekemisen ajankohta;
2. asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdistuu;
3. päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on
oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu; sekä
4. sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosainen voi pyytää
tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.
Tarkastuksen perusteella verohallinnon sähköpostitse antama ilmoitus
Katso-tunnisteiden hakijalle ei täytä hallintopäätökselle hallintolain 44.1
§:ssä asetettuja vaatimuksia säännöksen 2 kohtaa lukuun ottamatta. Päätöksestä ei ilmene selkeästi hallintolain 45.1 §:n edellyttämiä päätöksen
yksilöityjä perusteluita. Päätöksen perusteluiden poisjättämiselle ei tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella ole hallintolain 45.2 §:ssä
säädettyä perustetta.
Katso-tunnisteita koskeva päätöksentekoprosessi on ongelmallinen virkavastuukysymysten osalta, koska se näyttää pitävän sisällään automatisoituja päätöksenteon vaiheita. Eduskunta on edellyttänyt selkeää virkavastuun toteuttamista palveluautomaatiota kehitettäessä.54
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 13 §:n mukaan saapuneet sähköiset asiakirjat on kirjattava tai niiden saapuminen on
muulla luotettavalla tavalla rekisteröitävä. Kirjaus- tai muista vastaavista
merkinnöistä on käytävä ilmi asiakirjan saapumisajankohta sekä merkinnät asiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden toteamisesta. Julkisuuslain 18.1
§:n 1 kohdan mukaan viranomaisen tulee pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja otetuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai muutoin
huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat ovat vaivattomasti löydettävissä.
Tarkastuksen perusteella verohallinnon sähköisiä asiakirjoja koskevat menettelyt eivät ole kirjaamista koskevien säännösten mukaisia. Katsotunnistetta koskevasta sähköisessä muodossa olevasta hakemusasiakirjasta
jää saapumismerkintä ainoastaan järjestelmän lokitietoihin, jolloin merkintää ei voida pitää sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 13 §:n mukaisena eikä julkisuuslain 18.1 §:n 1 kohdan vaatimukset täyttävänä.
Verohallituksen sähköistä tiedoksiantomenettelyä ei voida pitää myöskään sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 18 §:n tai
19 §:n mukaisena. Katso-tunnisteen myöntämistä koskeva hallintoasia on
luonteeltaan sellainen, että siitä pitäisi pystyä myös tekemään muutoksenhaku, koska nykyisessä menettelyssä ei ole selvää, kenellä on yksikäsitteisesti oikeus hakea yrityksen Katso-tunnisteita, jolloin tunnisteen myöntä54

LiVM (23/2002) vp, s. 4–5
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minen tietylle henkilölle voidaan kiistää yrityksessä tai yhteisössä. Edellä
mainituista syistä tiedoksiantomenettelyssä tulisi käyttää sähköisestä
asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 18 §:ssä säädettyä sähköistä todisteellista tiedoksiantomenettelyä. Koska Katso-tunnisteiden hakemisesta ei ole olemassa säännöksiä, ei myöskään muutoksenhakua voida käyttää kyseisessä hallintoasiassa. Tästä syystä sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetun lain 19 §:n mukaista tiedoksiantomenettelyä voitaisiin käyttää prosessissa. Menettely kuitenkin edellyttäisi hakijan
antamaa suostumusta. Viranomainen ei voi edellyttää yleislakien nojalla
asianosaista vastaanottamaan päätöstä tai sen tiedoksiantoa sähköisessä
muodossa.
Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole menetellyt sähköisestä
asioinnista annetun lain 21 §:n mukaisesti. Säännöksen mukaan sähköinen
asiakirja on arkistoitava siten, että sen alkuperäisyys ja säilyminen sisällöltään muuttumattomana voidaan myöhemmin osoittaa. Verohallinnon
tekemä sähköinen päätös, joka annetaan asianosaiselle tiedoksi, tulisi arkistoida siten, että asiakirjan alkuperäisyys ja muuttumattomuus voidaan
myöhemmin osoittaa. Verohallinnon lähettämien päätöksien säilyttäminen
sähköpostijärjestelmässä ei täytä laissa asetettuja arkistoitavuuden vaatimuksia.
Verohallitus on ilmoittanut tarkastuksen yhteydessä, että se on valmistellut lakiehdotusta Katso-organisaatiotunnistuspalvelusta. Verohallitus ei
ole kiinnittänyt toiminnassaan ja sitä kehittäessä huomiota, että viranomaisen toiminnan tulee perustua lakiin tai sen nojalla annettuihin alemmanasteisiin normeihin. Viranomainen voi ryhtyä hoitamaan hallinnon
asiakkaisiin kohdistuvia tehtäviään vasta, kun asiasta on olemassa säännökset. Pelkkä poliittinen myönteinen suhtautuminen hankkeeseen, ei anna vielä viranomaiselle oikeutta panna täytäntöön suunnitelmiaan. Verohallitus on vedonnut tarkastuksen yhteydessä siihen, että eduskunta on
myöntänyt sille vuoden 2007 valtion talousarviossa 350 000 euroa Katsoorganisaatiotunnistuspalvelun laajentamiseen. Valtion talousarviossa
myönnetty määräraha ei sellaisenaan kuitenkaan tarkoita vielä sitä, että viranomainen voisi alkaa hoitamaan suunnittelemaansa tehtävää.55 Lainsää55

Valtiovarainministeriön vero-osasto on ilmoittanut tarkastuskertomusluonnosta
koskevassa palautteessa, että ”Vaikka vero-osasto puolsi tuolloin Katsohankkeeseen liittyvää määrärahan lisäystä verohallinnolle, vero-osasto huomautti lausunnossaan, että verohallinnon perusteluissa jäävät avoimeksi ylläpitokustannukset järjestelmän laajentamisen jälkeen, sekä järjestelmän kokonaishyödyt
ja-kustannukset mm. henkilötyövuosien kannalta. Lisäksi vero-osasto huomautti,
että Katso-tunnistuspalvelun mahdolliset kytkennät meneillään olevaan ValtIThankkeeseen jäivät huomiotta.”
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dännön kehittämistä ovat edellyttäneet sekä Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma ja yrittäjyyden politiikkaohjelma, jotta palvelun käyttöä voidaan laajentaa. Myös Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta
koskevassa palautteessaan todennut, että palvelun laajentaminen edellyttää lainsäädäntöä.
Katso-organisaatiotunnistuspalvelua koskevan lainsäädännön kehittäminen olisi kuitenkin ongelmallinen hankintalainsäädäntöön nähden, sillä
Katso-organisaatiotunnistuspalvelua ei ole kilpailutettu yleiseen käyttöön.
Kansallisella lainsäädännöllä ei voida ohittaa eurooppaoikeudellista sääntelyä, jonka piiriin hankintalainsäädäntö kuuluu. Jos Katsoorganisaatiotunnistuspalvelu halutaan laajentaa yleiseen käyttöön, tulee
palvelu kilpailuttaa erikseen tätä tarkoitusta varten hankintalainsäädännön
mukaisesti. Muussa tapauksessa menetellään markkinoita syrjivästi, koska
jo tehtyä hankintaa laajennetaan huomattavasti ja tästä aiheutuvat kustannukset ovat ylittäneet sekä kansallisen että Euroopan unionin kynnysarvot.
Valtion IT-strategian mukaan IT-toiminnan voimavarat virastoissa tulee
kohdistaa niiden ydintoiminnan kehittämiseen. Tarkastuksen perusteella
Verohallitus ei ole menetellyt valtion IT-strategian mukaisesti.
Katso-tunnisteiden tarjoaminen on myös muutenkin ongelmallinen Euroopan yhteisön säännöstön valossa. Sähköisistä allekirjoituksista annetussa direktiivissä (1999/93/EY) korostetaan varmennepalvelumarkkinoiden vapaata kilpailua ja varmenteiden syrjimättömyyttä. Katso-tunnistetta
voidaan pitää direktiivissä tarkoitettuna varmenteena, koska sitä käytetään
myös allekirjoittamisen välineenä sähköisissä palveluissa. Katso-tunniste
ei täytä laatuvarmenteelle asetettuja vaatimuksia. Koska Katso-tunnistetta
tarjotaan ilmaiseksi valtion varoilla tuettuna, voi tämä aiheuttaa kilpailun
vääristymän varmennepalvelumarkkinoille. Verohallituksen tulisi lisäksi
huomioida toiminnassaan, että se ei voi monopolisoida Katso-tunnisteita,
koska sen on hyväksyttävä myös muu turvallisuustasoltaan Katsotunnistetta vastaava varmenne sen palveluiden käyttöön. Perusteeksi ei voi
käydä se, että Katso-tunnisteeseen on sidottu myös organisaatioiden roolitiedot ja valtuutusketjut. Ne pitää pystyä erottamaan toisistaan ja tarjoamaan myös muiden riittävän turvatason täyttävien varmenteiden käyttöön.
Katso-organisaatiotunnistuskonsepti näyttää olevan luotu tiettyihin menettelyihin ja vain tietyn palveluntarjoajan tarkoituksiin.
Katso-organisaatiotunnistuspalvelua koskevassa kilpailutuksessa ei ole
huomioitu palvelun käytön laajentamiseen liittyviä hankintoja. Kun uusi
toimija haluaa ottaa Katso-tunnistuspalvelun käyttöönsä, joutuu se samalla
hankkimaan järjestelmien rajapintojen toteuttamiseen teknistä konsultointia, jota ei ole huomioitu Verohallituksen vuonna 2005 järjestämässä kilpailutuksessa. Toisaalta Verohallitus ei olisi voinut kilpailuttaa konsultointityötä puitejärjestelynä, koska sillä ei ole asiassa toimivaltaa. Katso100

tunnistuspalvelua hyödyntävän organisaation on hankittava rajapintatyön
lisäksi lisenssit Tunnistus.fi-palveluun, jotta Katso-tunnistusta voidaan
käyttää. Tältäkään osin Katso-tunnistuspalvelun kilpailutusta ei ole suunniteltu huolellisesti, vaikka Verohallituksen tarkoituksena on ollut jo
vuonna 2004 laajentaa Katso-tunnistuspalvelu yleiseen käyttöön. Verohallitus on rajannut Katso-organisaatiotunnistuspalvelun hyödyntämismahdollisuuksia tarjouskilpailuvaiheessa, kun se ilmoitti tarjouspyynnön tarkennuksessaan, että "tarjouspyynnön tekijä ja sopimusosapuoli valittavaan
toimittajaan nähden on yksinomaisesti Verohallitus. Katso- ja Karva palveluiden kehittämisestä, tuottamisesta ja ylläpidosta vastaa yksinomaisesti
Verohallitus."
Valtion IT-strategian mukaan tietojärjestelmä- ja palveluhankinnat toteutetaan avoimin rajapinnoin niin, että lukkiutuminen yhden toimittajan
palvelujen käyttöön vältetään. Valtion IT-strategian mukaan IT-toiminnan
voimavarat virastoissa tulee kohdistaa niiden ydintoiminnan kehittämiseen. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella Katsoorganisaatiotunnistuspalvelu ei täytä IT-strategiassa asetettuja vaatimuksia, koska palvelu on sidottu tietyn palveluntarjoajan tarjoamaan tuotteeseen ja tunnistuspalveluiden tuottaminen ei kuulu Verohallituksen tai verohallinnon toimialaan.
Verohallitus on suunnitellut Katso-tunnistuskonseptiin liittyen laajennuksia muun muassa seuraavilla osa-alueilla:
− Automaattinen sopimisympäristö
− Modifiointi henkilötunnistusjärjestelmäksi
− Henkilön kertaluonteinen tunnistaminen aineistopohjaisesti
− Kertakäyttösalasanalista matkapuhelimeen
− Turvaviestit sähköpostiin ja matkapuhelimeen
− Katso-tunnistuspalvelu täysin itsenäiseksi tunnistusjärjestelmäksi
− Pääkäyttäjän salasanan vaihto ilman TUPAS-palveluita tai kansalaisvarmennetta
Verohallituksen suunnitelmat näyttävät laajentavan Katso-tunnistuskonseptia edelleen siten, että tarkoituksena on toimia toisena valtion varmenneviranomaisena Väestörekisterikeskuksen lisäksi samalla sektorilla.
Verohallituksen suunnitelmat korostavat entisestään lainsäädännön tarvetta selkeyttämään viranomaisten välistä työnjakoa sekä tunnistuspalveluiden kehittämistä.
Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan valtiovarainministeriön IT-toiminnan johtamisyksiköllä ei ole selkeää ohjausvastuuta Verohallituksen kehityshankkeeseen, vaikka Katso-tunnistuksen kehittäminen
on nostettu yhdeksi sen kärkihankkeista. Verohallitus on toiminut itsenäi-
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sesti huolimatta valtion IT-strategiassa ja julkisen hallinnon sähköisen
asioinnin strategiassa tehdyistä linjauksista.
Palvelun kustannukset ja käyttö
Valtiontalouden tarkastusvirasto teki Verohallitukselle marraskuussa 2006
selvityspyynnön Katso-tunnistuspalvelun perustamis-, käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksista, joihin tuli sisällyttää myös konsultointipalveluiden
kustannukset alkaen palvelun kehittämisestä lokakuun 2006 loppuun
saakka. Verohallitus ilmoitti marraskuussa 2006, että Katsotunnistuspalvelun kustannukset olivat noin 336 000 euroa. Tarkastuksessa
tehty kontrollilaskelma kuitenkin osoitti, että kustannukset olivat Verohallituksen ilmoittamiin kustannuksiin nähden noin kaksinkertaiset eli
620 000 euroa. Keväällä 2007 Verohallitukselta pyydettiin uudelleen selvitystä Katso-tunnistuspalvelun kehittämisen ja käytön kustannuksista.
Tuolloin kustannuksiksi ilmoitettiin noin 625 000 euroa. Tarkastuksessa
tehdyn kontrollilaskelman mukaan Verohallituksen kustannuslaskelmassa
oli edelleen puutteita, joiden johdosta kustannuslaskelman tulos oli noin
275 000 euroa pienempi kuin tarkastuksessa tehty kontrollilaskelma, jonka mukaan kustannukset olivat yhteensä noin 900 000 euroa. Tarkastuksessa tehty kontrollilaskelma perustui WM-datan Oyj:n, AgentIT Finland
Oy:n, Tietokarhu Oy:n sekä kolmen TYVI-operaattorin lähettämiin laskuihin sekä markkinointi- ja matkakuluihin. Lisäksi kontrollilaskelmassa
huomioitiin Verohallituksen kustannuslaskelmassa ilmenneet henkilöstökustannukset. Verohallituksen mukaan kustannuslaskennassa olevat erot
selittyvät sillä, että Katso-hankkeen kustannuksia on kirjattu kahdelle eri
projektille ja palvelun kehittämisen aloitus ei ole tarkasti määriteltävissä.
Tarkastuksessa tehty kontrollilaskelma perustui kuitenkin kaikkiin laskuihin, joiden laskutusperusteeksi oli merkitty Katso-palvelu.
Tarkastuksessa tehdyn laskelman perusteella Katso-tunnistuspalvelun
kehittäminen ja käyttö ovat maksaneet vuosien 2004–2007 välisenä aikana
yli 1,1 miljoonaa euroa.
Tarkastuksen perusteella Verohallituksen hankekohtaisessa kustannuslaskennassa ja kustannusten jatkuvassa seurannassa on puutteita. Verohallituksella ei ollut myöskään esittää Katso-tunnistuspalvelun kehittämistä
varten laadittua kustannusarviota.
Valtion vuoden 2007 talousarvioon tehtiin Verohallituksen toimintamäärärahaan (momentti 28.18.21) 350 000 euron lisäys, joka oli tarkoitettu Katso-organisaatiotunnistuspalvelun järjestelmämuutos-, käyttömaksu-,
henkilötyö- ja markkinointikulujen kattamiseen, jotta palvelu saataisiin
koko julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön. Verohallituksen mukaan
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kustannuksia kehittämistyöstä on syntynyt huomattavasti enemmän kuin
mitä määrärahaa myönnettiin. Verohallinnon omien henkilöstökulujen lisäksi Katso-organisaatiotunnistuspalvelun versiokehityksestä on maksettu
vuonna 2007 yhteensä 260 00 euroa ja käyttömaksuja 20 000 euroa. Sovelluksen ylläpitokustannukset ovat olleet noin 96 000 euroa. Valtion talousarvioon tehty toimintamenolisäys ei siten ole riittänyt kattamaan palvelun laajentamisen kustannuksia.
Verohallitus on arvioinut, että Katso-organisaatiotunnistuspalvelun kustannukset tulevat kasvamaan palvelun laajemman hyödyntämisen myötä.
Verohallitus on arvioinut laajemman käytön vuosikustannuksiksi noin
miljoona euroa vuodessa. Kustannuksia voidaan pitää suhteellisen korkeina, jos vertailukohdaksi otetaan nykyiset henkilötunnistuksen keskimääräiset tunnistustapahtumakustannukset noin 0,12 euroa per tunnistustapahtuma. Nykyisellä hintatasolla miljoonalla eurolla saataisiin noin kahdeksan miljoonaa tunnistustapahtumaa, jos henkilötunnisteeseen sidottaisiin
attribuuttitietoina tunnisteen haltijan roolitiedot.56 Katso-tunnistuspalvelun
kustannusten nousu ei tule olemaan vähäinen. Lisäksi kustannuspaineita
voi aiheuttaa jo lähivuosina tunnistusmenetelmien- ja välineiden kehittämiseen asetetut paineet.
Katso-organisaatiotunnistusta käytettiin vuonna 2007 kolmen viranomaisen palveluissa. Verohallinnon palveluiden lisäksi Katso-tunnistus oli
käytössä Kansaneläkelaitoksen, Tullin ja Finnvera Oyj:n palveluissa. Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käyttöä ollaan laajentamassa myös Suomi.fi-palvelun lomakkeille.
Tulli otti Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käyttöönsä syyskuussa
2007 Nettipassitus-palvelua varten. Tulli on arvioinut ottavansa Katsotunnistuksen käyttöön neljässä uudessa sähköisessä asiointipalvelussa
vuosien 2008–2009 aikana. Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käyttö
Tullissa perustuu Verohallituksen myöntämään käyttölupaan Tunnistus.fipalveluun, jossa Tulli voi hyödyntää TYVI-, Katso OTP- ja Katso PWDtunnisteita. Katso-organisaatiotunnistuspalvelun käyttöönotosta Tullille on
aiheutunut omia henkilötyökustannuksia 20 henkilötyöpäivää teknisen liittymän suunnittelusta ja toteutuksesta sekä käyttöönoton valmistelusta. Lisäksi henkilötyökustannuksia on syntynyt noin 2 henkilötyöpäivää kuukaudessa Katso-palveluun liittyvien alkuvaiheen ongelmien ja palvelun
uusien versioiden käyttöönottoon liittyneiden ongelmien ratkaisemisesta.
Katso-palveluun liittymisestä Tullihallitus on maksanut noin 5 000 euroa
ja ylläpitokustannukset liittymästä ovat noin 1 000 euroa. Hankinta on
56

Laskelma on teoreettinen, koska rooli- ja valtuustietojen ylläpidosta syntyvät
kustannukset on sisällytetty Verohallituksen tekemään kustannusarvioon.
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tehty suorahankintana. Tullihallitus ei ole perustellut suorahankintaa hankintapäätöksessään valtion hankinnoista annetun asetuksen (1416/1993)
3.2 §:n edellyttämällä tavalla asetuksen 4 §:n säännöksiin perustuen.57
Katso-tunnistuspalvelujärjestelmän tietojenkäsittely
Katso-organisaatiotunnistuspalvelun kehittämiseen liittyi myös TYVIpalvelun käyttäjien tunnistuksessa käytettyjen TYVI-tunnusten siirto TYVI-operaattoreilta Verohallituksen vastuulle Tunnistus.fi-palvelun TYVItunnuksia varten luotuun tietokantaan. Tästä tietokannasta tunnukset oli
tarkoitus muuttaa Katso-tunnisteiksi TYVI-tunnusten haltijoiden hakemuksesta. Palvelun kuvauksien perusteella TYVI-tunnusten siirrossa tapahtui henkilötietojen siirto TYVI-operaattoreilta Verohallitukselle. TYVI-tunnukset olivat operaattorikohtaisia, jolloin niiden käsittely on perustunut asiakkuuteen, jonka perusteella TYVI-tunnusten rekisterinpitäjänä
on toiminut kukin TYVI-operaattori itsenäisesti. TYVI-osapuolien laatimien pelisääntöjen mukaan "Yritys käyttää TYVI-operaattorin järjestelmää ilmoitusten antamiseen viranomaiselle. TYVI-operaattorin tehtävänä
on pitää yrityksistä rekisteriä ja hallinnoida näiden käyttäjätunnuksia ja
salasanoja. TYVI-operaattorin velvollisuutena on ylläpitää ilmoittajista
sellaista rekisteriä, että yritys tulee halutessaan toimeen yhdellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Niissä tapauksissa, joissa ilmoittamisen aloittamiseen tarvitaan viranomaisen etukäteishyväksyntä, tieto hyväksynnästä
rekisteröidään operaattorin rekisteriin."58 Myös TYVI-osapuolien laatimissa sopimusmalleissa tunnistuksesta sopivat TYVI-operaattori ja ilmoituksia toimittava yritys. Asiakkaiden tunnistus on ollut TYVI-operaattorin
ja ilmoittajan (asiakkaan) välinen asia. Tarkastuksen mukaan Verohallitus
on toiminut TYVI-osapuolien laatimien pelisääntöjen sekä sopimusjärjestelyjen vastaisesti laajentamalla toimintaansa sellaisille alueille, jotka eivät kuulu TYVI-mallissa ilmoitusten vastaanottajille.
Verohallituksen edustaja on esittänyt TYVI-operaattoreille niiden sopimuksien irtisanomista, jos ne eivät suostu TYVI-tunnusten siirtoon ja Katso-tunnisteiden käyttöönottoon. TYVI-tunnusten muuttaminen Katsotunnisteiksi on ongelmallinen sellaisille TYVI-ilmoittajille, jotka tekevät
omista järjestelmistään suorasiirron TYVI-operaattorien järjestelmiin. Ve57

Valtion hankinnoista annettu asetus on kumoutunut uuden julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) tultua voimaan 1.6.2007. Tullihallitus on tehnyt
hankintapäätöksen 24.1.2007, joten päätöksentekohetkellä asetus on ollut vielä
voimassa.
58
Ks. tarkemmin http://www.tieke.fi/tyvi/raportit/pelisaannot/
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rohallituksen lähtökohtana Katso-organisaatiotunnistuspalvelun kehittämisessä on ollut www-pohjaiset TYVI-palvelut, joita erityisesti suuret
työnantajat eivät välttämättä käytä. TYVI-tunnusten muuttamiselle Katsotunnisteiksi ei tarkastuksen perusteella näytä olleen muutenkaan perusteita, koska tunnusten käytössä ei ole ilmennyt selkeitä ongelmia, jotka olisivat edellyttäneet käytäntöjen muuttamista. Tarkastuksessa muodostuneen
käsityksen mukaan tältäkin osin Verohallitus on ottanut itselleen tehtäviä,
jotka eivät sille kuulu TYVI-mallin mukaisesti.
TYVI-tunnusten siirtoa koskevien kuvausten perusteella LDIFsiirtotiedostot sisälsivät TYVI-tunnusten käyttäjätunnuksen ja salasanan
sekä yrityksen ja yhteisön perustietojen lisäksi tunnusten haltijoiden nimija yhteystiedot sekä henkilötunnukset. Tarkastuksen yhteydessä Verohallituksen edustajilta pyydettiin selvitystä TYVI-tunnusten siirron yhteydessä
tapahtuneesta henkilötietojen käsittelystä. Verohallituksen edustajien mukaan tunnusten siirron yhteydessä ei siirretty henkilötietoja. Koska henkilötietojen siirron lainmukaisuutta ei pystytty selvittämään tarkastuksen yhteydessä, teki tarkastusvirasto 11.6.2007 TYVI-tunnusten siirrosta selvityspyynnön tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutettu ei ole pystynyt
selvittämään ja ottamaan kantaa TYVI-tunnusten siirron lainmukaisuuteen
helmikuuhun 2008 mennessä.
Huomattavia määriä henkilötietoja siirrettäessä on kiinnitettävä huomiota henkilötietolain (523/1999) 41.1 §:n säännökseen, jonka mukaan tietosuojavaltuutettua on kuultava valmisteltaessa hallinnollisia uudistuksia,
jotka koskevat henkilöiden oikeuksia. Verohallituksen menettelyä voidaan
pitää sellaisena huomattavana henkilötietojen käsittelyn muutoksena, koska kyse oli noin 100 000 TYVI-tunnuksen ja siten henkilötiedon siirrosta
uuteen järjestelmään uuden toimijan hallinnoitavaksi. Verohallitus ei ole
kuitenkaan huomioinut omassa toiminnassaan henkilötietolain säännöstä.
Verohallituksen olisi tullut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18.1 §:n 3 kohdan nojalla selvittää tietojärjestelmien
käyttöönottoa sekä hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia valmisteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus muun muassa tietoon liittyviin oikeuksiin. Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole menetellyt
hyvän tiedonhallintatavan mukaisesti.
Verohallitus ei ole myöskään julkaissut www-sivuillaan viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain 18.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua tietojärjestelmäselostetta Katso-tunnistuspalvelusta, vaikka verohallinnon
muut henkilötietolain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun
lain mukaiset kuvaukset on julkaistu verohallinnon www-sivuilla. Sen sijaan Katso-tunnistuspalvelun www-sivuilla oli julkaistu palvelua koskeva
henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste, josta ilmeni myös henkilötietolain 24 §:n mukaiset informointivelvollisuuden piiriin kuuluvat
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asiat. Katso-tunnistuspalvelun käyttöehdoissa viitataan kuitenkin myös
Kansaneläkelaitoksen henkilörekisteriin Katso-tunnisteiden osalta. Koska
verohallinto vastaa Katso-tunnisteiden rekisteröinnistä ja palvelun ylläpidosta, on se Katso-tunnistuspalvelun rekisterinpitäjä, vaikka Kansaneläkelaitos osallistuukin palvelun kustannuksien maksuun.59 Tästä syystä Verohallituksen tulee selkeyttää Katso-tunnistuspalvelun käyttöehtoja siten, että rekisterinpidon vastuut ovat selkeitä myös rekisteröidylle. Lisäksi palveluun olisi syytä lisätä myös informaatio siitä, että organisaatio, joka antaa valtuutuksen yhteydessä Katso-tunnisteen joko oman organisaation
työntekijän käyttöön tai toiselle organisaatiolle, on myös henkilötietolain
mukainen rekisterinpitäjä, koska Verohallitus ei tältä osin vastaa rekisteröinnistä eikä tietojen oikeellisuudesta.
Tarkastuksen perusteella Verohallituksella on pieniä puutteita lainsäädännöstä johtuvien tietojenkäsittelyyn liittyvien kuvausten laadinnassa.
Tietojärjestelmien kehittämisen lähtökohtana on se, että henkilötietolain ja
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksissä asetettuja perusvaatimuksia noudatetaan julkisia varoja käytettäessä. Verohallitus
ei ole huolehtinut siitä, että sen tietojärjestelmien kehittämistoiminnassa
mukana olevilla toimijoilla on selkeä käsitys lain asettamista vaatimuksista tietojärjestelmien kehittämiselle. Verohallituksen on syytä tarkentaa
kuvauksiaan tältä osin.
Katso-tunnistuspalvelun dokumentaatiosta ilmeni, että palvelun käyttöönottovaiheessa verohallinnossa oli epäselvää, saako palvelun tuotantoympäristössä tehdä testejä, koulutuksia tai muuten vääriin tietoihin perustuvia tunnuksia. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 18.1
§:n 5 kohdan mukaan viranomaisen henkilöstöä pitää ohjeistaa ja kouluttaa uusia menettelyitä käyttöönotettaessa riittävästi ennen kuin esimerkiksi uusi palvelu otetaan käyttöön. Verohallituksen ohjeistuksessa ja sen järjestämässä koulutuksessa on ollut puutteita, koska edellä mainittuihin ongelmiin on jouduttu puuttumaan palvelun käyttöönoton jälkeen.
Tarkastuksen yhteydessä läpikäyty Katso-tunnistuspalvelua koskeva
perusdokumentaatio oli kattava ja selkeä. Katso-tunnistuspalvelulle ei ole
tehty tietoturva-auditointia, vaikka siitä oli käyty keskustelua 2.6.2006
Katso-tunnistuspalvelun kehittämistä ohjaavassa ohjausryhmässä. Katsotunnistuspalvelun toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi, auditointi on välttämätöntä. Katso-tunnistuspalvelussa on ollut useita käyttökatko59

Henkilötietolain 3 §:n 4 kohdan mukaan rekisterinpitäjällä tarkoitetaan yhtä
tai useampaa henkilöä, yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai
jonka tehtäväksi rekisterinpito on lailla säädetty.
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ja muun muassa huhtikuussa, elokuussa ja marraskuussa 2007. Keväällä
2007 ilmenneiden Katso-tunnistuspalvelun toimintaan liittyvien häiriöiden
ja toimintakatkojen vuoksi, verohallinto joutui antamaan jatkoaikaa sähköisten 4, 6 ja 6B-tuloveroilmoitusten jättämiselle sellaisten yritysten
osalta, joiden tilikausi oli päättynyt 31.12.2006.
Lisäksi TYVI-tunnusten siirrossa on ilmennyt ongelmia. EdisTYVIpalvelu jouduttiin avaamaan uudelleen, koska sulkemisen jälkeen kävi ilmi, että Tunnistus.fi-palvelussa käytettävään TYVI-tunnustietokantaan on
mennyt oletettua huomattavasti vähemmän tunnuksia käytössä olleiden tilitoimistojen tunnustenluontitoiminnallisuuden takia ja näin ollen tilitoimistot eivät voineet ilmoittaa asiakkaidensa tietoja Soneran TYVIpalvelulla ennen Katso-tunnisteen ja siihen liittyvän tilitoimistostatuksen
hankintaa.
Katso-tunnisteen käyttö ja hallinnointi voi olla ongelmallinen, koska
Katso-tunnistuspalvelusta ei ole suoraa yhteyttä kaupparekisteriin. Tästä
syystä esimerkiksi liiketoimintakieltoon merkitty henkilö voi asioida eri
viranomaisissa Katso-tunnisteiden avulla ilman tietoa hänen statuksestaan.
Katso-palvelun ohjeet ja tiedottaminen
Palvelun käyttöehdoissa esitetään, että Katso-tunnistuksessa käytetään
vahvaa tunnistusta. Kuitenkin palvelun avulla voidaan suorittaa tunnistus
käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla (Katso PWD), jolloin kyse ei ole
vahvasta tunnistusmenetelmästä. Käyttöehdoissa todetaan edelleen, että
Katso-palvelua käytettäessä käyttäjä on velvollinen noudattamaan sähköiset tunnisteet luovuttaneen tahon niiden käytölle asettamia ehtoja. Käyttöehdon perusteella jää epäselväksi, minkä toimijan vastuulla on määritellä
Katso-tunnisteiden käytön ehdot, onko tällaisille ehdoille olemassa rajoja
ja kuinka ehdot tulee todentaa jälkikäteen. Katso-palvelun käyttöehdoissa
viranomainen ikään kuin velvoittaa palvelun käyttäjän noudattamaan ehtoja, joita viranomainen ei ole asettanut. Lisäksi Katso-palvelun käyttöehdoissa todetaan, että yksittäisten asiointipalveluiden käyttöön saattaa liittyä vielä muitakin palvelukohtaisia ehtoja, jotka on ilmoitettu kyseisessä
asiointipalvelussa. Katso-palvelun käyttöehdot on laadittu siten, että niistä
ei loppujen lopuksi ilmene lainkaan käyttöön liittyviä ehtoja. Käyttöehdot
sisältävät vain yleisiä lausumia ilman selkeää sisältöä. Käyttöehdoissa todetaan myös, että palvelua hyödyntävät viranomaiset eivät vastaa yksiselitteisesti mahdollisten käyttökatkojen aiheuttamista vahingoista. Käyttöehtojen perusteella jää epäselväksi, kenellä käyttökatkoista mahdollisesti
syntyvistä vahingoista on vastuu. Käyttöehtoja ei voida pitää asianmukaisina.
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Tarkastuksen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on nostettu usein
esiin Katso-palvelun käyttöön liittyvät vaikeat menettelyt, valtuutusketjujen juridinen pätevyys ja ylläpito, epäselvä terminologia ja ohjeet.60 Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota
Katso-palvelun käytettävyyteen ja käytön ohjeistuksen informatiivisuuteen ja selkeyteen. Katso-tunnistuspalvelulle on kuitenkin tehty palvelun
kehittämisvaiheessa asiantuntija-arviointi käytettävyydestä. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella palvelun kehittämistyö on keskittynyt tekniikan kehittämiseen ja viranomaislähtöisyyteen, jolloin palvelun
käyttäjien riittävä huomioiminen on saattanut jäädä liian vähälle huomiolle.
Heti Katso-tunnistuspalvelun käyttöönoton jälkeen Verohallitus lähetti
helmikuussa 2006 Katso-tunnisteista kertovan kirjeen 2 800 julkisen hallinnon organisaatiolle, joita olivat muun muassa kunnat, seurakunnat ja
valtion liikelaitokset. Kirjeessä julkisen hallinnon organisaatioita pyydettiin nimeämään henkilö, joka ottaa vastuun organisaation sähköisistä tunnisteista, jotta verohallinto voi lähettää hänelle valmiiksi alustetun tunnisteen, jonka vastuuhenkilö voi käydä aktivoimassa Katso-tunnistuspalvelussa.61
Verohallitus oli asettanut kirjeessä määräajan, johon mennessä organisaatioiden tuli ilmoittaa verohallinnolle vastuuhenkilön tiedot. Useimpiin
organisaatioihin kirje saapui postitse kuitenkin muutamaa päivää aiemmin
60

Esimerkkejä epäselvistä ohjeista: "Toiminnon valinta-näkymä tarjoaa valintanäkymän toimintoihin, jolla tunnisteet perustetaan ja joihinkin aputoimintoihin,
joita saattaa tarvita eri tilanteissa."; "Mikäli sinulla on jo Katso-tunniste, voit
siirtyä kohdasta Tunnisteen hallinta, Katso-hallintasovellukseen, jossa voit hallinnoida tunnistettasi, sen tietoja ja siihen liittyviä valtuuksia."; "Kun organisaatiosi haluaa ottaa tunnisteet käyttöön, voit aloittaa perustamalla tällä toiminnolla
organisaatiollesi pääkäyttäjätunnisteen. Pääkäyttäjä on organisaatiosi hallinnollinen käyttäjä, joka voi hallita organisaation tietoja, valtuutuksia ja Katsoalitunnisteita."; "Mikäli et voi varmentaa henkilöllisyyttäsi, sinun täytyy vierailla
verohallinnon palvelupisteessä todentamassa henkilöllisyytesi ennen kuin tunniste voidaan aktivoida."
61
Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että kirjeissä oli selkeät ohjeet lisätietojen antajista niille, joilla olisi epätietoisuutta asiasta. Vaikka kirjeessä oli kyseiselle kierrokselle määräajat, kävi niistä selkeästi ilmi, että asia oli mahdollista jättää myös tuonnemmaksi. Verohallituksen mukaan julkisia organisaatioita on käsiteltävä muista organisaatioista
poikkeavasti, koska niiden ratkaisuvallat eivät käy ilmi mistään rekisteristä. Verohallitus toteaa antamassaan palautteessa, että yhteiset määräajat olivat tarpeen prosessivaiheiden hallitsemiseksi. Verohallituksen mukaan valtion virastoille ja kunnille on jo järjestetty uusintakierros.
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ennen määräaikaa. Organisaatioille oli epäselvää, oliko Katso-tunnisteiden
käyttöönotto tuolloin pakollista vai vapaaehtoista, koska Verohallituksen
kirje oli tältä osin epäselvä. Menettely johti siihen, että useat organisaatiot
ottivat yhteyttä verohallintoon ja pyysivät jatkoaikaa vastuuhenkilön nimeämiseen, jotta niiden päättävät toimielimet pystyisivät käsittelemään
asian.
Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan Verohallitus on menetellyt hyvän hallintotavan vastaisesti. Verohallituksen lähettämä kirje
oli laadittu organisaatioiden yhteydenottojen perusteella epäselväksi, koska siitä ei ilmennyt selkeästi asiakkaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Hallintolain 9.1 §:n mukaan viranomaisen on käytettävä asiakkaan kannalta
ymmärrettävää ja selkeää kieltä. Kirjeet on laadittava siten, että niistä ilmenee selkeästi asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet. Erityisen tärkeää on
huomioida se, että kirjeiden sisällöstä ilmenee, perustuvatko toimenpiteet
lakiin ja onko kirjeessä annettujen ohjeiden noudattamatta jättäminen
sanktioitu. Koska verohallinnolle on annettu tehtäviä, joiden nojalla se voi
asettaa verovelvolliselle sanktion määräajan noudattamatta jättämisestä,
on asiakasviestinnän selkeys kriittinen tekijä myös asiakkaan oikeusturvan
kannalta. Palveluiden markkinoinnissa on vältettävä määräaikojen asettamista, ellei se perustu lakiin. Samanlaisia viittauksia määräaikoihin on
käytetty myöhemmin palvelun markkinoinnissa muun muassa verohallinnon www-sivuilla.
Verohallituksella on ollut myös ongelmia sisäisessä viestinnässään Katso-organisaatiotunnuspalvelun
käyttöönoton
yhteydessä.
Eräästä
22.3.2006 verohallinnolle lähetetystä asiakaspalautteesta ilmeni, että
eräässä verohallinnon toimipisteessä ei tiedetty Katso-tunnistuspalvelusta
lainkaan.
Tarkastuksen perusteella Verohallituksen asiakasviestien käsittelyssä on
myös kehittämistarpeita. Lähtökohtaisesti asiakaspalautteina ja kysymyksinä saadut viestit tulee anonymisoida heti, kun niiden käytölle ei ole enää
perusteita. Tätä edellyttää myös asiakaspalautteiden luonne henkilötietoina, koska viesteistä pääosin ilmenee palautteen lähettäjän yksilöintitiedot.
Yhteenvetoa
Hallintovaliokunta on mietinnössään (HaVM 14/2002 vp, 3) korostanut,
että "sähköisen viranomaisasioinnin onnistunut toteuttaminen edellyttää
viranomaisten toimintaprosessien tarkkaa analysointia ja suunnittelua.
Uudet asiointitavat vaativat viranomaistehtävissä toimivilta uudenlaista
osaamista ja sopeutumista muutoksiin. Sähköinen asiointi muuttaa perinteisiä tehtäviä ja luo samalla myös uusia tehtäväalueita. Ainakin tietotur-
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vallisuuskysymysten ja tiedonhallinnan merkitys korostuu entisestään.
Sähköisen asioinnin tehokas kehittäminen edellyttää lisäksi koulutuksen
ohella hallinnonalojen rajalinjat ylittävää yhteistyötä sekä riittävää tiedottamista kansalaisille." Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella Verohallituksen menettelyt Katso-organisaatiotunnistuspalvelun kehittämisessä eivät ole olleet hallintovaliokunnan linjausten mukaisia.
3.2.3

Tekesin käyttäjähallinnan tietojärjestelmä

Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (Tekes) aloitti käyttäjähallinnan tietojärjestelmän kehittämisen vuonna 2005. Tekes suoritti järjestelmän kilpailutuksen kesällä 2005 samaan aikaan, kun Verohallitus
järjesti oman kilpailutuksensa Katso-organisaatiotunnistuspalvelustaan.
Määräaikaan 15.8.2005 mennessä Tekes sai viisi tarjousta. Tarjouskilpailun voitti WM-data Oyj alihankkijanaan Ubisecure Solution Oy. Voittanut
tarjous sisälsi pääosin samanlaisen ratkaisun kuin Verohallituksen Katsoorganisaatiotunnistusjärjestelmä. Tekesin ratkaisu on kuitenkin laajempi
sisältäen ulkoisten asiakkaiden tunnistuksen ja käyttöoikeuksien hallinnan
lisäksi organisaation (Tekes) sisäisen käyttäjähallinnan. Järjestelmän arvioitu kokonaishinta oli noin 350 000 euroa. Suurimman ja pienimmän
tarjouksen hintaero oli alle 300 000 euroa. Tekes teki tarjousten pohjalta
hankintapäätöksen 29.9.2005.
Käyttäjähallinta on toteutettu kahdessa vaiheessa. Ensin on toteutettu
sekä sisäisille että ulkoisille käyttäjille yhteinen tunnistuspalvelu ja toisessa vaiheessa toteutettiin ulkoisten käyttäjien ja heidän käyttöoikeuksiensa
hallintapalvelu. Organisaatioiden tunnistaminen kuuluu jälkimmäiseen
osaprojektiin. Kokonaisprojektin tarkoituksena on ollut tuottaa Tekesille
käyttäjätietojen hallintaa ja käyttäjien tunnistusta varten tarvittavat tekniset järjestelmät, järjestelmiin liittyvä dokumentaatio ja järjestelmien käyttöön tarvittava osaaminen sekä tuottaa valmius ottaa tuotetut järjestelmät
laajamittaisesti tuotantokäyttöön Tekesissä.
Tekesin palvelussa asiakaskäyttäjät tunnistetaan seuraavilla vaihtoehtoisilla tunnistusmenetelmillä:
− Toimikortti (Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne ja organisaatiovarmenne);
− Mobiilivarmenne;
− SMS-kertakäyttösalasana;
− Käyttäjätunnus/salasana;
− Verkkopankkitunnistus.
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Sisäisten käyttäjien tunnistaminen tunnistuspalvelussa tehdään toimikortilla.
Tekesin käyttäjähallinnan tietojärjestelmä pohjautuu samanlaisille käyttäjähallinnan periaatteille kuin Katso-organisaatiotunnistuspalvelu. Tekesin palvelua on kehitetty hieman erilaisella terminologialla, mutta palveluiden kokonaiskonsepti on hyvin samanlainen.
Tekesin hankkeen kokonaiskustannukset ovat olleet vuoden 2007 loppuun mennessä noin 300 000 euroa.
Tarkastuksen perusteella Tekesin käyttäjähallinnan tietojärjestelmän kehittämishanke olisi voitu toteuttaa ainakin osittain yhteishankintana Verohallituksen kanssa varsinkin, kun kilpailutus on tehty samanaikaisesti. Tekesin antaman tarkastuskertomusluonnosta koskevan palautteen mukaan
Tekesin käyttäjähallinnan järjestelmähankinnan ulkoisten käyttäjien hallinnan käynnistysvaiheessa tutkittiin mahdollisuutta hyödyntää Katsopalvelua. Vaihtoehto todettiin tuolloin toimittajalta saatujen työmääräarvioiden perusteella kuitenkin kalliimmaksi ja hankalammaksi kuin valittu
omaan järjestelmälisenssiin perustuva ja Tekesin tarpeisiin räätälöity ratkaisu.
3.2.4

Viranomaisten välinen yhteistyö

Tunnistuspalveluiden kehittäminen on ollut monin osin ongelmallinen viranomaisten välisen tehtäväjaon, toiminnan ohjausvastuujaon puuttumisen
sekä yhteistyössä ilmenneiden ongelmien vuoksi.
Väestötietolain (507/1993) 19.1 §:n mukaan Väestörekisterikeskuksen
tehtävänä on huolehtia siitä, että valtionhallinnon varmennetussa sähköisessä asioinnissa osapuolet voidaan todentaa. Säännöksen johdosta voidaan todeta, että viranomaisista toistaiseksi vain Väestörekisterikeskuksella on toimivalta kehittää ja tarjota varmennepalvelua tunnistamistarkoituksiin. Myöhemmin Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle on säädetty myös tehtäväksi varmennepalvelun tarjoaminen. Katso-tunnistuksen
tarkoituksena on tunnistaa sähköisen asioinnin osapuolet eli asiointipalvelua käyttävä jonkin organisaation puolesta toimiva henkilö. Lainsäädännön näkökulmasta voidaan katsoa, että Verohallitus on ottanut itselleen
Väestörekisterikeskukselle kuuluvia tehtäviä.
Kaupparekisterilain (129/1979) 1.2 §:n mukaan kaupparekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus rekisteriviranomaisena. Kaupparekisteri pitää sisällään muun muassa yrityksien nimenkirjoitusoikeuksia koskevat
tiedot. Tarkastuksen perusteella Patentti- ja rekisterihallitus on pitäytynyt
sille laissa säädetyssä tehtävässä, kun se on kehittänyt Roolitietopalvelun
ilman tunnistuspalvelua ja jättänyt tunnistuksen järjestämisen markkinoi-
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den hoidettavaksi. Roolitietopalvelua ei ole otettu vielä varsinaiseen tuotantokäyttöön. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut hankkia partneri
Roolitietopalvelun kehittämiseen. Luonnollisena partnerina olisi ollut Verohallitus, joka omalla tahollaan oli samanaikaisesti kehittämässä omaa
ratkaisuaan muun muassa yritysten tunnistukseen.
Yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 1.1 §:n mukaan Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallitus yhteisesti ylläpitävät yritys- ja yhteisötietojärjestelmää. Lain 1.2 §:n mukaan lakia sovelletaan yrityksiä ja yhteisöjä
koskevien tietojen ilmoittamiseen ja luovuttamiseen yritys- ja yhteisötietojärjestelmään liittyviin kantarekistereihin. Yritys- ja yhteisötietolain 4
§:ssä on säädetty tiedoista, jotka yritys- ja yhteisötietojärjestelmään tallennetaan. Tarkastuksen perusteella Katso-organisaatiotunnistuskonseptiin
kuuluvat roolitiedot ja valtuutusketjut kuuluisivat luonnollisesti yritys- ja
yhteisötietojärjestelmän tietoihin tai kaupparekisteriin.
Kuten edeltä on ilmennyt, Katso-tunnisteiden myöntämismenettelyssä
on kehitetty päällekkäisiä rekisteröintitoimintoja, joille ei ole nähtävissä
selkeitä perusteita. Lisäksi tunnistus ja roolihallinta on syytä pitää erillään
toisistaan jo tunnistus- ja varmennepalveluiden kilpailuneutraliteetin
vuoksi. Katso-tunnistukseen liittyvät rooli- ja valtuustiedot voitaisiin tallentaa Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalveluun organisaation
virallisten tietojen oheen. Tarkastuksen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitus on ilmoittanut näkemyksenään, että epävirallisten rooli- ja valtuustietojen liittämiselle Roolitietopalveluun ei ole olemassa teknisiä esteitä.
Patentti- ja rekisterihallitus on kehittänyt palveluaan vuosien 2005–2008
toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti. Puolestaan Verohallituksen
toiminta- ja taloussuunnitelmissa vuosille 2004–2007 ja 2006–2009 ei ole
määritelty aiheeseen liittyviä toimenpiteitä lainkaan. Verohallituksen valtiovarainministeriön kanssa tekemissä tulostavoitesopimuksissa organisaatiotunnistuksen kehittäminen on mainittu vuoden 2006 tulostavoitteista
lähtien.
Valtion IT-strategian mukaan sen eräänä tavoitteena on vähentää tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa sekä päällekkäisiä tietojärjestelmiä. Tarkastuksen perusteella Katso-tunnistuspalvelu ja Roolitietopalvelu
eivät palvele valtion IT-strategian tavoitteita erillisinä palveluina.
Valtiovarainministeriön johdolla laaditun sähköisen asioinnin strategian
mukaan Verohallituksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen olisi pitänyt
kehittää yhdessä yrityksen tunnistamiseen tarkoitettua palvelua. Sähköisen
asioinnin strategian mukaan hallinnon sähköisten palvelujen kokonaisuuden näkökulmasta kustannustehokkuutta saavutetaan parhaiten purkamalla
organisaatiorakenteiden aiheuttamia päällekkäisyyksiä, lisäämällä tietojen
yhteiskäyttöä, palvelujen yhteistä tuottamista, viranomaisten välistä tieto112

jen siirtoa ja järjestelmien välistä yhteentoimivuutta sekä yhdenmukaistamalla asiakaspalveluprosesseja. Tarkastuksen perusteella Verohallituksen
sekä Patentti- ja rekisterihallituksen hankkeet ovat toimineet päinvastaisesti strategiassa asetettuihin tavoitteisiin nähden. Verohallitus on ollut
mukana voimakkaasti kehittämässä julkisen hallinnon sähköisen asioinnin
strategiaa.
Verohallituksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen välillä olevat yhteistyöongelmat ovat ilmenneet tarkastuksessa muun muassa erilaisina käsityksinä Katso-tunnistuksen hyödyntämisestä yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) koskevan sähköisen asioinnin kehittämisessä. Verohallituksen OVT-yksikkö on ilmoittanut, että Katso-tunnistusta tullaan käyttämään YTJ:n sähköisessä asioinnissa. Tarkastuksen yhteydessä Patentti- ja
rekisterihallitus esitteli Verohallituksen verotusmenettely-yksikön kanssa
YTJ-järjestelmän tunnistusratkaisua, jossa Katso-tunnistusjärjestelmästä
tullaan hyödyntämään ainoastaan sinne tallennettuja roolitietoja, joita ei
ole saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelusta. Tunnistusmenetelminä YTJ:n sähköisessä asioinnissa käytetään Tunnistus.fipalvelussa tarjolla olevia henkilötunnistusmenetelmiä.62
Verohallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan
todennut, että Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelussa ei ole
läheskään kaikkia organisaatioita ja osa tiedoista on vanhentuneita.
Kaupparekisteristä puuttuvat muun muassa itsenäiset yrittäjät, julkiset organisaatiot, verotusyhtymät, taloyhtiöt ja ulkomaiset toimijat, joiden tietoja verohallinto tarvitsee. Verohallitus toteaa, että verotuksen kansainvälistymisen johdosta verohallinnon on voitava antaa tunnuksia ja tunnisteita
erityyppisille ulkomaan toimijoille ja myös kykyä sopeutua omalta osaltaan kansainvälisiin tunnus- ja tunnistejärjestelmiin.
Tarkastuksen perusteella Verohallitus, Patentti- ja rekisterihallitus sekä
Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus eivät ole menetelleet
vuonna 2005 voimassa olleen valtion hankinnoista annetun asetuksen
(1416/1993) 2.2 §:n mukaisesti, kun ne eivät ole selvittäneet yhteishankinnan edellytyksiä riittävästi.
Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan viranomaisten välisessä yhteistyössä ilmenneet ongelmat ovat johtaneet epätarkoituksenmukaisiin yritysten tunnistamista koskeviin ratkaisuihin. Tähän ovat olleet
syinä selkeän kehittämisvastuun puuttuminen sekä viranomaisten välinen
62

Patentti- ja rekisterihallitus on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että Roolitietopalvelun kehittämisvaiheessa on käyty keskusteluja Verohallituksen kanssa Roolitietopalvelun hyödyntämisestä verohallinnon
palveluissa. Keskustelut eivät kuitenkaan johtaneet konkreettisiin tuloksiin.
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kilpailuasetelma palveluiden kehittämisessä. Edes vuonna 2006 valtion
IT-toiminnan johtamisyksikön perustaminen ei näytä selkeyttäneen tilannetta. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö on ottanut kärkihankkeekseen Katso-tunnistuspalvelun kehittämisen. Yksikön linjaukset näyttävät
vielä muutenkin olevan kehitysvaiheessa, koska Katso-tunnistuspalvelun
kehittämisvastuu on sijoitettu johtamisyksikön selvityksessä kehitteillä
olevan valtion IT-palvelukeskuksen tehtäväksi.63
Valtiovarainministeriön antaman tarkastuskertomusluonnosta koskevan
palautteen mukaan valtion IT-toiminnan johtamisyksikön ja Verohallituksen pitäisi sopia ylläpito- ja käyttöpalveluvastuun siirtämisestä perustettavan valtion IT-palvelukeskuksen vastuulle.
Tarkastushavaintojen perusteella aiottu siirto voi kuitenkin olla ongelmallinen, koska Katso-organisaatiotunnistuspalvelu on kilpailutettu Verohallituksen käyttöön eikä yleiseen tai laajaan käyttöön.

3.3

Tunnistuksenohjaus- ja hallintapalvelut

3.3.1

Tunnistus.fi

Tunnistus.fi on Kelan, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Verohallituksen
muodostaman nk. Katve-konsortion hankkima tunnistuksenohjaus- ja hallintapalvelu. Tunnistus.fi ei ole tunnistuspalvelu, vaan se tarjoaa tunnistuspalveluja portaalimaisesti siten, että yhdellä tunnistuskerralla henkilö
voi asioida useassa Tunnistus.fi-palvelua hyödyntävien toimijoiden sähköisissä asiointipalveluissa ilman uudelleen tunnistusta. Toisin sanoen
Tunnistus.fi-palvelu hallinnoi tunnistustapahtumia, kun palvelun käyttäjät
kirjautuvat sähköisiin asiointipalveluihin tai siirtyvät asiointipalvelusta
toiseen. Tunnistuksen hallinnointi perustuu nk. kertakirjautumisen periaatteeseen (SSO – Single Sign On).
Palvelun kehittäminen
Kansaneläkelaitos, työministeriö ja Verohallitus tekivät 3.3.2003 yhteistyösopimuksen, jonka tarkoituksena oli muodostaa virastojen kesken yhteenliittymä, joka voi neuvotella ja valmistella osto-, vuokraus- ja hankintasopimuksia kaikkien kolmen osapuolen lukuun ja nimissä. Yhteistyöso63

Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen- Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma, raportti 16.3.2007.
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pimuksen mukaan muodostettu konsortio voi ottaa lisäjäseniä tai luovuttaa
sen tuottamia palveluja muille, perustajajäsenten yhteisellä sopimuksella
ja yhteisesti sopimilla ehdoilla. Yhteistyösopimuksen mukaan jokaisesta
konsortion tekemästä palvelun, tuotteen tai muun sellaisen hankinnasta
laaditaan erillinen sopimus, jossa määritellään hankinnan varsinaiset kaupalliset, toiminnalliset ja muut vastaavat ehdot. Yhteistyösopimuksen mukaan kukin osapuoli päättää itsenäisesti lopullisesta osallistumisestaan
konsortion neuvottelemaan sopimukseen tai hankkeeseen ja valtuuttaa
edustajansa sisäisten käytäntöjensä mukaisesti allekirjoittamaan hanketta
koskevat lopulliset asiakirjat. Yhteistyösopimuksen mukaan konsortiota
koskevat hankintasopimukset ja muut asiakirjat allekirjoittavat kaikkien
kolmen osapuolen edustajat yhdessä kukin oman organisaationsa puolesta.
Hankinta-asiakirjat muotoillaan siten, että kaikki kolme osapuolta yhdessä
allekirjoittavat ostajana tai tilaajana hankittavaa palvelua tai tuotetta koskevan asiakirjan. Allekirjoitettu sitoumus koskee kaikkia konsortion allekirjoittaneita osapuolia yhteisvastuullisesti ko. hankintasopimuksen mukaisesti.
Konsortion tekemän yhteistyösopimuksen kohta, jossa kukin osapuoli
voi päättää lopullisesti osallistumisesta konsortion neuvottelemaan sopimukseen, ei ole julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 5.3 §:n
yhteishankintaa koskevan säännöksen tarkoituksen mukainen. Hankintayksiköt pitää aina etukäteen yksilöidä tarjouspyynnössä. Tämän jälkeen
niillä ei ole enää mahdollisuutta jättäytyä sopimuksen ulkopuolelle. Tällaisen hankintakonsortion osapuolet eivät voi siten ensin katsoa millä hinnalla tarjoukset saadaan. Hankintayksiköitä myös sitoo tehty tarjouspyyntö samalla tavalla kuin annettu tarjous sitoo tarjoajia. Sääntö on sama kuin
yksittäisten hankintayksiköidenkin kohdalla.
Omaisuuden hallinnasta yhteistyösopimuksessa todetaan, että konsortio
ei omista mitään. Konsortion hankkimien palveluiden ja tuotteiden hankinnan tai käytön yhteydessä syntynyt aineellinen tai aineeton omaisuus
kuuluu konsortion osakkaille kyseistä järjestelyä koskevan hankintasopimuksen määrittelemässä suhteessa. Lisäksi yhteistyösopimuksessa todetaan, että konsortion hankkimia palveluja ja tuotteita voidaan luovuttaa
konsortion ulkopuolisille organisaatioille konsortion päätöksellä tapauskohtaisesti sovittavilla ehdoilla.
Katve-konsortio teki Tunnistus.fi-palvelun hankinnan vuoden 2003 puolivälissä. Hankintayksiköksi Julkiset hankinnat-lehteen oli merkitty työministeriö. Tarjouspyynnössä mainittiin kaikki kolme konsortion osapuolta. Tarjouspyynnössä myös mainittiin, että osapuolet ovat päättäneet
hankkia yhteisen tunnistuspalvelun. Tarjouspyynnön mukaan palvelun
hyödyntäjiksi tulevat konsortion jäsenet ja heidän yhteistyökumppaninsa
ja asiakkaansa, joita ei kuitenkaan määritelty tarjouspyynnössä tarkem115

min. Tarjouspyynnön mukaan hankittavan tuotteen on oltava vapaasti
konsortion jäsenten sekä niiden asiakkaiden käytettävissä. Tarjouspyynnön mukaan toteutettavaan tuotteeseen ei saa liittyä käyttäjämääriin, muihin volyymeihin tai vastaaviin seikkoihin liittyviä lisenssi- tai muita sen
tyyppisiä, tarjoajan määrittelemiä erityisehtoja.
Tarjouksia tuli määräaikaan 2.5.2003 mennessä yhteensä 11 kappaletta.
Halvimman ja kalleimman tarjouksen ero oli yli 2 miljoonaa euroa. Tarjousten hintaeron selittävänä tekijänä lienee se, että tarjouspyynnön liitteenä ollut materiaali järjestelmän vaatimuksista oli suppea.64 Katvekonsortio ei ollut kiinnittänyt huomiota siihen, että hankinnan perusteena
olevilla vaatimusmäärittelyillä toteutetaan osaltaan julkisista hankinnoista
annetun lain (1505/1992) 1.1 §:ssä (nykyisen hankintalain 348/2007 2.1 §)
tarjousmenettelyyn osallistuvien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Lisäksi
tarjouspyyntöjä laadittaessa olisi tullut huomioida valtion hankinnoista
annetun asetuksen (1416/1993) 6.1 §:n säännös, jonka mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että siihen perustuvat tarjoukset ovat
keskenään vertailukelpoisia.65 Tarkastuksen perusteella Tunnistus.fipalvelun hankinnassa ei ole menetelty tasapuolisen kohtelun edellyttämällä tavalla ja siten, että tarjouspyyntö olisi ollut riittävän selkeä.
Tarjouskilpailun jälkeen työministeriö teki 28.5.2003 Tunnistus.fipalvelun hankintaa koskevan päätöksen. Tarjouskilpailun voitti WM-data
Oyj (silloinen Novo Group Oyj ja nykyinen Logica Suomi Oy) alihankkijanaan Ubisecure Solutions Oy. Sopimuksessa määritellään tilaajaksi
työministeriö konsortion puolesta. Lisäksi sopimuksessa todetaan, että
konsortion jäsenillä on myöhemmin mahdollisuus toimia myös itsenäisinä
palvelun tilaajina tai konsortion edustajina yhteisesti erikseen sovittaessa.
Palvelun kehittämistä koskevassa sopimuksessa oleva kohta on ongelmallinen. Tarjouskilpailu on koskenut Tunnistus.fi-palvelun kehittämistä, jolloin suhde toimittajaan muodostuu tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla.
Tällöin konsortion jäsenet eivät voi tehdä itsenäisesti hankintoja palvelun
toimittajalta ilman erillistä tarjouskilpailua, koska kyse on tällöin eri hankinnasta erilaisella menettelyllä. Hankintoja voidaan tehdä ainoastaan tarjouspyynnössä ilmaistulla tavalla ja muodossa.
64

Työ- ja elinkeinoministeriö on antamassaan tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että hintaerot kokonaiskustannuksissa johtuivat
tuotannonaikaisten käyttökustannusten eroista, jotka aiheutuivat siitä, että osa
tarjouksista perustui transaktiokohtaiseen hinnoitteluun.
65
Sama vaatimus on asetettu 1.6.2007 voimaan tulleessa julkisista hankinnoista
annetun lain (348/2007) 40.1 §:ssä. Lain voimaantulon jälkeen valtion hankintaasetus on kumoutunut.
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Konsortion jäsenet ovat tehneet palvelun kustannusten jakoa koskevan
sopimuksen 8.1.2004 (sopimus päivätty 31.12.2003). Sopimuksen mukaan
kustannukset jaetaan konsortion osapuolien kesken kolmeen osaan. Tunnistus.fi-palvelua koskevaa sopimusta ei ole tehty kuitenkaan konsortion
3.3.2003 solmiman yhteistyösopimuksen mukaisesti, sillä konsortion jäsenet eivät ole tehneet omaisuudenhallinnasta erillistä sopimusta Tunnistus.fi-palvelusta.
Katve-konsortion tekemät sopimusjärjestelyt ovat tuolloin voimassa olleen hankintalainsäädännön näkökulmasta ongelmallisia, mutta selkeitä
säännösten vastaisuuksia ei kuitenkaan tarkastuksessa havaittu. Konsortio
on toiminut tuolloin voimassa olleen valtion hankinnoista annetun asetuksen (1416/1993) 2.2 §:n tarkoittamalla tavalla. Säännöksen mukaan ostoehtojen parantamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi on pyrittävä yhteistoimintaan samalla alueella toimivien tai samanlaisia tavaroita tai palveluja käyttävien ostajien kesken. Tarkastuksen perusteella konsortio on
menetellyt hankinnassaan säännöksen edellyttämällä tavalla sekä pyrkinyt
laajaan yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ennen tarjouskilpailun järjestämistä. Konsortio kävi useiden toimijoiden ja myös kuntien kanssa keskusteluja Tunnistus.fi-palvelun hankintaan osallistumisesta valmisteluvaiheessa. Keskustelut eivät johtaneet toivottuihin lopputuloksiin. Muiden
toimijoiden yhteistyöhaluttomuus johti siihen, että hankinnan suorittanut
konsortio ei laajentunut. Laajan hankintakonsortion saaminen olisi ollut
kokonaistaloudellisesti ja toiminnan rationaalisen kehittämisen kannalta
perusteltua erityisesti, kun samanlaista hanketta (VETUMA-hanke) alettiin valmistella kuntien toimesta pian Tunnistus.fi-palvelun valmistumisen
jälkeen.
Tunnistus.fi-palvelun kehittämistä koskenut hanke on ollut toimialallaan
pioneerihanke viranomaisten yhteistyönä toteutettuna. Tästä näkökulmasta
lainsäädännön soveltamisongelmat ovat ymmärrettäviä.
Tunnistus.fi-palvelun toteutusprojekti päättyi 14.11.2003 noin kaksi
kuukautta suunnitellun ajankohdan jälkeen. Alkuvaiheessa Tunnistus.fipalvelun avulla oli mahdollista tunnistautua sirullisen kansalaisvarmenteen sisältävän kortin ja suurimpien pankkien verkkopankkitunnisteiden
avulla, koska pienempien pankkien tunnistuspalvelut olivat vielä keskeneräisiä TUPAS2-määrityksiin nähden tai näiden pankkien kanssa neuvottelut olivat Katve-konsortion suuntaan kesken. Vuoden 2007 lopussa
Tunnistus.fi-palvelussa on mahdollista tunnistautua seitsemän pankin tai
pankkiryhmän tunnisteilla.
Valtion IT-strategian mukaan tietojärjestelmä- ja palveluhankinnat toteutetaan avoimin rajapinnoin niin, että lukkiutuminen yhden toimittajan
palvelujen käyttöön vältetään. Tarkastuksen perusteella Tunnistus.fipalvelu ei täytä nykyisessä valtion IT-strategiassa asetettuja vaatimuksia,
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koska palvelu on sidottu tietyn palveluntarjoajan tarjoamaan tuotteeseen.
Rajapinnat on kuitenkin toteutettu standardoidun SAML-määrityksen mukaisesti.
Tietojenkäsittely
Tunnistus.fi-palvelusta on laadittu asianmukaiset henkilötietolain
(523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet, mutta palvelu ei sisältänyt
henkilötietolain 24 §:n edellyttämää informaatiota rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta. Katve-konsortio on lähettänyt tietosuojavaltuutetulle
selvityksen ja kysymyksiä Tunnistus.fi-palvelun rekisterinpidosta. Tietosuojavaltuutetulla ei ollut esittää tarkastuksen yhteydessä dokumentaatiota kannanotoistaan Tunnistus.fi-palvelun osalta. Katve-konsortio on
omassa kokouksessaan käsitellyt tietosuojavaltuutetun kannanotot ja kirjannut ne ohjausryhmän pöytäkirjaan.
Tunnistus.fi-palveluun on tehty tietoturva-auditointi. Auditointiraportti
on valmistunut 7.12.2003.
Vuoden 2007 lopussa näytti siltä, että Tunnistus.fi-palvelun etusivulla ei
ollut päivitetty Katve-konsortion tarjoamien sähköisten palveluiden luetteloa. Sähköisestä asioinnista annetun lain (13/2003) 7.1 §:n säännöksen
mukaan viranomaisten on ilmoitettava sopivalla tavalla sähköisessä asioinnissaan käytettävät yhteystietonsa. Hyvään hallintotapaan kuuluu, että
viranomaiset huolehtivat vähintään ylläpitämissään portaaleissa sähköisten asiointipalveluiden yhteystietojen ajantasaisuudesta. Verohallinnon
osalta Tunnistus.fi-palvelun sivulta puuttui muun muassa "Verokortti
Verkossa"-palvelun yhteystiedot.
Palvelun laajentaminen
Katve-konsortio esitteli Tunnistus.fi-palvelun perustamiseen tähtäävää
hanketta muun muassa Rekisteripoolille ja Kuntaliiton välityksellä pääkaupunkiseudun kunnille sekä valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosastolle vuonna 2003. Katve-konsortion mukaan mikään näistä tahoista ei ollut kiinnostunut Tunnistus.fi-palvelun kehittämistä koskevasta
hankkeesta tai muista yhteistyöehdotuksista.
Konsortio on kuitenkin ottanut Tunnistus.fi-palvelun sopimuksissa
huomioon palvelun laajentamisen. Palvelun toteutus-, ylläpito-, ja kehityssopimuksissa todetaan, että konsortion uusien jäsenten ja yhteistyökumppanien liittäminen palveluun ei vaikuta lisenssihintoihin. Sopimuksessa
todetaan, että palvelun laajentamisesta ja merkittävistä palvelun hyödyn-
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tämiseen liittyvistä muutoksista sovitaan kuitenkin toimittajan kanssa kulloinkin erikseen.
Työministeriön WM-data Oyj:n kanssa tekemään palvelusopimukseen
(sopimusnumero 11171) on lisätty liite 21.11.2006 päivätyllä lisäsopimuksella, jonka mukaan palvelun laajennuksella tarkoitetaan uuden toimijan tulemista mukaan hyödyntämään hankittua Tunnistus.fi-palvelua. Sopimuksen mukaan uusi toimija on organisaatio, jolla on Y-tunnus tai vastaava organisaation yksilöivä status. Lisäsopimuksen mukaan laajennus
toteutetaan siten, että uusi toimija saa palvelun omistajalta (työministeriö)
kirjallisen luvan, joka annetaan tiedoksi toimittajalle. Uuden toimijan tekninen liittäminen tapahtuu siten, että uusi toimija ja toimittaja (WM-data
Oyj) sopivat asiasta erillisen ohjeen mukaisesti ja uusi toimija maksaa sovitun liittymäkorvauksen toimittajalle. Liittymistä koskevan sopimuksen
tekee uusi toimija ja WM-data Oyj. Tunnistuspalvelun omistaja (työministeriö) on vastuussa käyttöpalvelussa olevan laitteiston mitoituksesta ja
palvelun sovellusylläpidosta. Lisäsopimuksen mukaan liittymäkorvaus peritään liityntätyöstä ja liityntätuotteesta yhtenä kokonaisuutena. Liittyjän
puolella olevista kustannuksista ja työstä vastaa liittyjä aina itse. Hinnoittelussa on mainittu myös lisensseistä aiheutuvista kustannuksista. Lisäsopimuksen liitteen mukaan lisenssin ylläpitohinta on 19 % vuodessa lisenssin kertamaksusta. Käyttöoikeus edellyttää lisenssiä ylläpidolle. Lisäsopimus sisältää useita eri toteutusvaihtoehtoja sekä erilaisia optioita, jotka
kaikki on hinnoiteltu erikseen.
Katve-konsortion tekemä lisäsopimus tarkoittaa sitä, että Tunnistus.fipalveluun ei voi liittyä uusia osapuolia ilman tarjouskilpailua. Käytännössä WM-data Oyj:n tai työ- elinkeinoministeriön tulisi osallistua tarjouskilpailuun tarjoamalla Tunnistus.fi-palvelua uuden toimijan käyttöön, koska
Tunnistus.fi-palveluun liittymisestä pitää maksaa WM-data Oyj:lle muun
muassa lisenssimaksuja ja liittymistä koskevana sopimusosapuolena lienee WM-data Oyj. Katve-konsortio antaa puolestaan luvan Tunnistus.fipalvelun käytön laajentamiselle. Tunnistus.fi-palveluun ei voi liittyä nykyisten sopimusten mukaisesti uusia toimijoita ilman tarjouskilpailua,
koska vastaavia tuotteita on saatavissa markkinoilta. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole valtuuksia tehdä puitesopimuksia Katvekonsortion ulkopuolisten hankintayksiköiden puolesta, jolloin puitejärjestelyilläkään asiaa ei voida hoitaa.
Alkuperäisen sopimuksen pohjalta Tunnistus.fi-palveluun olisi voinut
mahdollisesti liittyä konsortion ulkopuolinen valtion hankintayksikkö ilman kilpailutusta, jos liittyminen olisi aiheuttanut muutoksia ainoastaan
viranomaisten välisessä kustannusten jaossa. Tämän olisi mahdollistanut
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periaate, jonka mukaan valtio on yksi oikeushenkilö, joka muodostuu toimielinten kokonaisuudesta.66
Katve-konsortio on menetellyt valtion taloudenhoidon kannalta epätarkoituksenmukaisesti, kun se on tehnyt WM-data Oyj:n kanssa lisäsopimuksen, joka aiheuttaa lisäkustannuksia valtion hankintayksikölle sen liittyessä palvelun hyödyntäjäksi. Näitä kustannuksia ei voitane olettaa syntyvän Tunnistus.fi-palvelun kehittämistä koskevan tarjouspyynnön, sen toteuttamista koskevan tarjouksen ja niiden pohjalta laaditun sopimuksen
perusteella. Alkuperäisessä sopimuksessa sekä tarjouspyynnössä käy selkeästi ilmi, että palvelun hinnoittelussa ei saa olla käyttöä koskevia rajaavia tekijöitä. Tällä perusteella valtion viranomaiset olisivat voineet liittyä
palveluun ilman lisäkustannuksia nk. yhden oikeushenkilön-periaatteen
mukaisesti. Liittymisen kustannuksiksi olisi jäänyt ainoastaan palveluntarjoajan rajapintojen yhtenäistäminen Tunnistus.fi-palvelun kanssa. Tällainen rajapintojen toteutus puolestaan voidaan tehdä palveluntarjoajan
(Tunnistus.fi-palvelun uuden toimijan) palvelukehityksen yhteydessä ilman kilpailutusta.
Katve-konsortiota koskevat konsultointipalvelut
Katve-konsortion jäsenet tekivät 9.2.2005 sopimuksen, jossa ne päättivät
hankkia tunnistuspalveluiden jatkokehittämiseen lisäresurssin ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Hankintayksikkönä hankinnassa toimi Verohallitus. Konsultin tehtävänä oli käytännön tasolla koordinoida Katvekonsortion tunnistuspalvelun kehittämistä, soveltamista ja käyttöä.
Tarkastuksessa ilmeni, että Verohallitus ei ole kilpailuttanut konsultointihankintaansa, jonka se hankki AgentIT Finland Oy:ltä. Verohallitus on
perustellut tarkastuksen yhteydessä suorahankintaansa muun muassa sillä,
että hankinta on tehty yritykseltä, jolla oli relevanttia toimialaosaamista ja
että konsultointityön tuntihinta oli Verohallituksen käyttämiin muihin
konsultointipalveluihin nähden edullinen. Lisäksi Verohallituksen edustaja on tarkastuksen yhteydessä todennut, että konsultoinnin tarve oli määrältään ja kestoltaan vähäinen, joten pelkästään sen vuoksi kilpailuttaminen olisi ollut raskas toimenpide ja että kyseisessä konsultointitehtävässä
onnistuminen on teknisten taitojen ohella myös henkilökysymys. Verohallitus on myös todennut, että valittavan yrityksen ja henkilön oli syytä olla
riippumaton sellaisista tahoista, jotka tulisivat kyseeseen tarvittavien yhteisten palveluiden toimittajana.

66

Periaate on selkeimmin ilmaistu hallituksen esityksessä (50/2006) vp, s. 61–62.
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Tarkastuksessa ei ole kuitenkaan ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella alkuperäinen konsulttipalvelun hankinta Katve-konsortion keskitettyjä tehtäviä varten olisi voitu tehdä suorahankintana, joten Verohallitus
ei ole menetellyt asiassa julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992)
5.1 §:n ja 5.2 §:n sekä valtion hankinnoista annetun asetuksen
(1416/1993) 3 §:n ja 4 §:n mukaisesti. Verohallitus on tehnyt AgentIT
Finland Oy:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen, ilman selkeää määrältään rajattua toimeksiantosuunnitelmaa. Vastaavia konsultointipalveluita on myös saatavissa muualta, joten tässä tapauksessa kysymyksessä ei ollut palvelu, jota ei ole saatavissa muualta. Hankinnan kokonaiskustannuksia ei voi pitää vähäisinä, sillä konsultointikustannukset ovat olleet yli 200 000 euroa vuosien 2005–2007 aikana.
Konsultointisopimus oli tehty 9.2.2005 ja se on voimassa toistaiseksi.
Tarkastuksessa ilmeni, että AgentIT Finland Oy on laskuttanut Katvekonsortion yhteisistä töistä Verohallitusta kiinteällä henkilötyömäärällä
kuukausittain. Vuoden 2005 laskuista ei ilmennyt konsultin tekemää todellista työmäärää. Vuosien 2006 ja 2007 laskujen liitteenä olevien tuntiraporttien perusteella AgentIT Finland Oy:lle on maksettu laskutuskäytännöstä johtuen kyseisenä aikana noin 70 000 euroa työstä, jota konsultti
ei ole raporttien mukaan todellisuudessa tehnyt. Sopimuksen mukainen
konsultin tuntilaskutushinta oli laskutusmallista johtuen noussut vuonna
2006 noin kaksinkertaiseksi ja vuonna 2007 noin kolminkertaiseksi sopimuksessa mainittuun tuntihintaan nähden ollen loppujen lopuksi yli 200
euroa tehdyltä työtunnilta.
Samaista AgentIT Finlandin konsulttia on käytetty myös Verohallituksen Katso-tunnistuspalvelun kehittämistehtävissä. Verohallitus on perustellut AgentIT Finland Oy:n konsultin käyttöä myös Katsotunnistuspalvelun kehittämistehtävissä vuosien 2006 ja 2007 aikana sillä,
että konsultin työpanoksella on paikattu määräaikaisesti Verohallituksen
oman henkilöstön akuuttia vajausta. Verohallituksen mukaan viraston ulkopuolisen henkilön käytön syynä Katso-tunnistuspalvelun kehittämisessä
johtui siitä, että Katso-tunnistuspalvelun kehittämistyössä aktiivisesti mukana ollut Verohallituksen työntekijä irtisanoutui kesällä 2006 ja jätti
osaamisvajeen Katso-tunnistuspalvelun kehittämishankkeeseen. Verohallituksen mukaan AgentIT Finland Oy:n konsultilla oli riittävästi käytännön osaamista myös Katso-hankkeesta, joten hankkeen jatkumisen kannalta oli välttämätöntä kiinnittää kyseinen henkilö hankkeen kehittämis- ja
koordinointitehtäviin pikaisesti. Verohallituksen mukaan konsultin käyttö
ei ollut tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutunut kustannus vaan henkilöstöjärjestelyistä aiheutunut menoerä. Konsultti on laskuttanut erikseen
Katso-tunnistuspalvelun kehittämistehtävistä Verohallitusta huhtikuuhun
2007 asti.
121

Kokonaisuudessaan laskutuskäytäntö on johtanut siihen, että vuoden
2006 syyskuussa Katso-tunnistuspalvelun kehittämistehtävistä ja Katvekonsortion yhteisistä tehtävistä AgentIT Finland oli laskuttanut saman
konsultin työstä yhteensä 25 henkilötyöpäivää vastaavan osuuden ja saman vuoden lokakuussa 26,5 henkilötyöpäivää vastaavan osuuden. Todellinen henkilötyöpäivien määrä oli laskujen liitteiden perusteella syyskuussa 2006 16,5 henkilötyöpäivää ja lokakuussa 18,5 henkilötyöpäivää.
Syyskuussa 2006 oli yhteensä 21 kalenterityöpäivää ja lokakuussa 22 kalenterityöpäivää.
Tarkastuksen perusteella Katso-tunnistuspalvelua koskevan konsultoinnin raportoinnissa on ollut puutteita. AgentIT Finland Oy:n laskuissa ei
yksilöity, mitä Katso-tunnistuspalvelun tehtäviä konsultti oli kulloinkin
tehnyt. Samanlaisia puutteita oli myös Tietokarhu Oy:n laskuissa, joista ei
ilmennyt selkeästi laskutuksen perusteita siitä, mitä tietty konsultointitehtävä on laskutettujen tuntien osalta sisältänyt. Tietokarhu Oy:n konsultointipalveluita oli käytetty ainakin Katso-tunnistuspalvelun kehittämisen yhteydessä. Palvelun hankinta perustui Tietokarhu Oy:n ja Verohallituksen
väliseen palvelusopimukseen. Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole
kiinnittänyt toiminnassaan riittävästi huomiota konsultointityönä ostettavien henkilötöiden valvontaan eikä laskutusperusteiden seurantaan.
Katve-konsortion yhteisten tehtävien hoitoa koskevien konsultointilaskujen liitteenä oli puolestaan asianmukainen selvitys laskun perusteista
yksilöitynä päivittäisten työtehtävien tarkkuudella vuosina 2006–2007
osalta. Vuoden 2005 laskuista ei ilmennyt päivittäisen työn määrää.
Tarkastusvirasto lähetti 18.12.2007 selvityspyynnön Verohallitukselle
AgentIT:n konsultointipalvelun laskutuskäytännöistä. Verohallituksen
14.1.2008 päivätyssä vastauksessa todetaan, että konsultointipalvelusta on
jouduttu maksamaan edellä kuvatulla tavalla, jotta konsultin käytettävyys
turvattaisiin tarvittaessa. Verohallituksen mukaan, jos konsultti tekisi työtä pelkästään toimeksiantojen perusteella, niin hän ei välttämättä olisi käytettävissä silloin, kun häntä eniten tarvittaisiin. Verohallitus vetoaa vastauksessaan siihen, että konsultin tuntihinta on alhainen tällaisella järjestelyllä. Verohallituksen mukaan konsultille ei ole ollut riittävästi tehtäviä
työruuhkasta ja työministeriön uudelleen organisoitumisesta johtuen. Verohallitus kuitenkin näkee kehittämistarpeen konsultin toimeksiantojen
suunnittelussa ja seurannassa. Verohallituksen mukaan Katve-konsortiolla
ei ole ollut tarkkaa tietoa konsultin toimeksiantojen määrästä ja niiden
etenemisestä. Verohallitus toteaa vastauksessaan, että se tulee jatkossa
kiinnittämään huomiota konsultin toimeksiantojen hallintaan.
Tarkastuksen perusteella konsultin pääasialliset tehtävät ovat olleet
vuonna 2006–2007 erilaisiin asiakirjoihin tutustumista, sähköpostiviesteihin tutustumista ja niihin vastaamista, puhelinpalavereja sekä Katve122

konsortion koordinointiryhmän kokouksiin osallistumista ja niiden pöytäkirjojen kirjoittamista. Tehtävät ovat olleet pääosin noin puolesta tunnista
kahteen tuntiin kestäviä pieniä tehtäviä työpäivää kohti. Verohallituksen
toiminta konsultointityön laskutuksen liittyen ei ole ollut asianmukaista.
Konsultti ei ole tehnyt kahteen vuoteen minimimäärää laskutettavia tehtäviä, joten konsultin varaus noin 60 prosenttisesti kuukausittaisesta työajasta Katve-konsortion käyttöön on selkeästi liioiteltua. Katve-konsortio ei
ole kiinnittänyt huomiota konsultin työn riittävään seurantaan ja ohjaamiseen, jota voidaan kuitenkin edellyttää konsultointityön tilaajalta. Katvekonsortiolle tehdyistä töistä konsultti on raportoinut yksityiskohtaisesti
laskutuksen yhteydessä, joten laskujen asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat
laiminlyöneet velvollisuutensa valvoa laskutusperusteita ja niiden johdosta Verohallituksen olisi pitänyt ryhtyä toimenpiteisiin huomattavasti aiemmin. Esimerkiksi konsultin käytöstä aiheutuvilla kustannuksilla Verohallitus olisi voinut hankkia vähintään kaksi kokoaikaista työntekijää Katve-konsortion tavanomaisten asioiden hoitoa varten.
Verohallitus on menetellyt konsultointityöstä sopiessaan ja laskutuskäytännön hyväksyessään sekä toiminnallisesti että taloudellisesti epäasianmukaisella tavalla. Tiettyyn henkilöön sidotun konsultoinnin laskutuksen
perusteena pitää olla todelliset tehdyt työtunnit.
Tarkastuksen perusteella Verohallitus ei ole kiinnittänyt toiminnassaan
riittävästi huomiota henkilöstöön liittyvien riskien hallintaan. Verohallinnolle on asetettu tuottavuusohjelman puitteissa merkittävät yli 1000 henkilötyövuoden henkilöstövähennystavoitteet vuoteen 2011 mennessä. Henkilöstövähennyksiä ei voida korvata hankkimalla samaan aikaan resurssipuutteiden paikkaamiseksi konsulttityövoimaa, jonka kustannukset ovat
vähintään kaksinkertaiset oman henkilöstön palkkakustannuksiin verrattuna. Kehittämistyöt eivät voi myöskään olla ulkopuolisesta työvoimasta
riippuvaisia. Tällöin on riskinä, että konsultointityöstä tulee pysyväisluonteista ja kustannukset voivat muodostua huomattavan suuriksi monopolisoidun tietotaidon vuoksi. Henkilökonsultoinnin toimeksiantojen on oltava aina perusteltuja, selkeitä ja määräaikaisia tehtäväkokonaisuuksia.67
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Verohallitus toteaa tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan, että verotus ja siihen liittyvä tietojen vastaanotto on verohallinnon ydintoimintaa.
Tuottavuusohjelman mukaiset henkilöstövähennykset kohdistetaan ydintoiminnassa työskenteleviin henkilöihin. Jotta henkilöstöä voidaan vähentää verohallinnon ydintoiminnasta, se edellyttää merkittäviä automaatioastetta lisääviä tietojärjestelmähankkeita. Tietojärjestelmien rakentaminen ei ole verohallinnon ydintoimintaa ja siinä on perusteltua käyttää konsulttityövoimaa. Tietojärjestelmien
rakentaminen lähinnä konsulttityövoimalla on myös valtiovarainministeriön tahto.
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Kustannukset ja palvelun käyttö
Tunnistus.fi-palvelun toteuttamisen kustannukset olivat noin 152 000 euroa. Vuosien 2003–2007 välisenä aikana palvelun kehittämiseen on investoitu noin 250 000 euroa. Palvelun ylläpito ja tuki ovat maksaneet vuosien
2003–2007 aikana 356 000 euroa. Viranomaisten henkilöstökustannukset
ovat olleet vuosien 2005–2007 aikana noin 115 000 euroa. Siten Tunnistus.fi-palvelun kokonaiskustannukset ovat olleet vuosina 2003–2007 yhteensä noin 870 000 euroa ilman tunnistustapahtumakustannuksia.
Katve-konsortio joutui neuvottelemaan pankkikohtaisesti sopimukset
verkkopankkitunnisteiden käytöstä Tunnistus.fi-palveluun. Pankkien
kanssa solmitut sopimukset oli tehty joko tietylle aikavälille kokonaishinnoitteluun tai tunnistustapahtumapohjaiseen hinnoitteluun perustuen.
Vuosien 2003–2007 välisenä aikana verkkopankkitunnisteiden käyttö
Tunnistus.fi-palvelussa on maksanut yli 1,3 miljoonaa euroa. Lisäksi tunnistuskustannuksia on syntynyt kansalaisvarmennepohjaisesta tunnistamisesta, josta kustannukset ovat olleet noin 5000 euroa, koska tunnistustapahtumamäärät ovat olleet pieniä. Kokonaisuudessaan yksi tunnistustapahtuma kansalaisvarmenteen tai verkkopankkitunnisteiden avulla on tullut maksamaan vuosien 2003–10/2007 aikana keskimäärin noin 0,40 euroa.
Tunnistus.fi-palvelussa oli vuonna 2007 käytössä kahdeksan eri henkilötunnistamiseen tarkoitettua tunnistuspalvelua. Henkilötunnistamisessa
verkkopankkitunnisteiden lisäksi käytössä oli kansalaisvarmenteen sisältävän kortin avulla tapahtuva tunnistaminen. Tunnistus.fi-palvelun alustassa on tarjolla myös Katso-organisaatiotunnistus sekä siirtymävaiheessa
TYVI-tunnusten käyttömahdollisuus ilmoitusasioinnissa.
Vuosien 2004–2007 välisenä aikana pankkitunnisteita oli käytetty henkilötunnistamisessa 99,6 prosenttisesti kaikista konsortion asiakkaiden tekemistä tunnistustapahtumista. Kansalaisvarmenteen osuus oli noin 0,4
prosenttia tunnistustapahtumista. Yhdessä työministeriön palvelussa työvoimapalvelukeskusten työntekijät tunnistautuvat TYPPI-palveluun kansalaisvarmenteen avulla. Tästä syystä kansalaisvarmenteen käyttömäärä
oli noussut työministeriön palveluissa noin 174 000 tunnistustapahtumaan
vuonna 2007. Mobiilitunnistus on ollut Tunnistus.fi-palvelussa ainoastaan
kokeilukäytössä. Tunnistustapahtumia oli tehty Tunnistus.fi-palvelussa
vuosien 2003–2007 välisenä aikana yhteensä noin 4,5 miljoonaa, kun laskennassa huomioidaan Katso-tunnisteiden ja siirtymävaiheen TYVItunnusten käyttömäärät. Tunnistustapahtumien määrä on kasvanut vuosittain noin kolminkertaiseksi aina edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna
2007 tunnistustapahtumia oli yhteensä jo noin 2,8 miljoonaa kappaletta.
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Vuoden 2008 tammi-maaliskuussa tunnistustapahtumia oli noin 1,25 miljoonaa kappaletta.
Vuoden 2007 lopussa Tunnistus.fi-palvelun kautta pystyi tunnistautumaan noin 20 eri sähköiseen palveluun, joista osa sisälsi useita asiointitoiminnallisuuksia tai verkkolomakkeita.
3.3.2

Lomake.fi – Suomi.fi

Palvelun kehittäminen
Lomake.fi-palvelu rakennettiin sisäasiainministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisenä hankkeena vuosina 2001–2002. Palvelu julkaistiin marraskuussa 2002 ja se siirtyi Valtioneuvoston tietohallintoyksikön hallinnoitavaksi vuoden 2003 alussa.
Lomake.fi-palveluun toteutettiin vuonna 2001 mahdollisuus, jonka avulla henkilö pystyi tunnistautumaan tarvittaessa verkkolomakkeille kansalaisvarmenteen sisältävän sirukortin avulla. Vuoden 2003 keväästä lähtien
Lomake.fi-palvelussa oli myös käytettävissä verkkopankkitunnistamisen
ja -maksamisen ominaisuudet. Myöhemmin palvelusta oli käyttöyhteys
Tunnistus.fi-palveluun, jonka avulla henkilö pystyi tunnistautumaan Kelan, työministeriön ja verohallinnon lomakkeille. Muiden organisaatioiden
lomakkeille tunnistautuminen hoidettiin edelleen vuosien 2001–2003 välisenä aikana kehitettyjen Lomake.fi-palvelussa olevien tunnistusmekanismien avulla.
Vuoden 2007 syyskuussa Lomake.fi-palveluun luotiin yhteydet VETUMA-palveluun. Vuoden 2007 lokakuun loppuun mennessä yksikään
Lomake.fi-palvelun alustaa hyödyntävä organisaatio ei ole ottanut käyttöön palvelussa olevaa VETUMA-yhteyttä. Tästä syystä Lomake.fipalvelun omat tunnistamisen, allekirjoituksen ja maksamisen toiminnallisuudet olivat vielä loppuvuodesta edelleen käytössä. Tavoitteena on, että
VETUMA-palvelu olisi kaikkien Lomake.fi-palvelun alustaa hyödyntävien organisaatioiden käytössä kesään 2008 mennessä. Lomake.fi-palvelu
on nykyään osa Suomi.fi-portaalin palveluita.
Kustannukset ja palvelun käyttö
Vuosina 2001–2002 Lomake.fi-palveluun kehitetty kansalaisvarmennepohjainen tunnistaminen oli osa koko palvelun perustamiskustannuksia,
joten tunnistuspalvelun kehittämisen kustannuksia ei tältä osin pystytty
yksilöimään. Loppuvuodesta 2002 hankittu verkkopankkitunnistamisen ja
maksamisen palvelun kustannukset olivat 57 000 euroa. Palvelun ylläpi-
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tokustannukset ovat olleet tältä osin noin 10 000 euroa vuodessa. Yhteensä verkkotunnistamisen ja maksamisen ominaisuudet Lomake.fipalvelussa ovat maksaneet vuosina 2005–2007 yhteensä noin 88 000 euroa.
Lomake.fi-palvelun liittyminen VETUMA-palveluun on maksanut
69 000 euroa. VETUMA-liittymän ylläpito maksaa noin 12 000 euroa
vuodessa. Lisäksi Lomake.fi-palveluun ollaan lisäämässä Katsoorganisaatiotunnistuspalvelun käyttömahdollisuus. Katso-palvelun integroinnin kustannukset ovat 30 000 euroa, minkä lisäksi ylläpito tulee maksamaan runsaat 5 000 euroa vuodessa. Kaiken kaikkiaan Lomake.fipalvelun tunnistamisen ja maksamisen ominaisuuksien kehittämisen kustannukset ovat olleet vuosina 2002–2007 yhteensä noin 240 000 euroa.
Lomake.fi-palvelussa oli lokakuussa 2007 yhteensä 33 verkkolomaketta,
joihin piti tunnistautua asioinnin yhteydessä. Tunnistustapahtumia Lomake.fi-palvelun alustalla oleviin lomakkeisiin oli tehty vuosien 2006–
10/2007 välillä noin 72 000 kappaletta. Lisäksi samalla aikavälillä allekirjoitustapahtumia oli 175 kpl ja maksutapahtumia 17.
3.3.3

Valtiokonttorin tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelu

Palvelun kehittäminen
Valtiokonttori hankki vuonna 2004 tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelun
sen tarjoamia sähköisiä palveluita varten. Tavoitteeksi asetettiin, että palvelua voitaisiin hyödyntää kaikissa Valtiokonttorin tunnistamista edellyttävissä sähköisissä palveluissa. Tarjouspyynnön (päivätty 3.2.2004) mukaan palvelu hankittiin sovellusvuokrauspalveluna (ASP-palvelu).
Käsiteltäviä tarjouksia tunnistus- ja käyttäjähallintapalvelun toteuttamisesta tuli määräaikaan 15.3.2004 mennessä yhteensä 10 kappaletta. Tarjousten hintahaitari oli erittäin suuri. Halvin tarjous oli noin 555 000 euroa, kun taas kallein oli yli 4 miljoonaa euroa. Valtiokonttori teki hankintapäätöksen 5.5.2004 ja tarjouskilpailun voitti Fujitsu Services Oy. Tarkastuksen perusteella hankintamenettely on suoritettu asianmukaisesti sekä tarjouksia koskeva vertailu on dokumentoitu riittävän tarkasti. Tarjouksien välinen hintaero on ollut kuitenkin huomattava, joka viittaa siihen, että Valtiokonttorin määrittelyt tarjouspyynnön laadinnassa eivät ole olleet
riittävän yksilöityjä.
Valtiokonttorin ja Fujitsu Services Oy:n välisessä toimitus- ja palvelusopimuksessa (päivätty 29.6.2004) on havaittavissa jonkin verran epätäsmällisyyksiä asiakkaan ja toimittajan vastuiden välillä. Sopimuksessa sekä
asiakkaan että toimittajan vastuulla oli ohjelmistoihin ja järjestelmiin teh-
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tävät päivitykset ja muutokset sekä näistä aiheutuneet kustannukset. Valtiokonttorin edustajan mukaan sopimuksen vastuunjaossa ei ole ollut kuitenkaan käytännössä ongelmia.
Uuden palvelun kehittäminen
Valtiokonttori käynnisti vuoden 2006 lopussa uuden tunnistusjärjestelmän
hankinnan (Tupa-järjestelmä). Tavoitteena oli hankkia järjestelmä korvaamaan Valtiokonttorin vuonna 2004 hankkiman tunnistus- ja käyttäjähallintajärjestelmän. Tupa-järjestelmän toiminnallisina vaatimuksina oli
tunnistaa käyttäjät ja hallita heidän käyttöoikeuksiaan Valtiokonttorin
tunnistusta vaativissa www-sovelluksissa.
Hankinta toteutettiin sovellusvuokrauksena, kuten aiempikin järjestelmä. Hankintailmoitus julkaistiin 14.2.2007. Määräaikaan 13.4.2007 mennessä tarjouksen jätti kuusi IT-toimittajaa. Hankintapäätös tehtiin 6.6.2007
ja hankintasopimus allekirjoitettiin marraskuussa 2007. Tarjouskilpailun
voitti Insta Defsec Oy. Hankintaprosessin aikana kiinnitettiin erityistä
huomiota valittavan palvelun tietoturvallisuuteen, mistä syystä hankinnan
aikana arvioinnissa käytettiin ulkopuolista tietoturva-asiantuntijaa. Tarkastuksen perusteella Tupa-järjestelmän hankinta on suoritettu asianmukaisesti hyödyntäen olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
Tarkastusta suoritettaessa Tupa-järjestelmän käyttöönottoprojekti oli
käynnistymässä. Käyttöönottoprojektin ulkoisiksi kustannuksiksi arvioitiin yhteensä noin 260 000 euroa. Lisäksi Valtiokonttorin sisäisen työmäärän arvio oli 590 henkilötyöpäivää. Käyttöönottosuunnitelman mukaan
järjestelmän tulee olla hyväksymistestattu vuoden 2008 huhtikuun puoliväliin mennessä.68 Palvelun kehittämisen ja käytön ulkoisiksi kokonaiskustannuksiksi vuosien 2008–2011 välisenä aikana on arvioitu yhteensä
noin 500 000 euroa.
Tietojenkäsittely
Valtiokonttorin vuonna 2004 hankittuun tunnistusjärjestelmään on tehty
tietoturva-auditointi. Samoin uuden Tupa-järjestelmän tietoturvallisuus on
arvioitu järjestelmän hankintavaiheessa.

68

Valtiokonttori on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että Tupa-palvelun käyttöönottoaikataulu on siirtynyt kesäkuun alkuun
2008.
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Valtiokonttori ei ole laatinut tunnistusjärjestelmästään henkilötietolain
10 §:n mukaista rekisteriselostetta eikä julkisuuslain 18.1 §:n 2 kohdan
mukaista tietojärjestelmäselostetta.
Tarkastuksen perusteella Valtiokonttorin aiemman tunnistusjärjestelmän
toiminnallisuudet eivät ole olleet välttämättä riittäviä henkilön tunnistamiseksi. Kansalaisvarmenteen avulla tapahtunut tunnistus on perustunut järjestelmäkuvausten mukaan sähköiseen asiointitunnukseen ja henkilön nimeen. Tällä perusteella tapahtuvaa tunnistusta ei voida pitää riittävänä, jos
palvelussa annetaan henkilölle ensimmäisellä tunnistuskerralla jotakin rajoitetussa käytössä olevaa tietoa. Sähköinen asiointitunnus ja henkilön
nimi eivät ole välttämättä riittäviä tietoja henkilön yksilöimiseksi tunnistustarkoituksessa, ellei niitä voida liittää jo asiointipalvelun tarjoajan ennalta tiedossa oleviin tietoihin. Jos ensimmäisen tunnistuskerran yhteydessä henkilön edellytetään rekisteröityvän palveluun, voidaan tunnistus tehdä tämän jälkeen rekisteröitymistietojen sekä sähköisen asiointitunnuksen
avulla. Tässäkään tilanteessa henkilöä ei voida täysin luotettavasti identifioida.
Valtiokonttorin yhteistyö
Valtiokonttori on käynyt keskusteluja VETUMA-hankkeen kanssa, mutta
varsinaisesti VETUMA-palvelun määrittelyyn Valtiokonttori ei ole osallistunut. Valtiokonttori on tuonut keskusteluissa esille omat kokemuksensa tunnistuksenohjausjärjestelmään liittyvistä tietoturvaongelmista.
Valtiokonttori on käynyt keskusteluja myös Verohallituksen kanssa
Katso-organisaatiotunnistuksen käytöstä Valtiokonttorin palveluissa. Keskustelujen lopputuloksena oli todettu että Katso-tunnistus ei sovellu Valtiokonttorin asettamiin vaatimuksiin, koska sen tarkoituksena on tarjota
tunnistusta pääsääntöisesti yrityksille. Verohallituksen edustajat olivat
esittäneet myös suunnitelman Katso-tunnistuksen soveltamisesta virkamiestunnistukseen, mutta sen toteutusaikataulua ei ollut vielä tuolloin päätetty.
Kustannukset ja palvelun käyttö
Valtiokonttori oli tehnyt tunnistuspalvelun esiselvitysvaiheessa vuonna
2003 kustannusarvion järjestelmän kustannuksista. Kustannusarvio on
osoittautunut myöhemmin selkeästi alimitoitetuksi. Kaiken kaikkiaan Valtiokonttorin tunnistusjärjestelmä on tullut maksamaan vuosien 2004–2007
aikana yhteensä noin 270 000 euroa mukaan lukien pienkehitystehtävät
sekä käyttöönottoprojektin kustannukset ja tunnistustapahtumista aiheutu-
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neet kustannukset. Tunnistustapahtumien kustannukset ovat nousseet tunnistusjärjestelmän käytön aikana merkittävästi. Vuonna 2005 yksi tunnistustapahtuma maksoi noin 4,5 senttiä, vuonna 2006 keskimäärin 9,5 senttiä ja vuoden 2007 alkupuolella noin 21 senttiä. Vuoden 2007 loppupuolella tunnistustapahtumakustannukset nousivat huomattavasti 56 senttiin
per tapahtuma, koska Fujitsu Services Oy:n ja Valtiokonttorin sopimus
päättyi kesäkuussa 2007, jonka jälkeen Fujitsu hinnoitteli palvelun käytön
uudelleen. Tunnistusjärjestelmällä tehtiin tunnistustapahtumia vuosien
2005–2007 aikana hieman yli 100 000 kappaletta. Valtiokonttorin mukaan
tunnistusjärjestelmää käytettiin odotuksiin nähden vähän.
Vuonna 2007 Valtiokonttorin tunnistusjärjestelmää hyödynsi yhteensä
15 eri palvelua, joista yhtä palvelua lukuun ottamatta tunnistus tehtiin hallinnon sisäisesti joko käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tai sirullisella
kortilla. Valtion yhteistä henkilöstön liikkuvuutta tukevaa järjestelmäpalvelua (Heli-palvelu) varten Valtiokonttorin tunnistusjärjestelmäkokonaisuuteen toteutettiin verkkopankkitunnistus ja kansalaisvarmenteella tapahtuva tunnistus. Lisäys toteutettiin vuonna 2005 samaan aikaan kuin VETUMA-palvelua oltiin hankkimassa valtionhallintoon. Heli-palvelun käyttöönoton takia tehty tunnistusjärjestelmän laajennus on maksanut yhteensä
noin 50 000 euroa marraskuusta 2005 alkaen. Vuoden 2007 lopussa Helijärjestelmä siirrettiin hyödyntämään VETUMA-palvelua. Tarkastuksen
perusteella Heli-järjestelmän hallitumpi ja huolelliseen kokonaissuunnitteluun pohjautuva toteutus olisi estänyt päällekkäisen järjestelmän toteuttamisen VETUMA-palvelun kanssa.
3.3.4

VETUMA

VETUMA-palvelun69 avulla sähköisen asiointipalvelun käyttäjän on mahdollista tunnistautua ja maksaa sähköisesti kaikissa niissä asiointipalveluissa, joihin palvelu on liitetty. Palvelun tilaajana on valtionhallinnon
osalta Hansel Oy ja sen tuottaa Fujitsu Services Oy. Käytännössä VETUMA-palvelu vastaa pääosin tunnistusominaisuuksiltaan Tunnistus.fipalvelua. VETUMA-palvelussa on mahdollisuus tunnistautua seitsemän
pankin verkkopankkitunnisteilla ja kansalaisvarmenteen sisältävällä sirullisella henkilökortilla sekä lisäksi asiointipalvelukohtaisella käyttäjätunnus – salasana-yhdistelmällä. Myös mobiilitunnistus VETUMA-palvelun
kautta on mahdollinen. Tunnistuspalvelujen käytön mahdollisuudet riippuvat aina asiointipalvelun tarjoajan tekemistä sopimuksista tunnistuspal69

VETUMA-palvelu tulee sanoista "Verkkotunnistus- ja maksamispalvelu".
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velujen tarjoajien kanssa, mistä syystä esimerkiksi kaikissa sähköisissä
asiointipalveluissa, jotka hyödyntävät VETUMA-palvelua ei ole välttämättä mahdollista tunnistautua kattavasti kaikilla verkkopankkitunnisteilla. VETUMA-palvelu on tunnistuspalvelu ainoastaan silloin, kun tunnistus tapahtuu käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Muissa tilanteissa tunnistaminen tapahtuu jossakin muussa tunnistuspalvelussa, kuten verkkopankissa.
Palvelun kehittäminen
VETUMA-hankkeessa oli tavoitteena hankkia koko julkishallinnon käyttöön levitettävä yhteinen verkkotunnistamisen ja -maksamisen alusta.
Hanke käynnistyi vuoden 2004 alussa Espoon ja Vantaan kaupunkien yhteisellä selvityksellä, johon myös Helsingin ja Kauniaisten kaupungit liittyivät mukaan. Samaan aikaan keväällä 2004 Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma, sisäasiainministeriö, valtiovarainministeriö sekä
liikenne- ja viestintäministeriö lähtivät mukaan hankkeeseen. Hankkeen
ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin olemassa olevat tunnistuspalvelut
sekä verkkomaksamisen käytäntöjä. Seuraavassa vaiheessa selvitettiin,
miten palvelu voidaan hankkia yhteishankintana. Toimintaa ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat edellä mainittujen tahojen edustajat.
Hankintakartoituksen jälkeen pääkaupunkiseudun kunnat ja noin 60
muuta kuntaa tekivät toimeksiannon Helsingin kaupungin hankintakeskukselle yhteishankinnan tekemiseksi tunnistuspalvelun ja verkkomaksamisen puitejärjestelystä. Valtionhallinnon osalta puitejärjestelyn kilpailutuksen suoritti valtion yhteishankintayksikkö Hansel Oy.
Hankintaa koskevan toimeksiantoasiakirjan (päivätty 4.4.2005) mukaan
valtiovarainministeriö on tehnyt toimeksiannon valtion puolesta Hansel
Oy:lle VETUMA-palvelun hankinnasta. Kuitenkin toimeksiannon on esitellyt valtioneuvoston kansliassa toiminut tietoyhteiskuntaohjelmajohtaja.
Tältä osin voidaan kiinnittää huomiota ohjelmajohtajan toimintaan esittäjänä valtiovarainministeriössä. Periaatteena poikkihallinnollisten ohjelmien osalta on ollut, että niihin liittyvät asiat valmistellaan ja esitellään
toimivaltaisesta ministeriöstä. Kuitenkin valtiovarainministeriö on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan ilmoittanut, että toimeksianto kilpailutuksesta Hanselille on tullut tietoyhteiskuntaohjelman taholta. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan menettely viittaa ohjausvastuiden puuttumiseen jo VETUMA-hankkeen alkuvaiheessa valtionhallinnon osalta.
Tarkastushavaintojen ja VETUMA-hankintayhteenliittymän johtoryhmän pöytäkirjojen pohjalta kilpailutuksen valmistelu on tehty kiireellä.
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Keskeiseksi toimijaksi kilpailutuksen kiirehtimisessä erityisesti ennen
hankintaprosessin käynnistämistä on tarkastuksessa ilmennyt Vanhasen I
hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma. Tietoyhteiskuntaohjelma on vedonnut siihen, että pääkaupunkiseudun kuntien tuli saada palvelu käyttöön
syksyllä 2005. Perusteluja tälle aikataululle tarkastuksessa ei selvinnyt.
Hanselin edustajan mukaan Hansel joutui valmistelemaan VETUMApalvelun kilpailutuksen kahdessa viikossa tarjouspyyntöön nähden soveltumattomien määrittelyjen pohjalta. Ensimmäinen VETUMA-palveluun
liitetty tuotantokäytössä ollut asiointipalvelu oli 1.8.2006 Helsingin kaupungin tenniskentän varauspalvelu, jossa käytettiin VETUMA-palvelun
maksamisominaisuuksia. Ensimmäiset VETUMA-palvelun tunnistusominaisuuksia hyödyntävät sähköiset asiointipalvelut otettiin käyttöön myöhemmin syksyllä 2006.
Asiaa on käsitelty Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän kokouksessa 11.2.2005 yhteishankintoja koskevasta näkökulmasta lyhyesti ja 30.3.2005 laajemmin. Jälkimmäisen kokouksen pöytäkirjan mukaan "Ministeriryhmä korosti, että kansalaisten sähköisten
palveluiden saatavuus ja yhdenmukaisuus ovat tärkeitä asioita, ja julkisessa hallinnossa olisikin mahdollisuuksien mukaan käytettävä yhtenäisiä järjestelmiä". Pöytäkirjan mukaan "puheenjohtaja totesi yhteenvetona, että
ministeriryhmä tukee vahvasti hanketta ja että kaikille kunnille tulisi tarjota mahdollisuus liittyä mukaan hankkeeseen. Jos tarjoukset osoittautuvat
kohtuuhintaisiksi, niin vaihtoehto, jossa valtio hankkii palvelun ja tarjoaa
sitä kunnille ilmaiseksi, on järkevä ratkaisu".
VETUMA-palvelua koskeva tarjouspyyntö julkaistiin Julkiset Hankinnat-lehdessä 13.4.2005. Puitejärjestelyn kilpailuttivat yhdessä Helsingin
kaupunki muilta kunnilta tai kuntayhtymiltä saatujen toimeksiantojen mukaisesti ja valtion puolesta kilpailutuksen hoiti Hansel Oy. Tarjouspyyntö
perustui VETUMA-palvelun kehittämistä selvittäneen työryhmän laatimaan määrittelydokumenttiin "Raportti julkishallinnon verkkotunnistautumisesta ja-maksamisesta 1.2.2005". Raportissa varsinainen vaatimusmäärittelyaineisto tunnistusominaisuuksista ja yleisistä vaatimuksista rajoittui noin 10 sivuun. VETUMA-palvelun tunnistusominaisuuksia koskevassa määrittelyaineistossa oli hyödynnetty Tunnistus.fi-palvelun määrittelyaineistoa, jonka VETUMA-palvelun hankintaa valmistellut työryhmä
oli saanut käyttöönsä.
Tarjouksia jätettiin määräaikaan 6.6.2005 mennessä yhteensä viisi kappaletta. Tarjouksien välinen hintaero oli yli neljä miljoonaa euroa, joka
tarkastuksen perusteella on osittain johtunut palvelua koskevien määrittelyjen suppeudesta. Hankinnan perusteena olevilla vaatimusmäärittelyillä
toteutetaan osaltaan julkisista hankinnoista annetun lain (1505/1992) 1.1
§:ssä (nykyisen hankintalain 348/2007 2.1 §) tarjousmenettelyyn osallis131

tuvien tasapuolisen kohtelun vaatimusta. Lisäksi tarjouspyyntöjä laadittaessa olisi tullut huomioida valtion hankinnoista annetun asetuksen
(1416/1993) 6.1 §:n säännös, jonka mukaan tarjouspyyntö on laadittava
niin selväksi, että siihen perustuvat tarjoukset ovat keskenään vertailukelpoisia.70 Tarkastuksen perusteella VETUMA-palvelun hankintaa koskevassa projektissa ei ole menetelty tasapuolisen kohtelun edellyttämällä tavalla ja siten, että tarjouspyyntö olisi ollut riittävän selkeä.
Hankintaa koskeva valinta tehtiin kesäkuussa 2005. Valinnan yhteydessä valtiovarainministeriö on lähettänyt 22.6.2005 Hanselille kirjeen, jossa
se ilmoittaa, että (suora lainaus) "Valtiovarainministeriö hyväksyy valtion
IT-toiminnan edustajana Fujitsu Services Oy:n tarjouksen verkkotunnistautumisen ja maksamisen palveluista nimetyille kunnille ja valtion yhteishankintayksikölle (tarjouspyyntö Hansel/Helsingin Kaupungin Hankintakeskus 12.4.2005) ja myöntää Hanselille valtuudet valtion puolesta
tarjouksen viralliseen hyväksymiseen." Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella valtiovarainministeriöllä ei ole ollut toimivaltaa hyväksyä tai myöntää valtuutusta valtion puolesta Hanselille tarjouksen viralliseen hyväksymiseen. Verkkotunnistamisen ja maksamisenkehittämisprojektin johtoryhmä teki 21.6.2005 puolestaan pöytäkirjan
mukaisen seuraavan päätöksen (suora lainaus), "Päätettiin valita hankintaryhmän esittämä toimittaja Fujitsu Services Oy Verkkotunnistamisen jamaksamisen toimittajaksi ja valtuuttaa hankintaryhmä ja Hansel käynnistämään sopimusneuvottelut valitun toimittajan kanssa, siten että sopimus
voidaan allekirjoittaa elokuun 2005 lopussa." Lisäksi kokouspöytäkirjassa
todetaan, että (suora lainaus) "Valtion päätöksen tekee Hansel saamansa
toimeksiannon mukaisesti. Päätettiin että valtiovarainministeriö tekee päätöksen jolla Hansel oikeutetaan päättämään hankinnasta tämän johtoryhmän päätöksen mukaisesti".
Tarkastuksen perusteella johtoryhmällä ei ollut toimivaltaa tehdä hankinnasta päätöstä, koska kilpailutuksen suoritti valtion yhteishankintayksikkö Hansel, jolloin sillä oli ainoastaan kompetenssi tehdä asiasta hankintapäätös valtionhallinnon puolesta. Kuntien osalta hankintapäätöksen voi
tehdä ainoastaan kukin hankintayksikkö itsenäisesti. Siten tehdyillä päätöksillä tai päätösketjuilla ei ole ollut juridista merkitystä ja ne ovat olleet
tarpeettomia. Tosin aiemmin hankkeen johtoryhmän kokouksessa
27.5.2005 todettiin, että hankintaesityksen pohjalta hankkeen johtoryhmä
tekee mukana oleville tahoille hankintasuosituksen, jonka perusteella nä70

Sama vaatimus on asetettu 1.6.2007 voimaan tulleessa julkisista hankinnoista
annetun lain (348/2007) 40.1 §:ssä. Lain voimaantulon jälkeen valtion hankintaasetus on kumoutunut.
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mä tekevät oman hankintapäätöksensä. Valtion puolesta hankintapäätöksen tekee Hansel. Tätä aiemmassa johtoryhmän kokouksessa 14.3.2005
todettiin puolestaan, että hankintapäätöksen tekee hankkeen johtoryhmä.
Kokouspöytäkirjat kuvannevat sitä epäselvää tilannetta ja hankkeen kokonaishallinnan puutetta, joka VETUMA-palvelun hankintavaiheessa vallitsi.
Valtiovarainministeriön rooli VETUMA-palvelun toimijana on myös
ongelmallinen. Valtiovarainministeriötä ei ole mainittu VETUMApalvelua koskevan tarjouspyynnön yhteydessä erityisenä toimijana palvelukokonaisuudessa. VETUMA-palvelua koskevan hankinnan on tehnyt
valtion osalta Hansel Oy ja sopimus on tehty Hanselin ja Fujitsu Services
Oy:n välille. Valtiovarainministeriöllä ei ole siten virallista roolia tässä
palvelukokonaisuudessa. Palvelun kehittämistä koskevat tilaukset voi tehdä ainoastaan Hansel Oy sopimuskumppanina ja valtion yhteishankintayksikkönä. Valtiovarainministeriö on kuitenkin tehnyt palvelun kehittämistä koskevia hankintoja Fujitsu Services Oy:ltä ilman sopijaosapuolen
asemaa ja siten ilman sopimusta.
Tarkastuksen perusteella VETUMA-palvelun kehittämistä koskevissa
järjestelyissä ei ole menetelty kaikilta osin julkisista hankinnoista annetun
lain 5.3 §:n mukaisesti, koska valtiovarainministeriö on toiminut tosiasiassa hankintayksikkönä Hansel Oy:n ohella ilman, että järjestelyä olisi mainittu VETUMA-palvelua koskevassa tarjouspyynnössä tai sopimuksissa.
Lisäksi valtiovarainministeriön roolina näyttääkin olevan vastata VETUMA-palvelun markkinoinnista palvelun toimittajan sijaan. VETUMApalvelun sivustolla todetaan, että palvelusta ja sen kehittämisestä vastaa
valtiovarainministeriön alainen valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö.
Tarkastuksen perusteella valtion IT-toiminnan johtamisyksiköllä ei ole
minkäänlaisia sopimuksia tai säännöksiä, joiden perusteella se toimii palvelusta vastaavana viranomaisena, toimijana tai hankintayksikkönä. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan palvelulla ei ole selkeästi
määriteltyä omistajaa valtionhallinnossa.
VETUMA-palvelussa tarjottavien tunnistuspalveluiden puitesopimukset
on tehnyt valtiovarainministeriö yhdessä tunnistuspalvelujen tarjoajien
(pankit, VRK ja teleoperaattorit) kanssa. Valtiovarainministeriöllä ei ole
toimivaltaa tehdä puitesopimuksia tässä asiassa valtionhallinnon muiden
hankintayksiköiden puolesta. Kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuksen (380/1998) 5 §:n
2 kohdan mukaan puitesopimuksella tarkoitetaan kirjallista sopimusta,
jonka hankintayksikkö on tehnyt yhden tai useamman tavaratoimittajan,
palvelun suorittajan tai rakennusurakoitsijan kanssa, ja jossa sovitaan tietyn ajan kuluessa tehtäviin hankintoihin sovellettavista hinnoista, määristä
tai muista ehdoista. Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 5 §:n
133

15 kohdan mukaan puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman
hankintayksikön ja yhden tai usean toimittajan välistä sopimusta, jonka
tarkoituksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hinnat ja suunnittelut määrät. Valtiovarainministeriö on itsenäinen valtion hankintayksikkö, jolla ei ole erityisasemaa
muihin hankintayksiköihin nähden tunnistuspalveluita koskevia sopimuksia tehtäessä. Tästä syystä valtiovarainministeriö ei voi tehdä muita hankintayksiköitä koskevia puitesopimuksia ellei tästä ole muilta hankintayksiköiltä nimenomaista valtuutusta ennen hankintamenettelyn aloittamista.
Puitesopimukseen kuuluvat valtuutuksen antaneet hankintayksiköt pitää
ilmetä muun muassa tarjouspyynnöstä.
Valtiovarainministeriö on vedonnut tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan valtion talousarviolain (423/1988) 2 luvun valtion
maksuliikettä koskeviin säännöksiin ja sen puitteissa tapahtuvaan maksuliikkeen hoitamisesta tehtäviin sopimuksiin, kun se on tehnyt puitesopimuksen pankkitunnisteiden käytöstä sähköisessä asioinnissa. Kuitenkaan
tunnistuspalveluiden käyttöä sähköisissä asiointipalveluissa koskeva puitesopimus ei liity tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan valtion
maksuliikkeen hoitamiseen. Valtion maksuliikkeen hoitamisessa voidaan
tarvita verkkopankkitunnusten käyttöä, mutta niiden käyttötarkoitus on
nimenomaan maksuliikkeen hoitaminen. Näistä asioista Valtiokonttori on
neuvotellut pankkien kanssa ja perustellusti Valtiokonttori on voinut samassa yhteydessä neuvotella hyvän neuvotteluasemansa turvin verkkopankkitunnisteiden käytön hinnoittelusta myös muuhunkin tarkoitukseen
kuin maksuliikkeen hoitamiseen. Tämä ei kuitenkaan mahdollista sitä, että
valtiovarainministeriö voisi tehdä pankkien tunnistuspalveluiden käytöstä
sähköisten asioinnin järjestämiseen koko valtionhallintoa koskevan puitesopimuksen valtion maksuliikettä koskevien säännösten nojalla. Sopimuksesta neuvotteleminen ja sopimuksen tekeminen ovat kaksi eri asiaa.
Useaa hankintayksikköä koskevan puitesopimuksen voi tehdä yhteishankintayksikkö tai tietty hankintayksikkö muilta hankintayksiköiltä saadun
nimenomaisen valtuutuksen perusteella. Koska näitä edellytyksiä valtiovarainministeriöllä ei ole, siten sillä ei myöskään ole ollut toimivaltuutta
puitesopimuksen tekemiseen koko valtionhallinnon puolesta.
Tarkastuksessa VETUMA-palvelua koskeva hankintamenettely on valtionhallinnon osalta osoittautunut sekavaksi. Hansel Oy:n puitejärjestely
on muodollisesti tehty asianmukaisesti, mutta valtiovarainministeriön valtion IT-toiminnan johtamisyksikön rooli on erittäin ongelmallinen hankintalainsäädäntöä vasten tarkasteltuna tässä järjestelyssä.
Hanselin solmiman puitesopimuksen kesto on 25.10.2005–24.10.2008.
VETUMA-palvelua koskeva toteutusprojekti oli kaksiosainen. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin julkishallinnon verkkopalveluiden käyttöön
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verkkotunnistamisen ja maksamisen palvelu. Toisessa vaiheessa palvelua
laajennettiin mobiilitunnistautumisella, luottokorttimaksamisella ja maksunpalautuksella. Valtiovarainministeriö on kaavaillut laajentavansa VETUMA-palvelun tunnistuspalveluiden pohjaa biometrisellä tunnistamisella.
Tietojenkäsittely
VETUMA-palvelua koskevan rekisterinpidon vastuut on hajautettu usealle eri rekisterinpitäjälle. Fujitsu Services Oy toimii rekisterinpitäjänä VETUMA-palvelun teknisten pääkäyttäjätietojen sekä palvelun käytön perusteella laskutettavien tunnistustapahtumien seurannasta syntyvien laskutuslokien osalta. Näistä rekistereistä on laadittu asianmukaiset henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaiset rekisteriselosteet. VETUMA-palvelun sivustolla ei ole julkaistu henkilötietolain 24 §:n mukaista henkilötietojen
käsittelyä koskevaa informaatiota, joka on säännöksen mukaan laajempi
kuin rekisteriselosteen sisältö. VETUMA-palvelun www-sivuilla ei ole
julkaistu julkisuuslain (621/1999) 18.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettua tietojärjestelmäselostetta. Hansel Oy:n ja Fujitsu Services Oy:n puitesopimuksen (0424/102005/TLA) mukaan tietojärjestelmäselosteen laadinta on palvelun toimittajan (Fujitsu) vastuulla.
VETUMA-palvelussa ei ole huomioitu kaikkia rekisterinpitoon liittyviä
kuvauksia. Palvelun sivustolla Suomi.fi-portaalissa ei ollut rekisteriselosteita Fujitsu Services Oy:n, Väestörekisterikeskuksen, pankkien ja mobiilioperaattoreiden asiakasrekistereistä, jotka koskevat sopimuksen tehneitä
asiointipalvelun tarjoajia. Tältä osin rekisterinpitoa on syytä selkeyttää entisestään palvelussa.
Valtiovarainministeriö on lähettänyt VETUMA-palvelua koskevat rekisteriselosteet tietosuojavaltuutetulle vuonna 2006, minkä perusteella tietosuojavaltuutettu on antanut VETUMA-palvelun henkilötietojen käsittelyä koskevaa kirjallista ohjausta. Lisäksi valtiovarainministeriö on vuoden
2007 helmikuussa pyytänyt kirjallisesti tietosuojavaltuutetutun näkemystä
väestötietojärjestelmästä saatavien tietojen laajemmasta hyödyntämisestä
VETUMA-palvelussa. Tietosuojavaltuutettu ei ole dokumentoinut vastaustaan, vaan on antanut sen suullisesti valtiovarainministeriön edustajille
asiaa koskevassa kokouksessa.
VETUMA-palveluun on tehty tietoturva-auditointi vuoden 2006 maaliskuussa. Auditointi toteutettiin ajankohtana, jolloin VETUMA-palvelun
käyttöympäristön toteutus oli vielä kesken. Pääosin Fujitsu oli korjannut
havaitut tietoturvapoikkeamat nopeasti ennen auditoinnin loppukokousta
ja lopuista korjaavista toimenpiteistä oli laadittu toteuttamissuunnitelma.
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VETUMA-palvelun rajapinnat eivät vastaa tunnistuspalveluiden standardirajapintakuvauksia, vaan ne ovat VETUMA-palvelun toimittajan itsensä määrittelemiä. Tätä voidaan pitää puutteena, jos tarkoituksena on
palvelun siirrettävyys johonkin toiseen alustaan. Valtiovarainministeriö on
ilmoittanut tarkastuksen aikana, että VETUMA-palveluun tullaan määrittämään SAML-määrityksiä71 vastaavat rajapinnat.
Jos palveluntarjoaja haluaa ottaa käyttöön VETUMA-palvelun kautta
kansalaisvarmenteella tapahtuvan tunnistuksen, pitää palveluntarjoajan
täyttää tietolupaan liittyvä tilauslomake, laskutus- ja raportointilomake sekä kuvaus palveluntarjoajan järjestelmästä. Tarkastuksen perusteella menettelyä voidaan pitää työläänä, kun otetaan huomioon se, että palveluntarjoajan tulee tehdä Väestörekisterikeskuksen pyytämä järjestelmäselvitys jo VETUMA-palveluun liittymisen yhteydessä. Valtiovarainministeriö
on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että
VETUMA-palveluun liittymisen yhteydessä tehtävä selvitys liitettävistä
sovelluksista ei ole sama kuin Väestörekisterikeskuksen pyytämä järjestelmäselvitys. Valtiovarainministeriö pyrkii kuitenkin jatkossa selvittämään, onko Väestörekisterikeskuksen vaatimia menettelyjä mahdollista
yksinkertaistaa. Ainakin viranomaisten toimintaa koskevien VETUMApalveluun liittymisen ja tunnistuspalveluiden hyödyntämisen menettelytapoja olisi mahdollista keventää. VETUMA-palvelun hyödyntäjän sopimusprosessin raskautta lisää myös edellä mainittu pankkien TUPASpalveluiden sekava sopimuskäytäntö. Jos palveluntarjoaja haluaa VETUMA-palvelun tunnistusominaisuudet käyttöönsä kokonaisuudessaan, pitää
palveluntarjoajan tehdä yhteensä yli 10 sopimusta eri osapuolien kanssa ja
lisäksi vastata erilaisiin selvityksiin. Sopimusmenettelyt voivat olla osaltaan hidastamassa vuorovaikutteisten palveluiden käyttöönottoa.
Kustannukset ja palvelun käyttö
VETUMA-palvelu on hankittu nk. sovellusvuokrauspalveluna (ASPpalvelu), jossa asiakas maksaa vain palvelun käytöstä. Tosin valtiovarainministeriö on maksanut erikseen VETUMA-palvelun jatkokehityksestä syntyneitä kustannuksia. VETUMA-palvelun käyttö on hinnoiteltu sähköisten asiointipalvelujen tarjoajille tunnistustapahtumapohjaisesti, jolloin
jokaisesta tunnistustapahtumasta Fujitsu Services Oy laskuttaa asiointi71

SAML (Security Assertion Markup Language) on XML-standardi tietojärjestelmien käyttäjien tunnistamiseen ja valtuuttamiseen liittyvien tietojen jakamiseen
tietoverkossa organisaatioiden välillä. SAML-määrityksiä käytetään erityisesti
kertakirjautumisen (Single Sign-on) toteuttamisessa.
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palveluntarjoajaa, jonka palveluun käyttäjä siirtyy tunnistuksen kautta. Lisäksi asiointipalvelun tarjoajan tulee maksaa tapahtumapohjaisesti tunnistuspalvelun tarjoajalle (pankit, teleoperaattorit, Väestörekisterikeskuksen
VTJ-kysely72) tunnistuksesta maksu. VETUMA-palvelun käyttökustannukset on rahoitettu keskitetysti valtion budjettivaroin palvelun käyttöönotosta lähtien vuoden 2007 loppuun asti. Valtion rahoitusta on jatkettu
myös vuonna 2008. Käyttökustannuksia on syntynyt VETUMA-palvelun
joistakin ylläpito- ja kehitystehtävistä sekä VETUMA-palvelun tunnistustapahtumakustannuksista. Asiointipalvelun tarjoajat ovat maksaneet ainoastaan tunnistuspalvelujen tarjoajille (pankit) tunnistustapahtumamaksut.
Määrittelyjen mukainen VETUMA-palvelua koskeva laskutusjärjestely
on kehitetty siten, että se ei palvele poikkihallinnollisia portaaliratkaisuja.
Jo VETUMA-palvelua koskevissa vaatimusmäärittelyissä poikkihallinnollinen hyödynnettävyys on unohdettu täysin. Vaatimusmäärittelyn mukaan
maksu tunnistuksesta tulee kohdistaa sille verkkopalvelun tarjoajalle, jonka www-sivuilta tullaan kyseiseen tunnistuspalveluun. Laskutus tulee voida eritellä myös kaupunki-, virasto-, hallinnonala-, toimiala- tai verkkopalvelukohtaisesti. VETUMA-palvelua koskeva laskutusmenettely ei sovellu palveluihin, joissa on tarjolla useita eri viranomaisten sähköisiä palveluita. Laskutuskäytännöstä johtuen palvelun käyttäjän on tunnistauduttava aina uudelleen toisen palveluntarjoajan sähköiseen asiointipalveluun
siirtyessään. Tilanne johtaa turhiin transaktiokustannuksiin ja vesittää
poikkihallinnollisten palveluiden idean siitä, että hallinnon asiakas voisi
hoitaa asiansa helposti yhdessä palvelussa viranomaisista riippumattomasti. Katve-konsortion Tunnistus.fi-palvelun toiminnallisuuksissa ja kustannusten jakoa koskevissa sopimuksissa on huomioitu tällainen viranomaisten yhteistoiminta sekä tavoitteenasettelu poikkihallinnollisista palveluista.
VETUMA-palvelun kehittämis- ja käyttökustannukset ovat olleet vuosina 2006–2007 aikana noin 340 000 euroa ja samalla ajanjaksolla VETUMA-palvelun kautta on tunnistustapahtumia tehty asiointipalveluihin noin
22 000 kappaletta, joista osa on tuotantoympäristössä tehtyjä testejä. Vuosina 2006–2007 kaikista asiointipalveluihin tehdyistä tunnistuksista verkkopankkitunnuksia oli käytetty 91-prosenttisesti. Kansalaisvarmennepohjaisia korttitunnistuksia oli alle kolme prosenttia. Tunnistustapahtumista
loput olivat käyttäjätunnus-salasana-yhdistelmään perustuvia tunnistuksia.
Pelkästään vahvoja tunnistusmenetelmiä tarkasteltaessa verkkopankkitunnisteilla oli tehty 98,3 prosenttia tunnistustapahtumista, kun kansalaisvar72

VTJ = Väestötietojärjestelmä.
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mennetta käytettiin 1,7 prosentissa tapahtumista.73 Mobiilitunnistus on ollut VETUMA-palvelussa koekäytössä, eikä sillä ole tehty yhtään tunnistusta tuotantokäytössä olevaan asiointipalveluun. Vuoden 2008 tammimaaliskuussa tunnistustapahtumamäärä tuotantokäytössä oleviin sähköisiin palveluihin oli noin 24 000 kappaletta. Tunnistustapahtumien määriä
ovat nostaneet Valtiokonttorin Heli-palvelu (Valtiolle.fi) ja Opetushallituksen yhteishakupalvelu.
Tunnistuslähteistä syntyneitä kustannuksia ei ollut saatavilla keskitetysti, mutta Fujitsu Services Oy:n ja tunnistuspalvelujen tarjoajien puitesopimuksien ja tunnistustapahtumamäärien pohjalta laskettuna keskimääräinen tunnistustapahtuman hinta vuosien 2006–2007 aikana VETUMApalvelussa oli yli 1,10 euroa.74 Tunnistustapahtuman korkea hinta selittyy
osittain sillä, että palvelun kautta tapahtuvia tunnistuksia on ollut suhteellisen vähän. VETUMA-palvelua koskevassa tarjouspyynnössä yliarvioitiin tunnistustapahtumamääriä. Esimerkiksi tarjouspyynnössä arvioitiin,
että palvelun kautta tapahtuvia verkkopankkitunnistuksia tapahtuisi palvelun ensimmäisenä käyttövuonna noin 10 000 kappaletta kuukaudessa ja
toisen vuoden aikana jo 30 000 kappaletta kuukaudessa. Toteumat ovat
jääneet kauaksi arvioista, mistä syystä Fujitsu Services Oy on laskuttanut
kuukausittaisia perusmaksuja tunnistustapahtumista, koska suurempien
käyttövolyymien halvempiin hintoihin ei ole ylletty.
VETUMA-palvelun käyttö on ollut verrattain vähäistä palvelun ensimmäisen puolentoista vuoden toiminnan aikana odotettuihin käyttömääriin
nähden, koska valtion massahallintoviranomaiset käyttävät Tunnistus.fipalvelua, jossa tunnistustapahtumamäärät ovat olleet keskimäärin noin
100 kertaa suuremmat kuin VETUMA-palvelussa. Lisäksi kuntien sähköisten palveluiden kehittäminen on ollut hidasta ja se ei ole keskittynyt
kunnan ydinpalveluiden kehittämiseen eikä tunnistusta edellyttäville palveluille ole ollut käyttöä. Vuoden 2008 tammikuussa VETUMA-palvelua
tuotannossa käyttäviä organisaatioita oli 20 ja näiden lisäksi palveluun oli
tehnyt liittymissopimuksen 13 organisaatiota, joten palveluun liittyneitä
organisaatioita oli yhteensä yli 30, joista 13 oli valtion organisaatioita.

73

Tilanne ajalta 2006-3/2008.
Laskennassa on huomioitu Fujitsu Services Oy:n perimät tunnistustapahtumamaksut sekä pankkien tunnistuspalveluiden käyttämisestä syntyvät keskimääräiset
kustannukset. Väestörekisterikeskus ei ole perinyt vuosina 2006–2007 väestötietojärjestelmästä tehtyjä henkilötunnuksen hakuja.
74
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3.3.5

Viranomaisten yhteistyö ja kustannusvertailua

Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että VETUMA-palvelun kilpailuttamisen kiirehtimiselle ei ollut perusteita, koska palvelulla ei ole ollut
merkittävää käyttöä ja toisaalta vastaavia tunnistuspalveluita on ollut käytössä jo ennen VETUMA-palveluakin. Näiden palveluiden tarjoamat toiminnallisuudet olisivat pystyneet tyydyttämään nykyisten VETUMApalvelun käyttäjien tarpeet tunnistuksen osalta vähintäänkin riittävästi. Viranomaisten välinen kilpailuasetelma, valtion IT-toiminnan koordinoinnissa esiintyvät ongelmat ja Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman tavoitteiden konkretisoitumisodotukset näyttävät olleen keskeisiä
tekijöitä kiireellisessä VETUMA-hankkeen aikataulutuksessa ja valtionhallinnon tunnistuspalveluiden sekavassa kehittämisessä.
Valtionhallinnossa oli jo VETUMA-palvelun määrittelyä käynnistettäessä kaksi tunnistuksenohjauspalvelua. Näiden käytön hyödyntämistä ei
tarkastuksen perusteella selvitetty riittävästi. Tarkastusvirasto teki
9.8.2007 valtiovarainministeriölle selvityspyynnön viranomaisten välisestä yhteistyöstä VETUMA-palvelun hankinnan selvittämisvaiheen aikana
vuonna 2004, erityisesti Katve-konsortion kanssa olemassa olevan Tunnistus.fi-palvelun hyödyntämisestä yhteisenä tunnistuksenohjauspalveluna. Valtiovarainministeriössä toimivan valtion IT-toiminnan johtamisyksikön 16.8.2007 päivätyn selvityksen mukaan yhteistyöneuvotteluja Katve-konsortion kanssa on käynyt VETUMA-hankkeessa mukana ollut sisäasiainministeriössä tuolloin toiminut julkisen hallinnon tietohallinnon
neuvottelukunnan JHS-jaoston sihteeri. Tarkastuksen yhteydessä sisäasiainministeriön edustaja on ilmoittanut, että hän ei ole neuvotellut Katvekonsortion edustajien kanssa Tunnistus.fi-palvelun hyödyntämisestä eikä
hänellä ollut neuvotteluvaltuuksia. Tarkastuksen yhteydessä tuli esiin vain
yksi kokous, jossa on ollut mukana sekä Katve-konsortion että VETUMAhankkeen edustajia. Kokouksesta tehdyn muistion perusteella, tilaisuudessa on käyty yleistä keskustelua Tunnistus.fi-palvelun toimintaperiaatteista
ja palvelun hyödyntämisestä. VETUMA-hankkeen eri ryhmien pöytäkirjoista käy selville, että Katve-konsortion kanssa tehtävää yhteistyötä on
pidetty sivuseikkana ja päätehtävänä on ollut VETUMA-palvelun määrittely.
Yhteistyötä
on
käsitelty
muun
muassa
VETUMAhankintayhteenliittymän johtoryhmän kahdessa ensimmäisessä kokouksessa 22.9.2004 ja 28.10.2004 ennen VETUMA-palvelun kilpailutusta.
Kummassakin kokouksessa pääasiana on ollut VETUMA-palvelun vaatimusmäärittely ja kilpailutus. Johtoryhmän kokouksessa 27.5.2005 linjattiin, että ennen sopimuksen tekoa tulisi selvittää Katve-konsortion sopimuksen kesto, jotta voimassaoloajat voitaisiin harmonisoida, sopimusten
mahdollista yhdistämistä varten. Näin ei menetelty VETUMA-palvelun
139

sopimusvaiheessa, vaan VETUMA-palvelun sopimus päättyy 24.10.2008
ja Tunnistus.fi-palvelun määräaikainen sopimuskausi päättyi kesäkuussa
2006, jonka jälkeen sopimusta on jatkettu kalenterivuosi kerrallaan. Lisäksi VETUMA-hankintayhteenliittymän johtoryhmän kokouksessa
21.6.2005 linjattiin, että VETUMA-hankkeen rajapinnan olisi hyvä olla
yhtenevä Tunnistus.fi-palvelun kanssa, jotta jatkossa palvelut voidaan tarvittaessa yhdistää. Näin ei kuitenkaan menetelty, vaan VETUMApalvelun rajapinnat olivat palvelun toimittajan määrittelemiä, joita on
myöhemmin valtiovarainministeriön kustannuksella yritetty yhdenmukaistaa Tunnistus.fi-palvelun kanssa.
Katve-konsortion edustajat ovat ilmoittaneet tarkastuksen yhteydessä,
että konsortio ei nähnyt esteitä Tunnistus.fi-palvelun laajempaan hyödyntämiseen. Konsortion edustajien mukaan VETUMA-hankkeen edustajat
eivät ole myöhemminkään esittäneet syitä, miksi VETUMA-hanke ei ryhtynyt selvittämään syvemmin yhteistyömahdollisuuksia. Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että VETUMA-hankkeen edustajat ovat ymmärtäneet väärin Katve-konsortion esiintuoman ajatuksen siitä, että konsortioon
ei voida ottaa mukaan uusia jäseniä. Sen sijaan Tunnistus.fi-palvelua olisi
voinut hyödyntää muutkin organisaatiot kuin Katve-konsortion jäsenorganisaatiot, minkä Katve-konsortio on tuonut myös esiin ilmoituksensa mukaan VETUMA-hankkeen edustajille. VETUMA-hankkeessa mukana olleet ovat perustelleet yhteistyön esteitä sillä, että Tunnistus.fi-palvelua ei
ole vuonna 2003 kilpailutettu yhteiseen käyttöön.75
VETUMA-palvelun määrittelyvaiheessa voimassa olleiden Tunnistus.fipalvelua koskevien sopimuksien perusteella valtionhallinnon muut organisaatiot olisivat voineet liittyä palvelun hyödyntäjiksi, koska palvelun kehittämistä koskevassa tarjouspyynnössä ja sopimuksessa oli jätetty takaportti palvelun käytön laajentamisesta. Järjestely olisi voitu mahdollisesti
hoitaa nk. yhden oikeushenkilön-periaatteella, jonka mukaan valtio on yksi oikeushenkilö, jonka sisäisiin sopimuksiin ei sovelleta hankintalainsäädäntöä.76 Yhden oikeushenkilön-periaatetta ei olisi kuitenkaan voitu so-

75

Toisaalta samat toimijat ovat olleet ajamassa Katso-organisaatiotunnistuspalvelua yleiseen käyttöön, vaikka palvelu on hankittu samanlaisilla menettelyillä
kuin Tunnistus.fi-palvelu.
76
Ks. asiasta HE (50/2006) vp, s. 61, jonka mukaan valtio on perinteisesti katsottu yhdeksi oikeushenkilöksi, joka muodostuu toimielinten kokonaisuudesta. Valtioneuvosto puolestaan on ministeriöiden muodostama kokonaisuus, jonka sisäisestä toimivallan jaosta on säädetty valtioneuvoston ohjesäännössä. Valtion keskushallintoon katsotaan ministeriöiden lisäksi kuuluvan valtion virastot sekä
muut valtakunnalliset hallintoelimet. Näiden yksiköiden voidaan siten katsoa kuu-
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veltaa, jos Tunnistus.fi-palveluun liittyvän organisaation olisi pitänyt tehdä sopimus WM-datan kanssa ja siitä olisi aiheutunut lisäkustannuksia.
Kunnat eivät olisi voineet osallistua edellä mainittuun järjestelyyn, koska
ne ovat erillisiä oikeushenkilöitä. Ainoa mahdollisuus olisi tällöin ollut,
että Tunnistus.fi-palvelun käyttö olisi tarjottu kunnille ilmaiseksi, jolloin
niiden liittyminen palvelun hyödyntäjäksi ei olisi katsottu olevan hankinta. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella tätä asiaa ei selvitetty VETUMA-hankkeen aikana riittävän järjestelmällisesti kokonaiskoordinoinnin puutteen ja yhteistyöhaluttomuuden vuoksi.
Tarkastuksen perusteella muodostuneen käsityksen mukaan valtionhallinnon osallistumista kuntien yhteishankkeeseen voidaan pitää ongelmallisena päällekkäisen työn tekemisen vuoksi. VETUMA-palvelua määriteltäessä valtionhallinnolla oli käytössä sähköisen asioinnin palveluihin kaksi tunnistuksenohjauspalvelua ja lisäksi Valtiokonttorilla oli oma järjestelmänsä. Myös kunnilla on ollut mahdollisuus hyödyntää Lomake.fipalvelualustaa, jossa muun ohella oli tarjolla tunnistuksenohjauspalvelu.
Monessa eri yhteydessä on tuotu esiin, että sähköisen asioinnin kehittämisen esteenä nähtiin tuolloin tunnistuspalveluiden puute, mistä syystä VETUMA-palveluakin alettiin kehittää. Tunnistusratkaisuja oli kuitenkin jo
tuolloin olemassa, mutta niitä ei joko osattu tai haluttu hyödyntää.
Työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen tuo uuden asetelman tunnistuspalveluiden hyödyntämisen tarkasteluun valtionhallinnossa. Uuden ministeriön perustaminen voi johtaa Tunnistus.fi-palvelua hyödyntävien organisaatioiden määrän kasvuun ministeriön ja sen alaisen hallinnon laajenemisen myötä. Tästä syystä onkin nähtävissä, että VETUMA-palvelu ei
tule olemaan ratkaisu valtionhallinnon tunnistuksenohjauspalveluksi nykyisillä järjestelyillä. Tällä perusteella valtionhallinnon tunnistuspalveluiden tehokas hyödyntäminen edellyttää toiminnan rationalisoimista. VETUMA-palvelusta aiheutuu valtionhallinnolle tarpeettomia kustannuksia,
koska valtion viranomaiset eivät riittävän laajasti hyödynnä palvelua. Lisäksi VETUMA-palvelun hinnoittelumalli ei toimi uusia poikkihallinnollisia portaaleja kehitettäessä. Jo nyt voi syntyä ongelmia sähköisen asioinnin portaaleissa, joissa voidaan siirtyä useiden viranomaisten sähköisiin
asiointipalveluihin. Jos palvelun käyttäjä on tunnistautunut portaaliin VETUMA-palvelun kautta, hän ei voi käyttää Kansaneläkelaitoksen, työministeriön ja verohallinnon sähköisiä palveluita ellei hän tunnistaudu uudelleen näiden organisaatioiden palveluihin. VETUMA-palvelun kehittämisessä on unohdettu palveluiden käyttäjien ohella myös palveluiden kehitluvan samaan oikeushenkilöön, jolloin niiden välisissä suhteissa ei ole yleensä
kysymyshankintalainsäädännön alaan kuuluvista sopimuksista.
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tämistä koskevissa strategioissa osoitettu suunta, pyrittäessä eri organisaatioiden yhteisiin sähköisiin asiointipalveluratkaisuihin.
Tarkastuksen yhteydessä sekä valtiovarainministeriön että työ- ja elinkeinoministeriön edustajat ovat todenneet, että VETUMA-palvelu ja Tunnistus.fi-palvelu voisivat toimia toistensa varajärjestelminä. Tarkastuksen
perusteella esitetty tapa ei ole nykyisten toiminta- ja sopimusmallien puitteissa realistinen, koska palveluiden käytön hinnoittelu ja tekninen toteutus on erilainen ja palveluiden toimintalogiikassa on eroja. Lisäksi kahden
järjestelmän ylläpidolle valtion kustannuksella ei ole perusteita, koska järjestelmät on hankittu siten, että niiden tulee toimia lähes 24/7-periaatteella
ja niissä on oltava itsessään varajärjestelyt poikkeustilanteita varten.
Viranomaisten välisessä yhteistyössä olevat ongelmat sekä VETUMAhankkeen huonosti toteutettu valmistelu ovat johtaneet toiminnallisesta
näkökulmasta epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Tarkastuksen yhteydessä käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että useat eri tunnistuspalveluita hyödyntävät toimijat eivät ole erottaneet Tunnistus.fi-palvelua ja
VETUMA-palvelua erillisiksi palveluiksi. Tästä syystä yleinen käsitys
kunnissa näyttää olevan se, että Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön ja verohallinnon sähköiset asiointipalvelut hyödyntävät tunnistuksessa VETUMA-palvelua. Valtiovarainministeriön on syytä vastaisuudessa kiinnittää huomiota viestinnässään VETUMA-palvelun ja Tunnistus.fi-palvelun ominaisuuksien esittelyyn sekä palvelujen erillisyyteen.
Myös Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan julkaisema JHS
164-suositus on laadittu siten, että siinä ei kiinnitetä huomiota tunnistuksen eri mahdollisuuksiin julkisessa hallinnossa. Suositusta ei voida pitää
tarkoitukseensa nähden informatiivisena, koska se on laadittu yksipuolisesti vain VETUMA-palvelun toiminnallisuuksia esitellen. Kuitenkin valtaosa valtionhallinnon tunnistustapahtumista tehdään muiden palveluiden
kuin VETUMA-palvelun kautta. Tältä osin on syytä todeta, että Vanhasen
I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelmaan oli kirjattu
toimenpiteeksi, että tunnistamisesta sähköisessä asioinnissa laaditaan
JHS-suositus. Suositus oli tarkoitus laatia toteutussuunnitelman mukaan
VAHTI:n77 tunnistusohjeen pohjalta. Näin ei ole kuitenkaan menetelty,
vaan JHS 164-suositus on laadittu suppeaksi palvelusidonnaiseksi suositukseksi, kun taas VAHTI-ohje (12/2006) on yleisempi.
Jos vertailukohdaksi otetaan Tunnistus.fi-palvelun kustannukset vuonna
2007 ja niitä verrataan VETUMA-palvelussa syntyneisiin vastaaviin kustannuksiin, tullaan siihen lopputulokseen, että Tunnistus.fi-palvelun kustannukset ovat noin nelinkertaiset VETUMA-palvelun kehittämisestä, yl77

VAHTI = Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä.
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läpidosta ja käytöstä syntyviin kustannuksiin nähden. Osittain syntynyt tulos johtuu siitä, että VETUMA-palvelua ei rasita vuosittaiset kiinteät kustannukset. Vertailulaskennassa on otettu huomioon VETUMA-palvelun ja
Tunnistus.fi-palvelun kehittämiskustannukset ja tunnistustapahtumakustannukset kyseisenä vuonna. Lisäksi vertailussa on otettu huomioon
Tunnistus.fi-palvelun tuki- ja ylläpitokustannukset, joita VETUMApalvelussa ei ollut. Vuoden 2007 kustannuksilla laskettuna Tunnistus.fipalvelu tulee halvemmaksi, kun vuotuinen tunnistustapahtumien määrä on
enemmän kuin kolme miljoonaa kappaletta verkkopankkitunnuksilla tai
kansalaisvarmenteella tehtynä. Tunnistus.fi-palvelun tunnistustapahtumien määrä oli vuonna 2007 jo lähes kolme miljoonaa kappaletta, joista
verkkopankkitunnistuksia tai kansalaisvarmenteeseen pohjautuvia tunnistustapahtumia oli noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Tarkastuksen yhteydessä
käydyissä keskusteluissa Katve-konsortion edustajat ovat esittäneet arvion, että vuonna 2008 tunnistustapahtumien määrä jopa kolminkertaistuisi, jolloin Tunnistus.fi-palvelun käyttö tulee laskelman mukaisesti VETUMA-palvelua huomattavasti edullisemmaksi.
Katve-konsortio on uusinut tunnistuspalveluita koskevia sopimuksiaan
vuoden 2007 lopussa siten, että VETUMA-palvelun ja Tunnistus.fipalvelun tunnistuspalveluiden käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat vähintään samalla tasolla. Tällä perusteella laskettuna vuonna 2008 jo yli
500 000 tehdyn tunnistustapahtuman jälkeen Tunnistus.fi-palvelu tulee
edullisemmaksi kuin VETUMA-palvelu, jos palveluihin ei tehdä vuonna
2008 järjestelmäkehitystyötä. Tunnistus.fi-palvelussa oli vuoden 2008
tammi-maaliskuussa jo yli miljoona henkilötunnistustapahtumaa.
Valtion IT-strategian mukaan valtionhallinnossa tulee olemaan käytössä
yhtenäinen tunnistuspalvelu kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille. Palvelussa voi olla useita tunnistustapoja. Tarkastuksen perusteella valtion ITtoiminta ei ole kehittymässä tältä osin strategiassa tehdyn linjauksen mukaisesti.
Valtiovarainministeriön tarkastuskertomusluonnosta koskevan palautteen mukaan sillä on jälleen tavoitteena tehdä sähköisen asioinnin strategian ja käyttöönoton suunnitelma, jossa tehdään tarkastuksen aihepiiriin
kohdistuvia linjauksia. Valtiovarainministeriön mukaan tässä yhteydessä
on tarkoituksena muun muassa saada aikaan yhdessä asianomaisten ministeriöiden ja virastojen kanssa yhtenäinen tunnistamisen ohjauspalvelu
kansalaisten ja yritysten tunnistamiseen, jossa olisi mahdollisuus käyttää
useita eri tunnistusmenetelmiä.
Valtiovarainministeriön antaman palautteen mukaan VETUMA-palvelu
on vuonna 2009 kilpailutettava uudelleen nykyisen sopimuskauden päätyttyä. Valtiovarainministeriön näkemyksen mukaan tunnistuksenohjauspalvelun kilpailutus tulee toteuttaa siten, että jatkossa päädytään yhteen
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yhteiseen palveluun julkisessa hallinnossa. Valtiovarainministeriö painottaa, että kilpailutuksessa tulee olla mukana myös Katve-konsortiota edustavat organisaatiot. Tulevan julkisen hallinnon yhteisen palvelun tulee kattaa sekä VETUMA-palvelun että Tunnistus.fi-palvelun nykyiset toiminnallisuudet ja rajapinnat, jotta niihin liitettyihin asiointipalveluihin tai ITpalvelutoimittajien julkisella hallinnolle toteuttamiin järjestelmiin ei aiheudu ylimääräistä muutostarvetta uuden tunnistuksenohjaus- ja hallintapalvelun käyttöönoton yhteydessä. Palvelua hallinnoivana organisaationa
tulee olemaan vuoden 2009 alussa perustettava valtion IT-palvelukeskus.

3.4

Tunnistuspalveluiden kehittämisen
ohjaus ja ohjeistus

3.4.1

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on antanut sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 22.2 §:n nojalla ohjeen tunnistuspalveluiden käytöstä julkishallinnossa (VAHTI 12/2006). Ohje on järjestyksessään jo kolmas.78 Pääsisällöltään ohjeistus ei ole muuttunut ensimmäiseen
versioon nähden. Suosituksissa on huomioitu asianmukaisesti julkisuuslain (621/1999) 13.1 §:ssä säädetty anonymiteetin suoja, jonka perusteella
yksilöllä on oikeus asioida viranomaisessa anonyymisti, ellei hänen yksilöimisensä ole tärkeää oikeuksien selvittämisen tai muun asiankäsittelyyn
liittyvän tehtävän vuoksi. Säännöksen mukaan jokaisella on oikeus saada
viranomaisen julkinen asiakirja ilman, että hänen tarvitse selvittää henkilöllisyyttään tai perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.
Tarkastuksen yhteydessä käytiin läpi valtiovarainministeriön viimeisin
ohje tunnistuksesta, joka on annettu valtionhallinnon tietoturvallisuuden
johtoryhmän ohjeena (VAHTI 12/2006). Ohje pitää sisällään useita ongelmallisia kohtia.
Ohje sisältää muun muassa kattavan luettelon käsitteitä, joita ei ole kuitenkaan käytetty ohjeen tekstissä yhdenmukaisesti. Esimerkiksi ohjeessa
78

Aiemmat valtiovarainministeriön ohjeet: Tunnistaminen sähköisiä asiointipalveluita käytettäessä (27/01/2002), Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto ja Tunnistaminen valtionhallinnon verkkopalveluissa (06/01/2003), Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto.

144

käytetään tunnistetiedon ja tunnistamistiedon käsitteitä sekä tunnistuspalvelun ja tunnistamispalvelun käsitteitä samoissa yhteyksissä. Epäselväksi
tunnistamistiedon osalta jää, tarkoitetaanko sillä sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 2 §:n 8 kohdassa tarkoitettuja tunnistamistietoja eli
tietoverkossa syntyneitä käyttäjään tai yhteisökäyttäjään yhdistettävissä
olevia lokitietoja.
Ohjeessa todetaan, että "Tupas on suomalaisten pankkien yhteinen tunnistamispalvelu." Ohjeessa ei ole huomioitu, että TUPAS on loogistekninen määritys verkkopankkitunnistuksen toiminnasta ja erityisesti tiedonvälityksestä. Sen sijaan kukin pankki on toteuttanut oman tunnistuspalvelunsa itsenäisesti hieman eri menetelmillä ja välineillä.
Ohjeessa on ilmaistu epäselvästi, mitkä palvelut ovat tunnistuspalveluita
ja mitkä tunnistuksenohjaus- ja hallintapalveluita. Julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa on tällä hetkellä käytössä pankkien tunnistuspalvelut, kansalaisvarmenteellisella sirullisella kortilla tai matkapuhelimella tehtävä tunnistus sekä käyttäjätunnukseen ja salasanaan perustuva
tunnistus. Organisaatiotunnistuksen voi tehdä verkkopankkitunnisteilla tai
Katso-tunnisteilla. Tunnistuksenohjaus- ja hallintapalveluita ovat Tunnistus.fi-palvelu ja VETUMA-palvelu. Ohjeessa ei ole havaittavissa tällaista
selkeää erottelua, mikä on johtanut tarkastuksen perusteella väärinkäsityksiin muun muassa kunnissa ja eri valtionhallinnon viranomaisissa. Eri palveluiden välinen erottelu on kuitenkin välttämätöntä muun muassa rekisterinpitoon liittyvien vastuiden määrittelyn yhteydessä. Ohjeessa rinnastetaan ongelmallisesti Tunnistus.fi-palvelu, VETUMA-palvelu ja Katsopalvelu keskenään.
Ohjeessa esitetään myös, että "sähköpostin lähettäjä on luotettavasti
tunnistettavissa vain sähköisestä allekirjoituksesta". Ohjeessa ei tarkenneta, millainen sähköinen allekirjoitus on riittävä henkilön tunnistamiseksi.
Perusmuodossaan sähköinen allekirjoitus on sähköpostiviestin lopussa
oleva henkilön etu- ja sukunimi, joka täyttää sähköisistä allekirjoituksista
annetun lain (14/2003) 2 §:n 1 kohdassa asetetut vaatimukset sähköiselle
allekirjoitukselle. Laki pitää sisällään määritelmän kehittyneestä sähköisestä allekirjoituksesta (2 § 2 kohta) sekä nk. kiistämättömästä sähköisestä
allekirjoituksesta (18 §), jolla tarkoitetaan sellaista kehittynyttä sähköistä
allekirjoitusta, joka perustuu laatuvarmenteeseen ja joka on luotu turvallisella allekirjoituksen luomisvälineellä.
Valtiovarainministeriön suositukset ovat ohjanneet tunnistuspalveluiden
hyödyntämistä julkisessa hallinnossa. Kun ministeriö suositteli vuonna
2002 verkkopankkitunnisteiden käyttöä eräänä vaihtoehtona julkisen hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa, johti suositus siihen, että verkkopankkitunnisteet ovat nykyään yleisesti käytössä julkisissa sähköisissä
asiointipalveluissa.
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3.4.2

Tietosuojavaltuutettu

Henkilötietolain (523/1999) 38.1 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun tehtävänä on antaa henkilötietojen käsittelyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa
sekä valvoa henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietolain 40 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää henkilötietojen käsittelytapaa sekä
ohjein ja neuvoin pyrittävä siihen, että lainvastaista menettelyä ei jatketa
tai uusita. Tietosuojavaltuutettu voi antaa tarkempia ohjeita siitä, miten
henkilötiedot on suojattava henkilötietojen laittomalta käsittelyltä. Henkilötietolain 41.1 §:n mukaan asianomaisen viranomaisen on varattava tietosuojavaltuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi valmisteltaessa lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia uudistuksia, jotka koskevat henkilöiden oikeuksien
ja vapauksien suojaamista henkilötietojen käsittelyssä. Sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 22.4 §:n mukaan tietosuojavaltuutetun
tehtävänä on valvoa kyseisessä laissa annettujen henkilötietojen käsittelyä
koskevien säännösten noudattamista. Henkilötietojen käsittelystä varmenteita käytettäessä säädetään sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 19
§:ssä. Lisäksi tietosuojavaltuutetulle on säädetty tehtäviä myös muissa erityislaeissa.
Tarkastuksen perusteella tietosuojavaltuutetun antama ohjaus ja neuvonta ovat perustuneet eri kehittäjätahojen yhteydenottoihin ja niiden pohjalta
käytyihin vapaamuotoisiin keskusteluihin ja neuvotteluihin. Pääsääntöisesti tällaisesta tietosuojavaltuutetun ohjauksesta ja neuvonnasta ei ole
olemassa virallista dokumentaatiota.79 Tietosuojavaltuutetun omaksumaa
käytäntöä voidaan pitää ongelmallisena, koska valtuutetun antamat neuvot
ja ohjaus on ymmärretty tunnistuspalveluiden kehittäjäorganisaatioissa
velvoittaviksi kannanotoiksi, joiden perusteella järjestelmiä on kehitetty.
Tietosuojavaltuutetun antamalla ohjauksella ja neuvoilla voi olla tietojärjestelmien kehittämisen kannalta huomattavia taloudellisia vaikutuksia.
Suulliset neuvot ja ohjeet voidaan ymmärtää myös väärin kehittäjäorganisaatioissa. Suullisen menettelyn vuoksi ohjeiden ja neuvojen sisältöä ei
voida todentaa jälkikäteen. Tätä voidaan pitää puutteena hyvän hallinnon
ja ohjauksen läpinäkyvyyden kannalta katsottuna.80
79

Tietosuojavaltuutettu on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut, että hankkeita koskevien keskustelujen kattavampi dokumentointi
on jatkossa tärkeä tehtävä.
80
Tietosuojavaltuutettu on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan todennut seuraavaa: " Tietosuojavaltuutetun mahdollisuudet seurata kattavasti eri hankkeiden etenemistä ja tietosuojan toteutumista niissä ovat rajoitetut.
Jotta valtuutettu voisi puuttua tehokkaasti eri hankkeiden etenemiseen, tähän tulisi varata enemmän resursseja. Tätä tulee arvioida huolellisesti. Tämä edellyttäisi
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Tarkastuksessa on ilmennyt, että eri kehittäjäorganisaatiot ovat ottaneet
vaihtelevasti yhteyttä tietosuojavaltuutettuun tunnistuspalveluita kehitettäessä. Osa organisaatioista on tiedustellut tietosuojavaltuutetun kantaa palveluiden kehittämistä koskeviin ratkaisuihin ennen tietojärjestelmän toteuttamista, kun taas osa organisaatioista on ilmoittanut tehdyt ratkaisut
jälkikäteen tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetulle on varattu henkilötietolain 41.1 §:ssä oikeus tulla kuulluksi valmisteltaessa lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia uudistuksia, jollaiseksi tietojärjestelmien kehittäminen voidaan katsoa kuuluvaksi. Tarkastuksen perusteella tietosuojavaltuutetulle annettua oikeutta ei tunneta julkisessa hallinnossa riittävästi
eikä ole myöskään selvää, missä vaiheessa tietosuojavaltuutettua tulisi
kuulla kehittämisprosessin aikana.
Tarkastuksen yhteydessä tuli esille myös tietosuojavaltuutetun toimiston
hidas toiminta tunnistuspalveluiden kehittämistä koskeviin tietosuojakysymyksiin vastattaessa. Tietosuojavaltuutetulle on annettu viime vuosina
lainsäädännössä uusia tehtäviä ja kansainvälinen yhteistyö tietosuojaviranomaisten välillä on lisääntynyt. Tietosuojavaltuutetun apuna toimiva
tietosuojavaltuutetun toimiston resurssit ovat suhteellisen pienet verrattuna tehtävien määrään. Jos kansainväliset tehtävät nostetaan korkealle prioriteetille, on riskinä, että kansalliset lainsäädännössä tietosuojavaltuutetulle annetut tehtävät jäävät toissijaisiksi ja kansallinen valvonta passiiviseksi. Syntynyttä tilannetta voidaan pitää tarkastuksen perusteella toiminnallisena riskinä.
Tarkastuksessa ilmeni henkilötunnuksen käyttöön liittyviä ongelmia
tunnistuspalveluissa. Sähköisistä allekirjoituksista annetun 19.2 §:n mukaan varmentaja voi tarkastaessaan varmenteen hakijan henkilöllisyyden
vaatia tätä ilmoittamaan henkilötunnuksensa. Allekirjoittajan henkilötunnusta ei saa sisällyttää varmenteeseen. Säännös koskee myös muita kuin
laatuvarmenteita, kun niitä käytetään sähköisen allekirjoituksen välineenä.
Käytännössä lähes kaikkia tunnisteita käytetään sähköisen allekirjoituksen
välineenä, joista syntyy laissa tarkoitettu sähköisen allekirjoituksen kokonaisuus. Sähköisistä allekirjoituksista annetun lain lähtökohtana on säännellä PKI-pohjaisten varmenteiden käyttöä, jossa yhteydessä henkilötunnuksen julkaiseminen varmenteessa voi olla tietosuojaongelma, jos var-

myös hankkeiden toteuttajien aktiivisuutta. Heillä tulisi olla selkeämpi velvoite
ottaa huomioon tietosuoja ja olla yhteydessä tietosuojaviranomaisiin. Tulisi olla
lakiin perustuva velvoite tehdä tietosuojan vaikutusarviointi kaikista merkittävistä
kehittämishankkeista. Tällaisia ovat kaikki tunnistamispalvelujen kehittämishankkeet."
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menteen julkinen avain on yleisesti saatavilla tai julkista avainta jaetaan
useisiin eri paikkoihin aktiivisesti.
Tietosuojavaltuutettu ei ole nähnyt ongelmallisena henkilötunnuksen välittämistä varmentajalta asiointipalvelun tarjoajalle, kun henkilötunnuksen
luovuttamista koskeva kontrolli on tunnisteen tai varmenteen haltijalla.
Tarkastuksen perusteella tietosuojavaltuutetun linjausta ei ole olemassa
kirjallisena, jota voidaan pitää eri toimijoiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta puutteena. Henkilötunnus välitetään verkkopankkitunnisteita tai
Katso-tunnistetta käytettäessä tunnistuspalvelusta asiointipalvelun tarjoajalle. Näitäkin tunnisteita voidaan hyödyntää sähköisen allekirjoituksen
tekemisessä, joten sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 19.2 §:n pitäisi periaatteessa koskea myös näitä tunnisteita, joita käytetään laissa tarkoitettuina varmenteina.
Väestörekisterikeskuksen tarjoamaan kansalaisvarmenteeseen ei ole sisällytetty henkilötunnusta sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 19.2
§:n säännöksestä johtuen. Kansalaisvarmenne on laatuvarmenne, joka
pohjautuu PKI-teknologiaan, jolloin henkilötunnuksen liittäminen varmenteeseen muodostaa tietosuojaongelman. Kansalaisvarmenteen tiedot
on saatavissa julkisesta hakemistosta, jolloin henkilötunnuskin olisi yleisesti saatavilla.
Sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 19.2 § ei näytä toimivan käytännössä. Säännöstä ja sen tulkintaa tulisikin tarkentaa siltä osin, millainen
henkilötunnuksen käyttö varmenteiden yhteydessä on kiellettyä.
3.4.3

Liikenne- ja viestintäministeriö

Sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 22.1 §:n mukaan
varmennetoiminnan yleinen ohjaus ja kehittäminen kuuluvat liikenne- ja
viestintäministeriölle (LVM). Liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun
valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 1 §:n mukaan ministeriön tehtävänä
on muun muassa
− tietoyhteiskuntakehityksen yleiset edellytykset,
− yksityisyyden suoja televiestinnässä ja televiestinnän tietoturva,
− sähköisten allekirjoitusten kehittäminen sekä viestinnän ja tietotekniikan salaustuotteet.
Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt omalla toimialallaan erilaisia
selvityksiä ja tutkimuksia tunnistuspalveluista ja sähköisistä allekirjoituksista. Liikenne- ja viestintäministeriö on tuottanut seuraavat julkaisut:
− "Laki sähköisistä allekirjoituksista 14/2003. Vaikutusten arviointi"selvitys, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 53/2005;
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−
−

"Turvalliset sähköisen allekirjoituksen luomisvälineet. Vaatimusten
arviointi"-raportti, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 52/2004;
"Sähköisen tunnistamisen menetelmät ja niiden sääntelyn tarve"- raportti, liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 44/2003.

Edellä mainittujen julkaisujen lisäksi liikenne- ja viestintäministeriöllä on
ollut "Biometrisen tunnistamisen tietoturvallisuus ja yksityisyyden suoja"hanke, jonka tuloksena syntyi "Biometrisen tunnistamisen tietoturvallisuus ja yksityisyyden suoja"-selvitys (LVM:n julkaisuja 80/2005).
Selvitysten tekemisessä on käytetty konsultointipalveluita, joiden hankinnat on kulloinkin kilpailutettu asianmukaisesti. Selvitystöiden kustannukset ovat olleet yhteensä noin 95 000 euroa. Selvitystöiden tuloksena
liikenne- ja viestintäministeriö valmisteli biometristä tunnistamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen, jonka antamisesta ja jatkovalmistelusta
luovuttiin toistaiseksi syksyllä 2007, koska oikeusministeriö vastusti lakiluonnosta. Selvitystöiden tuloksiin liikenne- ja viestintäministeriö katsoo
kuuluvaksi myös arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan alaisuudessa
toimivan sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmän perustamisen.
Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti liikenne- ja viestintäministeriössä toimii arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, jonka toiminta perustuu valtioneuvoston 21.6.2007 tekemään periaatepäätökseen kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina
2007–2011. Vuosien 2008–2011 toimintaohjelmassaan neuvottelukunta
esittää, että Suomeen luodaan edellytykset mobiilin tunnistamisen käyttöönotolle vuoden 2008 aikana ja käynnistetään varmennepalveluita koskevan lainsäädännön uudistaminen sekä laaditaan periaatepäätös sähköisen tunnistamisen toteuttamistavoista vuoden 2008 loppuun mennessä.
Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunnan yhteydessä toimii sähköisen
tunnistamisen kehittämisryhmä, joka koostuu elinkeinoelämän ja julkisen
hallinnon edustajista. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman kehittämisryhmän toimikausi on 1.9.2007–28.2.2011. Kehittämisryhmän tehtävänä on toimeenpanna valtioneuvoston periaatepäätöksessä asetetut sähköisen tunnistuksen tavoitteet. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan
sähköisen tunnistamisen osalta
− Sovitaan julkisessa hallinnossa yhtenäisistä tunnistustavoista ja menettelyistä sekä otetaan ne laajasti käyttöön. Käytössä voi olla useita tunnistamistapoja;
− Luodaan olemassa olevien tunnistusratkaisuiden pohjalta laaja julkisen ja yksityisen sektorin yhteinen toimintamalli, joka tähtää siihen,
että luotettava tunnistaminen tehdään kansalaisille, yrityksille ja muille palvelun tarvitsijoille mahdollisimman helpoksi;
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−

Luodaan lainsäädäntöpohja biometristen tunnisteiden käytölle ja edistetään toimijoiden yhteistyötä sähköisen tunnistamisen alalla.

Kehittämisryhmän tehtävänä on myös määritellä ja varmistaa eri tunnistustapojen yhteentoimivuus ja käytettävyys luotettavaa tunnistusta vaativissa palveluissa.
Kehittämisryhmässä on kaksi liikenne- ja viestintäministeriön edustajaa
sekä sisäasiainministeriön, valtiovarainministeriön, oikeusministeriön,
Väestörekisterikeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, Suomen Kuntaliiton,
Turun kaupungin, Codenomicon Oy:n, Finanssialan keskusliiton, TeliaSonera Finland Oyj:n, Elisa Oyj:n, Nordea Oyj:n, Osuuspankkikeskuksen,
Sampo Pankki Oyj:n, Itella Oyj:n edustajat sekä TietoEnator Oyj:n edustaja, joka toimii ryhmän puheenjohtajana.
Ryhmän kokoonpano on ongelmallinen erityisesti kilpailuneutraliteetin
näkökulmasta. Ryhmässä on pankkien yliedustus ja vain kahden varsinaisen IT-yrityksen edustajat. Ryhmästä puuttuu merkittäviä toimijoita, jotka
ovat olleet mukana kehittämässä julkisen hallinnon sähköisiä tunnistuspalveluita.
Koska ryhmän tehtävänä on kehittää julkisen hallinnon sähköisiä tunnistusmenetelmiä, ei ryhmän nykyiselle kokoonpanolle ole selkeitä perusteita. Erityisen ongelmallisena kilpailun kannalta voidaan pitää sitä, että
ryhmän puheenjohtajana toimii suuren IT-yrityksen edustaja.
Vuoden 2007 loppuun mennessä ryhmässä oli esitelty eri toimijoiden
subjektiivisia näkemyksiä lähinnä omien tunnistuspalveluiden hyödyistä.
Yhtenä ryhmän toiminnan riskinä on se, että ryhmä voi muodostua eri
tunnistuspalvelujen tarjoajien suljetuksi markkinapaikaksi. Ryhmästä
puuttuu merkittäviä tunnistuspalveluratkaisuja kehittäviä tai tarjoavia toimijoita. Liikenne- ja viestintäministeriö ei ole kiinnittänyt kehittämisryhmän kokoonpanoa muodostaessaan huomiota ongelmiin, joita ryhmän kokoonpano voi synnyttää. Lisäksi sekä pankeilla että operaattoreilla on
omat edunvalvontajärjestönsä, joten niiden edustus kehittämisryhmässä
olisi voitu hoitaa vähäisemmälläkin määrällä edustajia kilpailuneutraliteetti huomioiden.
Kehittämisryhmän toiminta oli vielä alkuvaiheessa tarkastusta suoritettaessa. Kehittämisryhmä oli perustanut pienryhmän kehittämään mobiilitunnistusta, joka nähtiin tulevaisuuden tunnistusmenetelmäksi. Mobiilitunnistusta on kehitetty ja pyritty edistämään HST-ryhmässä jo useita
vuosia laihoin tuloksin. Kehittämisryhmä asetti pienryhmän erimielisenä
sen kokoonpanosta. Kehittämisryhmän toimenpiteissä ei ole toistaiseksi
havaittavissa uusia avauksia tunnistusmenetelmien ja-välineiden suhteen.
Pienryhmässä toimii samat kehittäjät, jotka ovat jo vuosia yrittäneet saada
mobiilivarmenteen yleiseen käyttöön markkinoille.
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Ryhmän toiminnalle erilaisten selvitysten tekemiseen on ehdotettu vuotuista 30 000 euroa määrärahaa.
Ryhmässä vallitsevien erilaisten näkemyksien vuoksi ryhmän toimenpidesuunnitelman hyväksyminen on viivästynyt. Se valmistui helmikuun
2008 lopussa. Toimenpidesuunnitelma pitää sisällään selvityksiä sähköisen tunnistamisen viitearkkitehtuurista, käyttäjätunnus-salasanaparin kehittämisestä, pankkien yhteistoiminnasta, todentamiskeskuksesta, tunnistusalustojen kehittämisestä sekä varmenteita koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Lisäksi ryhmä tekee tulevien asioiden pohjustamista ja alustavaa selvittämistä sekä seurantaa. Ryhmän konkreettisimpana tavoitteena
näyttää olevan mobiilitunnistuksen edistäminen, joskin tämänkin tavoitteen edistämiseksi ryhmä on nähnyt tarvittavan valtioneuvoston periaatepäätöstä.
Tarkastuksessa muodostuneen näkemyksen mukaan ryhmä on selvittämässä tunnistuksen kehittämistä ilman, että julkisen hallinnon sähköisen
tunnistuksen erilaisia käyttötarpeita on edes selvitetty. Ryhmän toimenpidesuunnitelman perusteella riskinä on, että toiminta keskittyy teknologian
kehittämiseen sekä viranomais- ja liiketoimintalähtöisyyteen ilman, että
on selvitetty, onko uusille tunnistuskäytännöille käyttötarpeita ja millaisissa tilanteissa yleensäkin tunnistusta tarvitaan julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa.
Sähköisen tunnistamisen kehittämisryhmälle on asetettu tehtävä julkisen
hallinnon sähköisen tunnistuksen kehittämisestä. Toimenpidesuunnitelman perusteella on riskinä, että ryhmän toiminta painottuu liikaa liiketoiminnan edistämiseen.
3.4.4

Viestintävirasto

Sähköisistä allekirjoituksista annetun lain (14/2003) 22.2 §:n mukaan
Viestintäviraston tehtävänä on valvoa kyseisen lain noudattamista. Säännöksen mukaan Viestintävirasto voi antaa tarvittaessa teknisiä määräyksiä
ja suosituksia sähköisiin allekirjoituksiin liittyviä laatuvarmenteita yleisölle tarjoavien varmentajien toiminnan luotettavuus- ja tietoturvavaatimuksista.
Viestintävirasto81 perusti 6.2.2001 Varmennepalvelut-työryhmän, jossa
oli edustettuina lähes kaikki tuolloin varmennepalveluita kehittäneet tai
tarjonneet toimijat. Työryhmässä laadittiin varmennetoimintaa koskeva
raportti, joka valmistui huhtikuussa 2002. Raportissa on käsitelty laatu81

Viestintävirasto toimi tuolloin vielä Telehallintokeskuksen nimellä.
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varmenteiden tarjontaan liittyviä vaatimuksia sekä yleisiä varmennetoiminnan alueita muun muassa standardointityön ja yhteentoimivuuden näkökulmista. Raportissa on esitetty näkemyksiä laatuvarmenteita tarjoavien
varmentajien valvonnasta ja siihen liittyvistä Viestintäviraston määräyksistä ja ehdotuksista jatkotoimenpiteiksi sekä valvontamaksuista.
Viestintävirasto on antanut sähköisistä allekirjoituksista annetun lain nojalla seuraavat määräykset ja suositukset:
− Määräys (7/2003 M) Yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien ilmoitusvelvollisuudesta Viestintävirastolle ja siihen liittyvä suositus;
− Määräys (8/2003 M) Yleisölle laatuvarmenteita tarjoavien varmentajien toiminnan luotettavuus- ja tietoturvallisuusvaatimuksista sekä siihen liittyvä suositus.
Viestintävirasto on julkaissut 14.2.2005 "Laatuvarmennetoiminnan valvonta ja tarkastus"-käsikirjan, jonka tarkoituksena on kuvata Viestintäviraston laatuvarmentajiin kohdistuvia teknisiä ja taloudellisia valvonta- ja
tarkastusprosesseja. Käsikirjalla pyritään varmistamaan valvonnan tasapuolisuus ja luotettavuus sekä parantamaan toiminnan läpinäkyvyyttä.
Viestintäviraston laatuvarmennetoiminnan valvonta on kohdistunut
Väestörekisterikeskuksen toimintaan. Väestörekisterikeskus aloitti laatuvarmenteiden tarjoamisen 31.3.2003, josta se on tehnyt ilmoituksen Viestintävirastolle 31.1.2003. Viestintäviraston ilmoituksen mukaan Väestörekisterikeskus on tehnyt tarvittavat vuosi- ja toiminnan muutosilmoitukset
sekä vika- ja häiriöilmoitukset.
Viestintävirasto on tehnyt Väestörekisterikeskukseen vuosina 2005,
2006 ja 2007 laatuvarmennetoimintaa koskevat tarkastukset. Tarkastusmuistiot on laatinut kahdessa tapauksessa tarkastuskohteen edustaja. Viestintäviraston on tältä osin syytä muuttaa käytäntöjään, koska tarkastuksen
suorittajan tehtävänä on huolehtia tarkastushavaintojen merkitsemisestä.
Lisäksi Viestintäviraston tarkastustoiminta on maksullista, joten tälläkin
perusteella sen tehtävänä on huolehtia virkatyönä tarkastusmuistion laadinnasta.
Viestintävirasto on tehnyt vuosina 2004–2005 yhteensä kolme selvityspyyntöä Väestörekisterikeskukselle varmennepalvelujärjestelmässä ilmenneistä häiriöistä. Väestörekisterikeskus on ryhtynyt selvityspyyntöjen
johdosta korjaaviin toimenpiteisiin.
Viestintävirasto on esittänyt tarkastuksen yhteydessä asianmukaisen selvityksen varmennepalveluita koskevista ohjaus- ja valvontatoimenpiteistä.
Vuosina 2006–2007 Viestintävirasto on vastannut 22 neuvonta- ja säädöstulkintapyyntöön ja on saanut laatuvarmentajalta 16 vika- ja häiriöilmoitusta. Lisäksi muita tehtäviä oli merkitty 26 kappaletta, joista suurin osa
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on koskenut kuukausittaisia laatuvarmenteiden määrää koskevia ilmoituksia.
Viestintäviraston laatuvarmennetoiminnan valvontaa rahoitetaan laatuvarmentajilta perittävillä maksuilla. Laatuvarmenteista koskevista maksuista on säädetty liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa Viestintäviraston maksuista (1175/2005). Asetuksen 10 §:n mukaan laatuvarmenteen
tarjoamista yleisölle koskevan ilmoituksen rekisteröimisestä peritään rekisteröintimaksuna 3 000 euroa. Lisäksi laatuvarmenteita tarjoavalta varmentajalta peritään asetuksen 12 §:n mukaan varmennemaksu, jonka suuruus on 0,25 euroa voimassaolevaa laatuvarmennetta kohti puolivuosittain. Varmennemaksu on kuitenkin vähintään 3 500 euroa ja enintään
40 000 euroa laskutuskaudella. Enimmillään laatuvarmentaja joutuu siten
maksamaan varmennemaksuja vuodessa 80 000 euroa, joka muodostuu,
jos varmentajalla on 160 000 voimassa olevaa laatuvarmennetta.
Varmennemaksun hinnoittelua ei voida pitää perusteltuna, koska laatuvarmenteiden määrän ei pitäisi lisätä merkittävästi valvontaviranomaisen
tehtäviä. Valvontaviranomaisen tehtävien määrä riippuu sen sijaan laatuvarmentajien ja niiden tarjoamien varmennetyyppien määrästä, jolloin
maksuperusteenkin tulisi pohjautua näihin muuttujiin. Lisäksi varmennemaksu on varmennemarkkinoiden kannalta ongelmallinen, sillä vastaavasta varmenteesta, jolle ei ole haettu laatuvarmenteen statusta ei tarvitse
maksaa lainkaan viranomaismaksuja. Sinällään Viestintäviraston laatuvarmennemaksu on aiheellinen viranomaisen valvontamaksuna.
Varmennemaksusta voi välttyä, kun varmentaja ei tee ilmoitusta laatuvarmenteesta ja tarjoaa tuottamaansa varmennetta tavallisena varmenteena. Käytönnössä laatuvarmenteen statuksella ei ole merkitystä ainakaan
julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa.
Viestintäviraston Väestörekisterikeskukselta perimät maksut ovat olleet
vuosina 2003–2007 noin 150 000 euroa. Vuonna 2005 Viestintäviraston
perimät maksut ovat olleet suuremmat kuin varmennetoiminnan valvonnasta aiheutuneet kustannukset. Vuosina 2004, 2006 ja 2007 tulot ja kustannukset ovat olleet tasapainossa. Viestintäviraston varmennetoiminnan
valvonnasta aiheutuneet kustannukset ovat nousseet maksuista saatujen
tulojen mukaisesti. Vuonna 2005 varmennetoiminnan valvonnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet noin 15 000 euroa. Vuonna 2006 kustannukset ovat nousseet yli kolminkertaiseksi noin 50 000 euroon. Vuonna
2007 kustannukset on arvioitu nousevan noin 70 000 euroon. Kustannukset ovat nousseet 4,5-kertaiseksi vuodesta 2005 vuoteen 2007. Viestintävirasto on perustellut kustannusten kasvua sähköisiin allekirjoituksiin ja
varmennepalveluihin liittyvien yhteydenottojen ja tiedustelujen lisääntymisenä sekä tiedottamisen tehostamisella erityisesti www-sivujen uudis-
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tamisella. Kustannuksia ovat Viestintäviraston mukaan kasvattaneet myös
kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön tarpeen määrän kasvu.
Tarkastuksen perusteella Viestintävirasto on mitoittanut laatuvarmennetoiminnan valvontaa koskevan viranomaistoimintansa tulonmuodostuksen
mukaan. Menettelyä ei voida pitää viranomaisen uskottavan toiminnan
kannalta asianmukaisena. Viestintäviraston laatuvarmennetoimintaa koskeva valvonta on muodostunut kolmesta Väestörekisterikeskukseen kohdistuneesta tarkastuksesta (vuosina 2005, 2006, 2007) ja kolmesta selvityspyynnöstä (vuosina 2004–2005). Toimenpiteistä neljä on suoritettu
ajankohtana, jolloin varmennetoiminnan valvonnasta aiheutuneet kustannukset ovat olleet vuodessa noin 15 000 euroa. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen johdosta Viestintäviraston on syytä tarkistaa resursointiaan varmennetoiminnan valvonnassa ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua. Liikenne- ja viestintäministeriön tulee uudistaa varmennemaksun perusteet siten, että maksu on kiinteä vuosittain kerättävä valvontamaksu. Maksujen keräämiselle varmenteiden määrän mukaan ei ole
olemassa perusteita, vaan maksun tulisi määräytyä tehtävien määrään vaikuttavien tekijöiden perusteella.
3.4.5

Rahoitustarkastus

Pankkien tunnistusratkaisuja valvoo Rahoitustarkastus, joka on antanut
verkkopankkitunnistamisesta ohjeita muun muassa helmikuussa 2004 ja
huhtikuussa 2006. Rahoitustarkastus on edellyttänyt, että sen valvonnan
piiriin kuuluvien organisaatioiden tulee ilmoittaa etukäteen muutokset
asiakkaan tunnistamiseen liittyvissä menettelyissä.
Rahoitustarkastus toimii Suomen Pankin yhteydessä. Valtiontalouden
tarkastusviraston toimivaltaan ei kuulu Suomen pankin tarkastaminen, joten tarkastuksessa ei käsitelty tarkemmin Rahoitustarkastuksen toimintaa
verkkopankkitunnisteiden käytön ohjauksessa ja valvonnassa.
Tarkastuksen yhteydessä on kuitenkin käyty keskustelua Rahoitustarkastuksen kanssa pankkitunnisteiden käytöstä julkisessa hallinnossa. Lisäksi Rahoitustarkastuksen edustaja on osallistunut tarkastuksen yhteydessä yhteistyössä Valtiontalouden tarkastusviraston kanssa keskusteluihin
pankkien tunnistuspalveluista.
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4

Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen yleisenä tavoitteena oli selvittää julkisen hallinnon tunnistuspalveluiden kehittämishankkeiden koordinointia, niitä koskevaa viranomaisten välistä yhteistyötä, hankkeiden toteutusta ja niiden tarkoituksenmukaisuutta sekä palvelujen hankintojen ja toteutuksen lainmukaisuutta. Tarkastuksessa arvioitiin myös toimintoihin liittyviä taloudellisia ja
toiminnallisia riskejä. Tarkastuskohteina olivat työministeriö (nykyinen
työ- ja elinkeinoministeriö), valtiovarainministeriö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sosiaali- ja terveydenalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus, Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus, Valtiokonttori, Verohallitus ja Väestörekisterikeskus. Lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin tunnistuspalveluiden kehittämisen ohjauksen ja
valvonnan rakenteita, mistä syystä edellisten ohella tarkastuskohteina olivat myös liikenne- ja viestintäministeriö, tietosuojavaltuutetun toimisto ja
Viestintävirasto.
Tarkastuksen perusteella julkisessa hallinnossa on kehitetty tunnistuspalveluinfrastruktuuria voimakkaasti. Kuitenkaan tarpeita tunnistuspalveluiden käytölle sähköisessä asioinnissa ei ole selvitetty riittävästi. Valtiontalouden tarkastusvirasto on maaliskuussa 2006 antamassaan tarkastuskertomuksessa (120/2006) todennut, että julkishallinnossa tulee kartoittaa
vahvaa tunnistusta vaativat palvelut sekä niihin liittyvien tunnistusmuotojen asema ja merkitys. Tällaisiin toimenpiteisiin ei ainakaan toistaiseksi
ole ryhdytty. Jatkuva tunnistuspalveluiden kehittämisen ylikorostaminen
on voinut johtaa hitaaseen julkisen hallinnon sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen. Erilaisten tunnistusmenetelmien ja käsitteiden vakiintumattomuus sekä niiden sekoittuminen voivat olla yksi merkittävä tekijä
sähköisen asioinnin kehittämisen ongelmiin.
Tarkastusvirasto korostaakin, että tietoturvatoimenpiteitä suunniteltaessa, pitää viranomaisten ottaa huomioon toteutettavien toimenpiteiden suhteellisuus suojattavaan kohteeseen nähden. Henkilön luotettava tunnistus
ei ole sähköisen asioinnin edellytys kuin erityisestä syystä. Oikeusministeriö on tarkastuskertomusluonnosta koskevassa palautteessaan pitänyt perusteltuna sitä, ettei henkilön luotettava tunnistus ole sähköisen asioinnin
edellytys kuin erityisistä syistä.
Tunnistuspalveluita on kehitetty julkisessa hallinnossa kunkin toimijan
omista tarpeista ja lähtökohdista käsin, jolloin on päädytty päällekkäisiin
ja taloudellisesti epäedullisiin ratkaisuihin. Syynä on ollut riittävän ohjauksen puute valtion IT-toiminnan kehittämisessä.
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Viranomaisten välinen yhteistyö ja koordinointi
Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman keskeisenä tehtävänä oli koordinoida valtionhallinnon omia toimenpiteitä horisontaalisella tasolla, jotta voidaan varmistua muun muassa siitä, että toteutettavat toimenpiteet tukevat toisiaan eivätkä ole päällekkäisiä tai keskenään ristiriidassa. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen perusteella
tietoyhteiskuntaohjelma ei ole onnistunut kaikilta osin tässä tehtävässään,
vaan se on ollut mukana toteuttamassa tai tukemassa päällekkäisiä toimenpiteitä. Päällekkäisyyksiä viranomaisten välisessä työssä oli havaittavissa Väestörekisterikeskuksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen välillä, Katve-konsortion82 ja VETUMA-hankintayhteenliittymän83
välillä sekä Verohallituksen ja Patentti- ja rekisterihallituksen välillä. Näiden toimijoiden välisessä yhteistyössä on tarkastuksessa todettu huomattavia puutteita. Tästä syystä valtionhallinnon tunnistusratkaisuja ei ole kehitetty asetettujen tavoitteiden mukaisesti kokonaisuuden kannalta taloudellisesti edullisella ja toiminnaltaan tarkoituksenmukaisella tavalla.
Tarkastuksen perusteella Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman kokonaiskoordinoinnissa on havaittavissa joitakin puutteita, jotka ilmenivät kansalaisvarmenteen ilmaisjakelua koskevina erilaisina linjauksina sekä VETUMA- ja Katso-hankkeiden84 tukemisena erilaisin perustein.
Tietoyhteiskuntaohjelmassa linjattiin vuonna 2005, että kansalaisvarmenteen tulee levitä markkinaehtoisesti ja toisaalta tietoyhteiskuntaohjelma
ehdotti myöhemmin valmistelemassaan kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa kansalaisvarmenteen ilmaista määräaikaista jakelua. Tietoyhteiskuntaohjelma oli myös tukemassa VETUMA-palvelun kehittämistä päällekkäiseksi toiminnoksi Tunnistus.fi-palvelun kanssa. Perusteluna VETUMA-palvelun kehittämiselle nähtiin Tunnistus.fi-palvelun hankintamenettelyt ja siinä tehdyt rajaukset vain tiettyjen hankintayksiköiden käyttöön. Kuitenkin tietoyhteiskuntaohjelma oli tukemassa Katsotunnistuspalvelun laajentamista, vaikka palvelu on hankittu vieläkin rajatumpana vain Verohallituksen omaan käyttöön sen tekemien hankinnan
aikaisten rajausten mukaisesti ja koska sillä ei ollut asianmukaisia valtuuksia tehdä laajemman käytön kilpailutusta. Tietoyhteiskuntaohjelma
82

Kansaneläkelaitoksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Verohallituksen hankintayhteenliittymä.
83
Kuntien sekä valtiovarainministeriön, sisäasiainministeriön sekä liikenne- ja
viestintäministeriön muodostama hankintayhteenliittymä.
84
Katso-hanke on Verohallituksen organisaatiotunnistuspalvelun toteuttanut
hanke.
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kuitenkin näki palvelun laajentamiselle edellytyksiä lainsäädännön kehittämisen kautta. Kuitenkin lainsäädännön kehittäminen jälkikäteen jo hankittuun palveluun on ongelmallinen hankintalainsäädännön näkökulmasta.
Toisaalta, jos lainsäädännöllä olisi mahdollista laajentaa jo hankitun palvelun käyttöä, olisi VETUMA-hankkeessa tullut päätyä Tunnistus.fipalvelun käyttöön.
VETUMA-hankintayhteenliittymän organisointi- ja yhteistyöongelmat
ovat johtaneet päällekkäisiin toimintoihin. Osapuolet eivät ole pystyneet
edes neuvottelemaan yhteistyöstä, vaan VETUMA-hankintayhteenliittymällä oli kunnianhimoinen tavoite saada hankittua uusi vastaava tunnistusjärjestelmä kuin Tunnistus.fi-palvelu käyttöön. VETUMA-palvelun
kustannukset ovat jääneet valtion maksettavaksi. Palvelun käyttöönotto on
ollut hidasta ja käyttö suhteellisen vähäistä. Tunnistus.fi-palvelu on puolestaan nk. massahallintoviranomaisten käytössä ja sen käyttömäärä kasvaa jatkuvasti. Vuonna 2007 Tunnistus.fi-palvelun tunnistustapahtumäärä
oli yli 100 kertaa suurempi kuin VETUMA-palvelussa. Onkin nähtävissä,
että työ- ja elinkeinoministeriön perustaminen tulee laajentamaan Tunnistus.fi-palvelun käyttöä valtionhallinnon viranomaisten palveluissa. Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin tunnistuspalvelutoimintojen uudelleen organisoimiseksi rationaalisella tavalla päällekkäisyyksiä karsimalla.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 18.2 §:n
mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää yhteiskäyttöisten tietojärjestelmien kehittämisestä ja käyttämisestä. Tarkastuksen perusteella
tarkastusvirasto katsoo, että erilaisiin strategioihin ja muuhun informaatioohjaukseen perustuvan viranomaisten välisen yhteistyön ohjaaminen on
ollut tehotonta. Nykyiset menettelyt eivät ole riittäviä hyvän tiedonhallintatavan toteuttamiseksi sekä kokonaistaloudellisesti edullisten ja laajaan
käyttöön tarkoitettujen järjestelmien kehittämiseksi. Tästä syystä toimintaa ohjaavien ministeriöiden, erityisesti valtiovarainministeriön, tulisikin
olla aloitteellinen valtioneuvoston asetusten valmistelussa IT-toiminnan
johtamisen ja sen vaikuttavuuden tehostamiseksi sekä palvelutuotannon
kustannustehokkuuden lisäämiseksi. Nykyiset menettelyt vain lisäävät eri
viranomaisten tai niiden muodostamien ryhmittymien välistä kilpailua, joka ei ole valtion taloudenhoidon kokonaisuuden kannalta perusteltua.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan tietoyhteiskuntakehitystä on ohjattu toteuttamalla samanaikaisesti erilaisia strategioita ja muodostamalla
raportointijärjestelmä, jossa asioista raportoidaan eri toimijoille päällekkäin. Tämä on johtanut tehottomaan toimintaan. Vanhasen I hallituksen
tietoyhteiskuntaohjelma laati Kansallisen tietoyhteiskuntastrategian vuosille 2007–2015, jonka pohjalta tietoyhteiskuntaohjelma laati jalkautta157

missuunnitelman strategian toteuttamiseksi. Näiden pohjalta Vanhasen II
hallitus teki periaatepäätöksen kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007–2011. Periaatepäätöksen jälkeen arjen tietoyhteiskuntaneuvosto on laatinut toimintaohjelman, jonka pohjalta tietoyhteiskuntakehitystä seurataan. Valtion IT-toiminnan kehittäminen perustuu
valtion IT-strategiaan, joka on vahvistettu valtioneuvoston periaatepäätöksenä kesäkuussa 2006. Valtiovarainministeriön johdolla on laadittu myös
vuonna 2005 julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategia. Valtiovarainministeriössä toimivalle julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle on puolestaan laadittu oma strategia vuoden 2007 lopussa julkisen hallinnon tietohallinnon kokonaiskoordinaation vahvistamisesta ja yhteistyön tiivistämisestä.
Valtionhallinnon toimenpiteitä muun muassa tunnistamisen ja muun ITtoiminnan osalta seuraavat tällä hetkellä arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta, hallinnon ja aluekehityksen kehittämisen ministeriryhmä, julkisen
hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta, valtion IT-johtoryhmä sekä valtion IT-toiminnan koordinointiryhmä.
Tarkastusvirasto katsoo, että päällekkäinen seuranta ja raportointi vievät
tarpeettomasti kehittämistoiminnan resursseja, joita käytetään erilaisten
selvitysten ja ohjeiden laatimiseen ilman konkreettisten tulosten saavuttamista. Silloinkin kun konkreettisiin tuloksiin johtavia toimenpiteitä on
päästy tekemään, näyttää niitä tekevän useampi toimija päällekkäin. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan tämä johtuu julkisen hallinnon ITtoiminnan kokonaiskoordinoinnin ja riittävän tehokkaan ohjauksen puutteesta. Ongelmana on myös tavoitteiden asettamisen lyhytjänteisyys.
Hankintamenettelyt
Julkisista hankinnoista annettujen säännöksien noudattaminen kuuluu viranomaisten toiminnan lainmukaisuusvaatimukseen sekä virkamiesten
virkavastuuseen. Tarkastuksen yhteydessä on ilmennyt useissa hankinnoissa puutteita tai laiminlyöntejä julkisista hankinnoista annettujen säännösten noudattamisessa. Hankintalainsäädäntöön nähden lainvastaisia menettelyitä ja laiminlyöntejä oli tehty erityisesti Verohallituksen ja Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hankkeissa. Myös valtiovarainministeriön menettelyt yhteishankinnoissa ja puitejärjestelyissä eivät ole olleet
kaikilta osin hankintalain säännösten mukaisia.
Tarkastusvirasto katsoo, että hankintayksikkö ei toimi julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 2.1 §:n edellyttämällä tavalla tasapuolisesti
ja syrjimättä eikä laadi tarjouspyyntöjä 40.1 §:n tarkoittamalla tavalla selkeiksi, jos vaatimusmäärittelyt ovat niin yleisellä tasolla, että ne johtavat
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toimittajien tarjousten selkeään poikkeamiseen toisistaan. Hankintayksiköiden on huomioitava julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007)
63.1 §:n säännös, jonka mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan
laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen. Vastaava säännös on sisältynyt myös aiempaan hankintalainsäädäntöön.
Tarkastusvirasto korostaa, että järjestelmien vaatimusmäärittelyt tulee
laatia huolellisesti siten, että ne eivät suosi tiettyä toimittajaa. Tästä syystä
hankittavan järjestelmän vaatimusmäärittelyissä tulisi käyttää tarjouskilpailuun osallistuvia toimittajia pidättyväisesti vain perustellusta painavasta syystä.
Tarkastetuissa hankkeissa on ollut puutteita yhteishankintoja ja puitejärjestelyjä koskevien säännösten soveltamisessa. Aiemmin voimassa olleessa valtion hankinnoista annetun asetuksen (1416/1993) 2.2 §:ssä kehotettiin valtion hankintayksiköitä yhteishankintoihin. Kuitenkaan yhteishankinnoista ja niiden tekemisestä ei ole olemassa selkeitä säännöksiä tai ohjeita. Nykyinen hankintalaki (348/2007) ja sitä edeltänyt hankintalaki
(1505/1992) eivät sisällä selkeitä menettelysäännöksiä viranomaisten yhteishankinnoista. Tästä syystä tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö on ryhdyttävä toimenpiteisiin yhteishankintoja koskevien menettelyjen selkeyttämiseksi.
Tarkastuksessa ilmeni, että Valtioneuvoston tietohallintoyksiköllä ei ole
ollut toimivaltaa kilpailuttaa puitesopimusta varmenteen sisältävästä virkakortista eikä valtiovarainministeriön IT-toiminnan johtamisyksiköllä ole
ollut toimivaltaa tehdä puitesopimuksia pankkien kanssa verkkopankkitunnisteiden hinnoista. Valtionhallinnon yhteishankintayksikkönä toimii
Hansel Oy, joka voi tehdä koko valtionhallintoa koskevia puitesopimuksia
ilman hankintayksikkökohtaisia valtuutuksia. Valtiovarainministeriölle
säädetty tehtävä toimia valtionhallinnon tietohallinnon yleisenä ohjaajana
ja kehittäjänä ei perusta sille yleistä oikeutta toimia koko valtionhallintoa
koskevien yhteishankintoja toteuttajana. Jos tällainen rooli halutaan antaa
Valtion IT-toiminnan johtamisyksikölle tai Valtioneuvoston tietohallintoyksikölle, tarkastusviraston käsityksen mukaan se edellyttää lainsäädäntötoimia.
Edellä mainituista syistä valtiovarainministeriön on ryhdyttävä toimenpiteisiin sopimuksiensa saattamiseksi lain mukaisiksi. Tarkastusvirasto
katsoo, että varmenteen sisältävien virkakorttien hankinta tulee tehdä hankintayksiköiden omina hankintoina, kunnes valtion yhteishankintayksikkö
on kilpailuttanut puitesopimuksen tai kilpailutus on hoidettu muuten hankintalainsäädännön mahdollistamalla tavalla.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan tietojärjestelmäpalveluja hankittaessa on vastaisuudessa selvitettävä tarkemmin eri vaihtoehdot hankinnan
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suorittamiseksi. Yksittäisen viranomaisen ei tulisi tehdä laajoja tietojärjestelmähankintoja kuin perustelluista syistä. Tällöin kyseessä täytyy olla
selkeästi vain viranomaisen ydintoimintaa tukevasta järjestelmästä, jonka
toiminnallisuuksia ei ole mahdollista tuottaa muiden viranomaisten kanssa
yhdessä.
Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 2.1 §:n mukaan hankintayksiköiden on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet.
Tarkastuksessa havaittiin, että kesällä perinteiseen loma-aikaan ajoitetut
kilpailutukset tuottavat normaalia vähemmän tarjouksia ja niiden sisällöllinen laatu vaikuttaa keskimääräistä heikommalta, joka voi johtaa pitkiin
neuvotteluihin tai suureen määrään muutospyyntöjä hankinnan myöhemmässä vaiheessa. Tarkastusvirasto painottaa, että valtion hankintayksiköiden tulee välttää kesäisin yleisimpään loma-aikaan tapahtuvaa kilpailutusta, koska hankintayksikkö ei käytä tuolloin olemassa olevia kilpailuolosuhteita hyväksi riittävän tehokkaasti. Loma-aikaan ajoittuvalle kilpailutukselle tulee olla erityisen painavat perustelut. Valtion hankintakäsikirjan
2007 (s. 38) mukaan kilpailutusajankohtaa ei tulisi ajoittaa heinäkuulle.
Kesällä yleiseen loma-aikaan ajoitetut hankinnat ovat ongelmallisia myös
hankintalain (348/2007) 36.1 §:n näkökulmasta katsottuna. Säännöksen
mukaan hankintamenettelyn määräaikoja asetettaessa on otettava huomioon hankinnan laatu ja monitahoisuus sekä tarjousten laatimisen ja toimittamisen vaatima aika.
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava tarkastusvirastolle tarkastuskertomuksen päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt yksiköidensä hankintatoimen saattamisessa
hankintalainsäädännön mukaiseksi.
Toiminnan ohjausrakenteet ja lainsäädännön kehittäminen
Tarkastuksen perusteella tunnistus- ja varmennepalveluiden valvonta ja
ohjaus ovat olleet hajautuneita. Liikenne- ja viestintäministeriön tehtävänä
on varmennetoiminnan yleinen ohjaus. Valtiovarainministeriö huolehtii
puolestaan tunnistuspalveluiden käytön ohjauksesta julkisessa hallinnossa.
Lisäksi sisäasiainministeriö on aiemmin tuonut oman näkökulmansa kehittämistyöhön Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelutoiminnan
edunvalvojana.
Viestintäviraston tehtävänä on ohjata ja valvoa laatuvarmennetoimintaa.
Rahoitustarkastus huolehtii puolestaan pankkien ja verkkopankkitunnisteiden jakelun valvonnasta. Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on huolehtia
yleisestä henkilötietojen käsittelyn ohjauksesta ja valvonnasta sekä lisäksi
varmennetoimintaan liittyvästä henkilötietojen käsittelyn valvonnasta.
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Vastuiden jakautumisen ongelmana ja riskinä ovat toimintojen päällekkäisyys ja siitä aiheutuva tosiasiallisen toiminnan tehottomuus. Esimerkiksi
varmentajia, jotka toimivat tunnistustapahtumissa kolmansina luotettuina
osapuolina, ja jotka eivät tarjoa laatuvarmennetasoista varmennetta, ei
valvo tällä hetkellä selkeästi kukaan. Tällaisia toimijoita, jotka ovat valvonnan osalta katvealueella, ovat ainakin Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Verohallitus. Tarkastusvirasto katsoo, että toimintaa ohjaavien
ministeriöiden tulee ryhtyä toimenpiteisiin ohjaus- ja valvontavastuiden
selkeyttämiseksi.
Tällä hetkellä varmennetoimintaa sääntelee erityislakina ainoastaan sähköisistä allekirjoituksista annettu laki, jossa keskitytään laatuvarmennetoiminnan sääntelyyn sekä sähköisen allekirjoituksen puitteisiin. Henkilötietojen käsittelystä sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa on yleiset säännökset, jotka koskevat kaikkia varmenteita. Tarkastuksessa ilmeni,
että käytännössä osaa henkilötietojen käsittelyä koskevista säännöksistä ei
noudateta tällä hetkellä.
Tunnistuksen käyttö sähköisissä asiointipalveluissa on jäänyt informaatio-ohjauksen varaan. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan toiminnan
yhdenmukaistaminen ja rationalisointi, valvonnan tehostaminen, tietoturvallisuutta koskevat menettelyt, vapaiden tunnistemarkkinoiden toimivuus
sekä erityisesti yksilöiden oikeusturva ja tietosuoja edellyttävät tunnistuspalveluita ja tunnistamista koskevaa lakitasoista sääntelyä. Liikenne- ja
viestintäministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön tulisikin
ryhtyä yhteistyössä pikaisiin toimenpiteisiin sähköisen tunnistuksen lainsäädännön kehittämiseksi.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Viestintäviraston perimälle
varmenteiden määrään perustuvalle varmennemaksulle ei ole tosiasiallisia
perusteita ja se on varmennemarkkinoiden toimivuuden kannalta ongelmallinen. Tarkastusvirasto katsoo, että liikenne- ja viestintäministeriön on
ryhdyttävä toimenpiteisiin varmennevalvonnan maksujen uudistamiseksi
siten, että maksun perusteena on muu kuin varmenteiden määrä. Tässä
tarkoituksessa liikenne- ja viestintäministeriön on toimitettava tehdyistä
toimenpiteistä selvitys tarkastusvirastolle tarkastuskertomuksen päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä.
Valtiovarainministeriössä toimiva Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö on osallistunut tunnistuspalveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.
Tarkastuksen perusteella IT-toiminnan johtamisyksikön toiminnan lainsäädännöllinen perusta muun muassa hankintojen osalta on tällä hetkellä
epäselvä. Se on tuonut ongelmia muun muassa yhteishankintojen toteuttamisessa, joissa IT-toiminnan johtamisyksikkö on ylittänyt toimivaltuutensa. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö suunnittelee parhaillaan uu-
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sia yhteisiä sähköisiä palveluita ja tietojärjestelmiä sekä toiminnan ohjauksen välineitä.
Valtion IT-toiminnan johtamisyksikön käytännön toiminta ja välineet
pohjautuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen valtion IT-toiminnan kehittämisestä (valtion IT-strategia) sekä eri säännöksissä annettuun informaatio-ohjausvaltuuteen. Tarkastuksessa on muodostunut käsitys, että valtion IT-toiminnan johtamisyksikön toiminta ei ole nykyisessä muodossaan
tehokasta eikä sillä ole tosiasiallisia mahdollisuuksia johtaa valtion ITtoiminnan kehittämistä. Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö on yksi
toimija muiden toimijoiden joukossa ilman selkeää IT-toiminnan ohjausvastuuta, -vaikutusta ja -välineitä. Valtioneuvoston ohjesäännön
(262/2003) 17 §:n 11 kohdan toimialasäännös luo kuitenkin jonkinlaiset
puitteet tälle toiminnalle. Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman
erääksi toimenpiteeksi oli kirjattu valtion tietohallintolain valmistelu. Kuitenkin tietohallintolain valmistelu kaatui eri toimijoiden erilaisiin näkemyksiin sen tarpeellisuudesta.
Tarkastusvirasto katsoo, että IT-toiminnan tehostaminen edellyttää valtiovarainministeriön uudelleen arviointia IT-toiminnan johtamisyksikön
tehtävien ja toiminnan edellytysten suhteen. Valtiovarainministeriön tulisi
ryhtyä pikimmiten toimenpiteisiin IT-toiminnan konserniohjausmallin tosiasiallisten edellytysten luomiseksi ja vahvistamiseksi. Tästä syystä valtiovarainministeriön on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt
valtion IT-toiminnan konserniohjauksen tehostamiseksi kertomuksen päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä.
Eduskunnan hallintovaliokunta on mietinnössään (HaVM 14/2002 vp, s.
3) kiinnittänyt huomiota siihen, että julkisella sektorilla ei ole selvitetty
kattavasti sähköisen asioinnin järjestämisestä, kehittämisestä ja ylläpitämisestä aiheutuvia kuluja. Tarkastuksessa muodostuneen käsityksen mukaan sähköisen asioinnin kustannuksia ei edelleenkään seurata virastoissa
riittävästi ja kehittämistä koskevia kustannusarvioita ei laadita säännönmukaisesti. Valtiovarainministeriö on kuitenkin kartoittanut valtionhallinnon suuria tietojärjestelmäinvestointeja ja kerää vuosittain tietoja valtion
tietohallinnosta, joten suunta on kuitenkin oikea.
Tunnistuspalvelumarkkinat ja siihen liittyvät riskit
Tarkastusvirasto kiinnittää huomiota siihen, että nykyisillä tunnistuspalvelumarkkinoilla ei ole todellista kilpailua, vaan tunnisteiden käyttö on keskittynyt verkkopankkitunnisteiden käyttöön. Tähän voi liittyä pitemmällä
aikavälillä taloudellisia riskejä. Toisaalta valtionhallinnon omilla toimenpiteillä on ollut vaikutuksensa syntyneeseen tilanteeseen. Tarkastuksessa
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on ilmennyt, että Väestörekisterikeskuksen toiminta on ollut vuosituhannen vaihteessa markkinoita vääristävää, mikä on ollut osaltaan vaikuttamassa yksityisten vastaavia varmennepalvelutoimintoja harjoittavien toimijoiden toiminnan lopettamiseen. Väestörekisterikeskus ei ole puolestaan pystynyt tarjoamaan käyttökelpoista vaihtoehtoa suurten massojen
käyttöön tunnistusvälineeksi.
Vain tunnistuspalveluiden välinen aito kilpailu pitää huolen siitä, että
tunnistustapahtumien hinnat pysyvät kohtuullisina verkkopankkitunnisteita tai muita tunnisteita käytettäessä. Julkisen hallinnon tulee olla avoin
tunnistemarkkinoilla kehitettäville uusille tunnistuspalveluratkaisuille.
Julkisen hallinnon on huolehdittava kuitenkin uusien tunnistuspalveluiden
turvallisuustason tasapuolisesta määrittelystä ja sertifioinnista, jonka perusteella tunnistuspalvelu voidaan hyväksyä julkisen hallinnon käyttöön
esimerkiksi vahvaa tunnistusta edellyttäviin sähköisiin palveluihin.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan julkisen hallinnon tulisi keskittyä hyödyntämään jo markkinoilla olemassa olevia sekä kehitettäviä tunnistuspalveluita eikä sen tulisi osallistua suoraan tunnistusvälineiden tuottamiseen. Yksityisten toimijoiden tehtäväksi tulisi jättää tunnistusmenetelmien ja -välineiden kehittäminen ja niiden saattaminen laajaan käyttöön. Julkinen hallinto voi tukea kehitystoimintaa ja luoda edellytyksiä
toiminnalle T&K-rahoituksella, kuitenkin siten, että se ei aiheuta markkinoilla vääristymiä. Tässä tarkoituksessa tarkastusvirasto tulee erityisesti
seuraamaan liikenne- ja viestintäministeriön asettaman tunnistamisen kehittämisryhmän toimintaa.
Toisaalta valtionhallinto voisi kehittää omaa tietosuoritteiden hinnoittelua siten, että pankkien ja muiden tunnistuspalvelumarkkinoilla toimivien
kanssa voitaisiin tehdä sopimuksia siten, että kummallekin osapuolelle
toimitettavat tietosuoritteet olisivat maksuttomia tai ne sisältäisivät selkeitä alennuksia. Tarkastuksen perusteella tällaisia mahdollisuuksia tarjoaisi
Väestörekisterikeskuksen sekä Patentti- ja rekisterihallituksen tietosuoritteet, joita hyödyntävät tai joita voisivat hyödyntää muun muassa pankit.
Tällaisia sopimuksia on tehty ainakin Virossa.
Väestörekisterikeskuksen toiminta ja kansalaisvarmenne
Tarkastusvirasto katsoo, että Väestörekisterikeskuksen toimintaa ei ole
organisoitu asianmukaisesti. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että
Väestörekisterikeskuksen viranomaistoiminta ja liiketoiminta ovat sekoittuneet erityisesti varmennetoiminnassa. Tämä on johtanut siihen, että viranomaiset (erityisesti Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) ovat pitäneet
Väestörekisterikeskusta yhtenä markkinoilla toimivana toimijana, mikä on
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osaltaan vaikuttanut yhteistyössä ilmenneisiin ongelmiin. Väestörekisterikeskus
on
sisäasiainministeriön
tuella
toiminut
tunniste/varmennemarkkinoilla siten, että se on vääristänyt osaltaan kilpailua toimenpiteillään.
Väestörekisterikeskuksen toimintaan liittyviä ongelmia on selvitetty ja
ne on todettu useissa eri raporteissa ja selvityksissä, joissa on tullut esiin
tarve liiketoiminnan ja viranomaistoiminnan selkeäksi erottamiseksi toisistaan. Väestörekisterikeskuksen tehoton toiminta ei ole johtanut todellisiin ongelmalähtöisiin organisaatiouudistuksiin. Väestörekisterikeskuksen
vastauksena esiintyneisiin selkeyttämistarpeisiin on ollut viranomaistoiminnan ja liiketoiminnan tilinpidon erottaminen toisistaan. Muutos on
kuitenkin ollut näennäinen. Myöskään sisäasiainministeriö ei ole ryhtynyt
riittäviin toimenpiteisiin alaisensa viraston toiminnan saattamiseksi
asianmukaiseksi, vaan ongelmien ratkaisemisessa on turvauduttu uusiin
selvityksiin.
Tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriön on ryhdyttävä välittömiin ja konkreettisiin toimenpiteisiin sen alaisen keskusviraston toiminnan saattamiseksi asianmukaiseksi. Tarkastusviraston näkemyksen
mukaan organisoinnin selkeyttämisen tarpeen selvittämistä ei ole syytä
hidastaa uusilla selvityksillä, vaan ministeriön on ryhdyttävä käytännön
toimenpiteisiin. Tässä yhteydessä tarkastusvirasto korostaa, että julkisen
vallan tulee toimia siten, että se ei aiheuta vääristymiä tai häiriöitä kilpailuilla markkinoilla. Väestörekisterikeskuksen varmennehinnoittelu on ollut markkinoiden kannalta ongelmallista, koska varmennekustannuksia ei
ole siirretty tuotteiden hintoihin ja toimintaa on lisäksi tuettu julkisin varoin.
Sisäasiainministeriö ja Väestörekisterikeskus ovat kehittäneet kansalaisvarmennetta teknisenä ideaaliratkaisuna, jolloin on päädytty kehittämään
tekniikkaa unohtamalla niin käyttäjät kuin sähköisten palveluiden tarjoajat
varmennepalvelun hyödyntäjinä. Kehitystyössä on unohdettu tasapaino
kustannusten, turvallisuuden ja käyttötarpeiden välillä. Tämä on johtanut
kalliisiin ratkaisuihin, joiden käyttäjäystävällisyyttä voidaan perustellusti
epäillä. Kansalaisvarmenteen käytettävyyttä on kuitenkin pyritty edistämään sen voimassaoloajan pidentämisellä ja kortinlukijaohjelmistolisenssin hankinnalla. Alkuvaiheessa kehitystyössä on unohdettu yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kanssa, jota Väestörekisterikeskus ei ole pystynyt
paikkaamaan myöhemmin tehdyillä yhteistyöpyrkimyksillään. Kansalaisvarmenteella tapahtuva tunnistus on osoittanut käytännössä ongelmalliseksi muun muassa henkilötunnusta käytettäessä. Väestörekisterikeskuksen onkin selvitettävä henkilötunnuksen käytön ja välittämisen yksinkertaistamista.
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Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 5.3 §:n mukaan viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan kannalta teknisesti
mahdollisimman yhteensopivia ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja. Tarkastusvirasto katsoo, että Väestörekisterikeskus ei ole kiinnittänyt
huomiota säännöksessä tarkoitettuun yhteensopivuus- ja helppokäyttöisyysvaatimuksiin.
Edellä mainittujen syiden lisäksi kansalaisvarmenteeseen liittyvät menettelyt ja hinnoittelu ovat olleet merkittäviä esteitä varmenteiden leviämiselle yleiseen käyttöön. Väestörekisterikeskuksella ei ole ollut tarjota
muuta ratkaisua ongelmaan kuin toistuvat ehdotukset kansalaisvarmenteen
tai sirullisen henkilökortin ilmaisesta jakamisesta. Väestörekisterikeskuksen ehdotukset on kumottu ylimpiä poliittisia päättäjiä myöten. Tällä ei
ole kuitenkaan ollut vaikutusta Väestörekisterikeskuksen myynnin edistämistyöhön.
Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin tarpeet varmenteita käytettäessä
koskevat niiden tunnisteomaisuuksia. Sähköisellä allekirjoituksella tai sen
tasolla ei ole käytännössä merkitystä. Tavallisesti sähköisessä asioinnissa
viranomaiselle riittää se, että henkilö voidaan tunnistaa riittävän luotettavasti silloin, kun henkilölle annetaan rajoitetun tiedonsaannin piiriin kuuluvia tietoja, tai kun henkilö ilmoittaa viranomaiselle tietoja, joiden oikeellisuudesta halutaan korkea varmuus. Laatuvarmenteen ylläpitoa vain
tätä tarkoitusta varten voidaan pitää kokonaisuudessaan kalliina vaihtoehtona. Julkisen hallinnon sisäisessä toiminnassa ja kansainvälisessä kanssakäymisessä laatuvarmennetasoiselle varmenteelle voi olla jonkin verran
käyttöä.
Tarkastuksessa on ilmennyt, että viranomaiset eivät ole selvittäneet riittävästi monitoimikorttien kehittämistä. Yhä enenevässä määrin korteissa
on olemassa siruomaisuus. Sirukortin hankintakustannukset ovat suhteellisen korkeita isoille massoille, joten useiden korttien tuottaminen ei ole
taloudellisesti kannattavaa ja tarkoituksenmukaista. Tästä syystä tarkastusvirasto katsoo, että valtiovarainministeriön tulisi selvittää edellytykset
siihen, että yhtä korttia voitaisiin käyttää sekä yksityiskäytössä että työkäytössä sisällyttämällä kortin siruun useita varmenteita eri käyttötarkoituksia varten.
Tarkastusvirasto katsoo, että Väestörekisterikeskuksen tulee vastaisuudessa keskittyä vain viranomaistehtäviinsä ja siirtää muut liiketoimintaan
tai muuhun kuin ydintoimintaan liittyvät tehtävät markkinoiden hoidettavaksi. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan varmennepalveluinfrastruktuurin hankinta tulisi vastaisuudessa hoitaa täysin ulkoistettuna palveluna.
Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tällöin huolehtia palvelun toiminnan laadun varmistamisesta ja viranomaistehtävistä lähinnä rekisteröinnin
osalta. Ulkoistaminen ja sovellusvuokraus voivat motivoida myös mark165

kinoilla toimivia IT-toimittajia kehittämään palveluitansa siten, että ne tukevat julkisen hallinnon toimintaa. Toimintamalli olisi valtion ITstrategian mukainen siten, että tällöin ei turvauduttaisi yhteen palvelun
toimittajaan. Toisaalta muutkin viranomaiset voisivat tuottaa varmenteita
omiin käyttötarkoituksiinsa samasta puitejärjestelyllä hankitusta varmennepalvelukokonaisuudesta ilman Väestörekisterikeskuksen toimimista välikätenä ja kustannuksia lisäävänä toimijana. Myös varmennetoiminnan
yleisiä edellytyksiä ja valtion roolia siinä tulisi arvioida uudelleen.
Valtiovarainministeriön on ilmoitettava kertomuksen päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt
tarkastusviraston Väestörekisterikeskuksen toimintaa koskevien huomautusten johdosta.
Terveydenhuollon ammattivarmenne
Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole ollut selkeää ohjausvastuuta terveydenhuollon tietojärjestelmien kehittämisestä. Tämä on tullut esiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen varmennetoimintaa tarkastettaessa.
Hankkeita on johdettu ilman selkeää hankejohtoa, kustannusarvioita ja
hankesuunnitelmaa. Ainoa tavoite, joka on otettu useaan kertaan tarkastuksen yhteydessä esiin, on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen
sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) säädettyjen toimeenpanoon liittyvien määräaikojen noudattaminen.
Tarkastuksessa on ilmennyt, että pelkästään terveydenhuollon ammattivarmenteen käyttöönottovaiheen kustannukset voivat nousta jopa 10 miljoonaan euroon, joista suurin osa kustannetaan julkisin varoin. Kustannuksia ei ole huomioitu lainsäädännön muutoksista aiheutuvien taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, joten sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) puutteellisesti. Tarkastusvirasto katsoo, että
terveydenhuollon ammattivarmennetta koskevaan hankkeeseen sisältyy
edellä mainituista syistä huomattavia taloudellisia ja toiminnallisia riskejä,
joiden konkretisoituminen kustannusten huomattavana nousuna, aikataulujen pitkittymisenä ja resurssien puutteena on hyvinkin mahdollista.
Tarkastuksen perusteella Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei
ole ollut riittävää osaamista ja resursseja hoitaa sille annettuja varmennepalveluun liittyviä uusia tehtäviä. Tästä syystä Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on joutunut hankkimaan lisäresursseja kiireellisellä aikataululla hoitamaan uusia tehtäviä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole ollut
realistista käsitystä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen mahdollisuuksista hoitaa varmennepalvelutehtäviä. Toisaalta Terveydenhuollon
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oikeusturvakeskus ei ole tuonut asiaa esiin riittävän selkeästi ministeriölle.
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on ajautunut paniikinomaisiin ratkaisuihin varmennepalvelun hankinnassa siten, että hankintaa tehtäessä ei
ole menetelty hankintalainsäädännön mukaisesti. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus on kehittänyt ammattivarmennetta yhden IT-toimittajan
kanssa, jolloin palvelun toimittaja on saanut tuotekehityksessä kilpailuedun muihin toimittajiin nähden. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
on ilmoittanut tarkastuksen yhteydessä, että se pyrkii kilpailuttamaan
varmennetuotantoon liittyvät osa-alueet heti kun se on mahdollista. Tarkastusvirasto katsoo, että hankintalainsäädännön näkökulmasta Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen menettelyt ovat riskialttiita valituksille
edellä mainituista syistä. Tällä voi olla myös hidastava vaikutuksensa
suunniteltuihin aikatauluihin. Riskinä on, että valituksilla on kustannuksia
nostava vaikutuksensa varmennepalvelutoiminnan kehittämiseen.
Tarkastuksessa on paljastunut Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
hankinnoissa lainvastaisia menettelyitä ja laiminlyöntejä. Hankintoja on
tehty suorahankintoina ilman kirjallisia hankintapäätöksiä ja perusteluita.
Tarkastusvirasto kiinnittää Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen
huomiota siihen, että sen tulee kilpailuttaa koko varmennepalvelujärjestelmänsä ja huolehtia siitä, että toimittajia kohdellaan julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 2.1 §:n mukaisesti tasapuolisesti ketään
syrjimättä. Tarkastuksen perusteella todellisia suorahankinnan mahdollistavia edellytyksiä Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella ei näytä olleen missään vaiheessa, koska varmennetoiminnalla on kilpaillut markkinat ja pyrkimyksenä on ollut saada valtakunnallisesti toimiva varmennejärjestelmä. Toimintaa leimanneeseen kiireeseen Terveydenhuollon oikeusturvakeskus olisi pystynyt itse vaikuttamaan. Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tulee ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin hankintatoimensa
saattamiseksi lainmukaiseksi ja koko varmennepalvelujärjestelmän kilpailutuksen järjestämiseksi.
Lisäksi tarkastusvirasto kiinnittää Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen huomiota laatuvarmenne-käsitteen käyttöön. Varmentaja voi käyttää laatuvarmenteen statusta ainoastaan silloin, kun varmennetoiminta on
sertifioitu sähköisistä allekirjoituksista annetun lain mukaisesti.
Sosiaali- ja terveysministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hankintatoimen saattamiseksi hankintalainsäädännön mukaiseksi. Tässä tarkoituksessa ministeriön tulee antaa tarkastusvirastolle selvitys kertomuksen päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt asian johdosta. Ministeriön tulee huolehtia siitä, että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
keskeyttää välittömästi sellaisten suorahankintojen valmistelun, joita ei
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ole vielä pantu täytäntöön ja että Terveydenhuollon oikeusturvakeskus
minimoi toteuttamiensa suorahankintojen kustannukset.
Verohallituksen toiminta
Tarkastuksen perusteella Verohallituksen IT-hankkeita koskevassa hankintatoimessa on vakavia puutteita. Verohallitus on tehnyt suorahankintoja hankintalainsäädännön vastaisesti. Verohallitus ei ole huolehtinut hankintamenettelyssään toimittajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Verohallituksen on ryhdyttävä pikaisiin toimenpiteisiin IThankkeita koskevan hankintatoimensa saattamiseksi asianmukaiseksi.
Verohallituksen toiminnassa on havaittavissa sekä toiminnallisia että taloudellisia riskejä. Merkittävänä riskinä voidaan pitää sitä, että Verohallitus hankkii palvelukseensa henkilökonsultteja ilman selkeitä toimeksiantoja ja määräaikoja. Tällöin on riskinä, että viranomaisen toiminta tulee
riippuvaiseksi konsulttityövoimasta, jolloin kustannukset voivat nousta
suhteettoman korkeiksi ja viranomaistehtävien vaatima osaaminen voi
siirtyä vain tiettyjen viranomaisen ulkopuolisten henkilöiden hallintaan.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Verohallituksen tulee tehdä riskianalyysi sen toiminnoissa työskentelevien henkilökonsulttien tehtävistä.
Tässä tarkoituksessa Verohallituksen tulisi tehdä selvitys sen palveluksessa olevista henkilökonsulteista, näiden tehtävistä, toimeksiantojen pituudesta sekä siitä, kuinka Verohallitus on turvannut toimintansa siten, että
sen toiminta ei ole tiettyjen konsulttien työvoimasta riippuvaa. Tarkastusvirasto painottaa, että konsulttityövoiman hankkiminen ei voi olla keino
korvata Verohallituksesta tuottavuusohjelman puitteissa poistuvaa työvoimaa ja näin näennäisesti toteuttaa tuottavuustavoitteiden kriteereitä.
Valtiovarainministeriön tulee huolehtia siitä, että Verohallituksen toiminnallisten ja taloudellisten riskien arviointi ja seuranta on tältä osin jatkuvaa.
Tarkastuksessa ilmeni, että Verohallitus oli palkannut konsultin, jolle
maksetaan kuukausittain palkkaan verrattavaa kiinteää korvausta riippumatta konsultin tehtävistä tai tehtävien määrästä. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan konsulttien toimeksiantojen tulee perustua tuntilaskutukseen, ellei kyse ole urakkaluonteisesta kertasuoritteisesta tehtävästä. Verohallituksen on ryhdyttävä pikaisiin korjaaviin toimenpiteisiin konsulttien laskutuskäytäntöjen saattamiseksi asianmukaiseksi.
Lisäksi tarkastuksessa ilmeni, että Verohallitukselle tekevien konsulttiyritysten ja IT-toimittajien laskujen laskutusperusteissa on epäselvyyksiä. Laskujen liitteenä olleet raportit olivat suppeita tai niistä ei ilmennyt
lainkaan tehtäviä, joita konsultti oli tehnyt ja joista hän oli laskuttanut.
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Tarkastusviraston näkemyksen mukaan henkilökonsulttien suorittamien
tehtävien raportointi tulee olla päivittäiseen seurantaan perustuvaa, jotta
niistä käy jälkikäteen selvitettäessä selkeästi ilmi, mihin konkreettisiin
tehtäviin laskutus kulloinkin perustuu.
Tarkastusvirasto tulee kiinnittämään seurannassaan erityistä huomiota
Verohallituksen laskutus- ja raportointikäytäntöjen kehittymiseen sekä
konsultointihankintoihin ja niiden määrään.
Tarkastusvirasto kiinnittää Verohallituksen huomiota sen hankeseurannassa, laskentatoimessa ja arkistotoimessa oleviin puutteisiin. Katsotunnistuspalvelun kehittämisestä Verohallituksella ei ollut esittää kustannusarviota. Palvelun kehittämisen sekä käytön kustannusseurantaa jalaskentaa ei ole tehty asianmukaisesti ja hankkeen asiakirjoja oli säilytetty
Verohallituksen arkistonmuodostussuunnitelman vastaisesti vain sähköpostijärjestelmässä. Tarkastuksessa ilmeni, että Verohallituksen ilmoittamat Katso-tunnistuspalvelun kustannukset olivat kaksi kertaa suuremmat
kuin mitä se ilmoitti tarkastuksen alkuvaiheessa. Verohallituksen on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin hankeseurannan sekä laskenta- ja arkistotoimen saattamiseksi asianmukaiseksi. Tarkastusvirasto kiinnittää niin
ikään Verohallituksen huomiota julkisuuslain (621/1999) 18.1 §:ssä säädettyihin hyvän tiedonhallintatavan vaatimuksiin.
Tarkastushavaintojen mukaan Verohallituksen Katso-tunnistuspalvelun
kehittämistä ei ole hoidettu asianmukaisesti. Tarkastusvirasto kiinnittää
huomiota siihen, että viranomaisen tehtävien perusteet tulee johtaa suoraan laista ja että palveluita kehitettäessä on erityisesti huomioitava hyvän
hallinnon ja yksilön oikeusturvan ja tietosuojan vaatimukset. Katsoorganisaatiotunnisteiden myöntämismenettelyssä ilmeni hallintolain ja
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnasta annetun lain säännösten
noudattamisessa puutteita, jotka eivät olleet vähäisiä. Lisäksi Katsotunnistuspalvelun hankintaa ei ole tehty hankintalainsäädännön mukaisesti. Tarkastusviraston käsityksen mukaan Verohallituksen toiminta Katsotunnisteiden tiedottamisessa ei ole ollut myöskään hyvän hallinnon mukaista.
Verohallituksen tulee kiinnittää huomiota toiminnassaan tietoturvallisuuden toteuttamiseen ja sen arviointiin. Katso-organisaatiotunnistuspalveluun ei ole tehty tietoturva-auditointia. Verohallituksen tulee ryhtyä
toimenpiteisiin tietoturvallisuuden varmistamiseksi tunnistusjärjestelmässään.
Verohallituksen on selvitettävä tarkastusvirastolle tarkastuskertomuksen
päätössivulla ilmenevään määräaikaan mennessä, mihin korjaaviin toimenpiteisiin se on ryhtynyt sen hankintatoimessa, hankeseurannassa, konsultointipalveluiden laskutuskäytännöissä, henkilöstöriskien hallinnassa ja
hankkeiden kustannuslaskennassa ilmenneiden puutteiden johdosta. Selvi169

tyksestä on ilmettävä myös Verohallituksen konsulttien käyttöön liittyvien
riskien analysoinnin tulokset sekä mihin korjaaviin toimenpiteisiin Verohallituksen toiminnan lainmukaisuudessa tehdyt tarkastushavainnot ovat
johtaneet.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Verohallituksen tulisi keskittyä
valtion IT-strategian mukaisesti oman ydintoimintansa kehittämiseen.
Tunnistuspalvelun tuottaminen muille viranomaisille ei ole Verohallituksen ydintoimintaa.
Viranomaisten asiakkaiden rooli- ja valtuustietojen hallinta tulisi keskittää yhdelle jo nyt rekisteritoimintaa harjoittavalle viranomaiselle. Myös
tunnistusmenetelmien ja -välineiden kehittäminen tulisi jättää markkinoiden hoidettavaksi. Tällöin joko tunnistuspalvelut tai asiointipalvelut voisivat hyödyntää rooli- ja valtuustietoja rajapintojen avulla. Esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen Roolitietopalvelu on jo kehitetty tämän ideologian mukaisesti valtion IT-strategiaa noudattaen.
Verohallituksen Katso-tunnistuksen menetelmät vaatinevat uudistamista
jo muutaman vuoden kuluessa tunnistusmenetelmien kehittymisen ja tunnistusta koskevien uusien vaatimusten myötä. Tällöin palvelun uudistaminen edellyttäisi uusia investointeja, joita valtionhallinnon ei pidä yksin
kustantaa. Verohallituksen suunnitelmat Katso-tunnistuskonseptin laajentamisesta tarkoittaisi uuden kilpailevan valtion varmenneviranomaisen perustamista. Tätä ei voida pitää toiminnallisesti eikä taloudellisesti perusteltuna.
Valtion IT-strategian mukaan päällekkäinen tietojenkeruu tulee minimoida, IT-toiminnan voimavarat virastoissa tulee kohdistaa ydintoiminnan kehittämiseen sekä tietojärjestelmä- ja palveluhankinnat tulee toteuttaa avoimin rajapinnoin niin, että kiinnittyminen yhden toimittajan palvelujen käyttöön voidaan välttää. Valtion IT-strategian mukaan valtionhallinnon IT-toiminta tukee valtionhallinnon tuottavuuden parantamista,
poikkihallinnollista toimintaa ja rakennemuutoksia. Yhteisten tietovarantojen käytön tehostamiseksi, moninkertaisen tiedonkeruun minimoimiseksi ja poikkihallinnollisten prosessien mahdollistamiseksi IT-ympäristöstä
luodaan yhtenäinen ja turvallinen sekä teknisesti ja tietosisällöllisesti yhteentoimiva. IT-strategian mukaisilla ohjelmilla kehitetään valtionhallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta, vähennetään tietojen päällekkäistä keräämistä ja ylläpitoa sekä päällekkäisiä tietojärjestelmiä. Valtiontalouden tarkastusvirasto kiinnittää valtiovarainministeriön huomiota siihen, että Katso-organisaatiotunnistuspalvelu on monin osin ongelmallinen
edellä mainittuihin valtion IT-strategiassa asetettuihin tavoitteisiin nähden.
Tarkastusvirasto katsoo, että työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön tulee ryhtyä toimenpiteisiin, jotta organisaatiotunnistusta
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koskevat kysymykset ratkaistaan viranomaistoiminnan organisoinnin,
toiminnan taloudellisuuden ja tulevan kehityksen näkökulmasta tavalla,
joka ottaa huomioon valtion IT-strategiassa tehdyt linjaukset palveluiden
kehittämisestä. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä ja Roolitietopalvelu luovat tälle työlle kestävän ja valtion
IT-strategian mukaisen pohjan. Tässä tarkoituksessa ministeriöiden tulee
antaa selvitys tarkastusvirastolle kertomuksen päätössivulla ilmenevään
määräaikaan mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat ryhtyneet edellä esitetyn johdosta.
Tietosuojavaltuutetun toiminta
Tarkastuksessa on ilmennyt, että tietosuojavaltuutettu on antanut useimmissa tapauksissa ohjausta ja neuvoja koolle kutsumissaan neuvotteluissa,
joista ei ole olemassa kirjallista dokumentaatiota. Tarkastusvirasto katsoo,
että toiminta ei ole ollut hyvän hallinnon vaatimusten mukaista. Eri osapuolien kanssa käydyistä neuvotteluissa olisi perusteltua laatia muistiot,
joista ilmenee tietosuojavaltuutetun antaman ohjauksen sisältö. Tietosuojavaltuutetun antamalla ohjauksella voi olla huomattavia taloudellisia vaikutuksia tietojärjestelmiä kehitettäessä. Tietosuojavaltuutetun ohjauksen sisällön jälkikäteinen todentaminen on siten taloudellisesta näkökulmastakin merkittävää. Suullisesti käydyissä neuvotteluissa, joissa tietosuojavaltuutettu antaa ohjausta, voi eri osapuolille jäädä erilainen käsitys ohjauksen sisällöstä.
Tarkastusvirasto katsoo, että tietosuojavaltuutetun tulee ryhtyä toimenpiteisiin tunnistuspalveluissa tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn valvonnan tehostamiseksi ja tunnistuspalveluiden toiminnan selkeyttämiseksi. Varmenteissa olevien henkilötietojen käsittelyyn sekä yhdenmukaisiin
käytäntöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota jo varmennepalvelumarkkinoiden tasapuolisten toimintaedellytysten vuoksi.
Tarkastuksen yhteydessä on lisäksi ilmennyt, että tietosuojavaltuutetulla
ja sitä avustavalla toimistolla on resurssiongelmia, josta on aiheutunut eri
toimijoiden tarvitseman ohjauksen viivästymistä. Viimeisten vuosien aikana tietosuojavaltuutetun tehtäviä on lisätty ja ala on kansainvälistynyt
ilman että se on vaikuttanut resursointiin merkittävästi. Syntyneessä tilanteessa on riskinä, että tietosuojavaltuutetun perustoiminta henkilötietojen
käsittelyn valvojana ei ole tehokasta. Tästä syystä tulisikin selvittää tietosuojavaltuutetun toimintojen uudistamista muun muassa apulaistietosuojavaltuutetun käyttöä, jotta tietosuoja-asioita koskeva ohjaus ja valvonta voidaan vastaisuudessa hoitaa tehokkaasti. Pelkkä tietosuojavaltuutetun toimiston resurssien lisäys ei ole riittävä toimenpide toiminnan te-
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hostamiseksi, koska laissa säädetty toimivalta on tietosuojavaltuutetulla
eikä sitä voida delegoida.
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Stakes (2003): Selvitystyö sosiaali- ja terveysministeriölle "Lääkärin tunnistus sähköisen reseptin kokeilussa – vaihtoehtoisia tapoja koskeva selvitys”, P. Ruotsalainen, Helsinki 28.3.2003.
Stakes (2004): Turvallinen kommunikaatioalusta:
infrastruktuurin toteuttamiselle, OSVE 2/2004.

Ohjeita

PKI-

Valtioneuvoston kanslia (2006): Tietoyhteiskuntaohjelman toteutussuunnitelma.
<www.valtioneuvosto.fi/tietoarkisto/politiikkaohjelmat/tietoyhteiskuntaohjelma/totsu/fi.pdf>
Valtioneuvoston kanslia (2006): Hallituksen strategia-asiakirja 2006. Hallituksen poikkihallinnolliset politiikkaohjelmat ja politiikat. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 3/2006.
Valtioneuvoston kanslia (2006): Uudistuva, ihmisläheinen ja kilpailukykyinen Suomi – Kansallinen tietoyhteiskuntastrategia 2007–2015. Tietoyhteiskuntaohjelma, Valtioneuvoston kanslia.
Valtioneuvoston kanslia (2007): Suomalaista tietoyhteiskuntaa rakentamassa – Hallituksen tietoyhteiskuntaohjelma 2003–2007, loppuraportti,
Valtioneuvoston kanslia, tietoyhteiskuntaohjelma, Helsinki 2007.
Valtioneuvoston kanslia (2007): Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma, 19.4.2007.
Valtioneuvoston periaatepäätös kansallisen tietoyhteiskuntapolitiikan tavoitteista vuosina 2007–2011, 21.6.2007
Valtioneuvoston periaatepäätös valtionhallinnon IT-toiminnan kehittämisestä 15.6.2006, Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosaston julkaisuja 3a/2006.
Valtiontalouden tarkastusvirasto (2006): Sähköisten asiointipalveluiden
kehittäminen julkishallinnossa, Valtiontalouden tarkastusvirasto, tarkastuskertomus 120/2006.
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Valtiovarainministeriö (2002): Tunnistaminen sähköisiä asiointipalveluita
käytettäessä (27/01/2002), Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto ja
Valtiovarainministeriö (2003): Tunnistaminen valtionhallinnon verkkopalveluissa (06/01/2003), Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto.
Valtiovarainministeriö (2003): Tuottavuudentoimenpideohjelman asettamispäätös (VM121:00/2003) sekä asettamispäätöksen liitteenä oleva hankesuunnitelma.
Valtiovarainministeriö (2006): Tunnistaminen julkihallinnon verkkopalveluissa, Valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, VAHTI
12/2006.
Valtiovarainministeriö (2005): Asiointipalvelujen kehittäminen tieto- ja
viestintätekniikan keinoin – Julkisen hallinnon sähköisen asioinnin strategia ja kehittämissuunnitelmia, valtiovarainministeriö, hallinnon kehittämisosasto, työryhmämuistioita 11a/2005.
Valtiovarainministeriö (2007): Valtion IT-palvelukeskuksen perustaminen- Tavoitetila ja alustava toimeenpanosuunnitelma, raportti 16.3.2007.
Valtiovarainministeriö (2007): Valtion hankintakäsikirja 2007. Valtiovarainministeriön julkaisuja 6/2007.
Väestörekisterikeskus (2005): VRK:n maksullisen palvelutuotannon liiketoimintamalli, 29.9.2005.
Väestörekisterikeskus (2006): Maksullisen palvelutuotannon liikelaitostamisen esiselvitys, loppuraportti 30.1.2006
Lisäksi aineisto sisältää tarkastuskohteiden toimittamaa aineistoa sekä tarkastusviraston tekemien selvityspyyntöjen vastauksia.
3. Haastattelut
Tietosuojavaltuutetun toimisto 1.2.2007, 31.5.2007, 22.8.2007 (2 henkilöä)
Valtioneuvoston kanslia 9.2.2007, 13.3.2007, (1 henkilö)
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Valtiovarainministeriö 13.3.2007, 8.6.2007, 10.10.2007, 30.11.2007 (5
henkilöä)
Patentti- ja rekisterihallitus 23.3.2007, 16.4.2007 (5 henkilöä)
Verohallitus 16.4.2007, 2.5.2007 (4 henkilöä)
Väestörekisterikeskus 14.5.2007,
12.12.2007 (6 henkilöä)

8.6.2007,

15.8.2007,

12.10.2007,

Oulun kaupunki 30.5.2007 (1 henkilö)
Rahoitustarkastus 15.8.2007, 4.10.2007 (1 henkilö)
Arkistolaitos 28.8.2007 (1 henkilö)
Finanssialan keskusliitto 4.10.2007 (2 henkilöä)
Valtiokonttori 29.11.2007 (1 henkilö)
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 5.12.2007, 12.12.2007 (2 henkilöä)
Liikenne- ja viestintäministeriö 14.1.2008 (2 henkilöä)
Lisäksi on käyty keskusteluja useiden suomalaisten IT-asiantuntijoiden
kanssa.
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Toiminnantarkastukset vuodesta 2004 lähtien
67/2004
68/2004
69/2004
70/2004
71/2004
72/2004
73/2004
74/2004
75/2004
76/2004
77/2004
78/2004
79/2004
80/2004
81/2004
82/2004
83/2004
84/2004
85/2004
86/2004
87/2004
88/2004
89/2004
90/2004
91/2004
92/2005

Säteilyn käytön valvonta
Henkilöstön hankinta valtionhallinnossa
Tuoteturvallisuusvalvonta
Lentolisäjärjestelmä ja yhteyslentotoiminta Puolustusvoimissa
Lasten ja nuorten psykiatrian valtionavustusmenettely
Finpro ry:n toiminta
Hansel Oy:n rakennejärjestelyt ja yhtiö osana valtion hankintatoimen strategiaa
Ulkomaalaisviraston toiminta
− lähinnä toimintaprosessien näkökulmasta tarkasteltuna
Geodeettisen laitoksen toiminta
Viranomaistoiminta harmaan talouden ja talousrikollisuuden
torjunnassa
Korruptio
− riski kahdenvälisen kehitysyhteistyön tuloksellisuudelle
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle
Oikeusministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi
eduskunnalle
Valtion ydinjätehuoltorahasto
Kansanopistojärjestelmä
Innovatiivisten toimien alueelliset ohjelmat
Valtion liikelaitoksia koskeva tuloksellisuusraportointi eduskunnalle
Resurssien käytön tuottavuuden hallinta
Alkoholivalvonta
Tutkimus- ja kehittämistoiminta liikenne- ja viestintäministeriössä
Jäteverotus
Valtionavustuslain ohjausvaikutus
Paikalliset toimintaryhmät maaseudun kehittäjinä
Kansallisen metsäohjelman toimeenpano
Luonnonmukaisen tuotannon tukeminen
EU:n jäsenvaltioiden tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastus
rakennerahastojen jäljitysketjusta mukaan
lukien 5 %:n tarkastusvelvollisuus

93/2005
94/2005
95/2005
96/2005
97/2005
98/2005
99/2005
100/2005
101/2005
102/2005
103/2005
104/2005

105/2005
106/2005
107/2005
108/2005
109/2005
110/2005
111/2005
112/2005
113/2005
114/2005
115/2005
116/2005
117/2006
118/2006
119/2006

Kihlakunnanvirastojen ja poliisin erillisyksiköiden toimitilahankkeet
Nuorisotoiminnan tukeminen
Senaatti-kiinteistöjen kiinteistönhoitopalvelujen hankinnat
− puitesopimus
Asiantuntijapalveluiden käyttö puolustushallinnossa
Työvoimakoulutuksen työllisyysvaikutukset
Verosaatavien perinnän tehokkuus
Korruption vastaisten mekanismien soveltamista käytännön
kehitysyhteistyössä
Hirvikannan säätelyjärjestelmä
Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonta
Valtion asuntorahaston ulkoinen varainhankinta vuosina
1998 – 2003
Ammatillisen koulutuksen kannustusraha
Asuntomarkkinatiedon tuottaminen ja hyödyntäminen
− kuntien asuntomarkkinaselvitykset asumisen tarjontatukien
suuntaamisessa
Puolustusministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle
Keksintötoiminnan edistämiseen myönnettyjen valtionavustusten käyttö
Ympäristöministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi
eduskunnalle
Terveystieteellisen tutkimuksen erityisvaltionosuus
Työvoimatoimistojen tehtävät työttömyysetuuksien hallinnoinnissa ja valvonnassa
Ulosoton tietojärjestelmähanke
Suomen ja Venäjän välinen velkakonversio
Työllistämistukien työllisyysvaikutukset
Maatalouden ympäristötuen erityistuet
Maanmittauslaitoksen maanmittaustoimitukset
Kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntäminen
ja käyttö
Työhyvinvointi valtionhallinnossa
Raha-automaattiavustukset kansansairauksien ennaltaehkäisyyn
Valtion televisio- ja radiorahasto
Puolustusvoimien ennakkomaksut puolustusmateriaalihankinnoissa

120/2006 Sähköisten asiointipalvelujen kehittäminen julkishallinnossa
121/2006 Yritystukien vaikutusten pysyvyys
122/2006 EU-säädösehdotusten kansallinen käsittely
− erityisesti taloudellisten vaikutusten arvioinnin
kannalta
123/2006 Kuntien yhdistymisavustukset
124/2006 Ammatilliset erikoisoppilaitokset ja niiden käyttökustannusten
valtionosuusjärjestelmä
125/2006 Käräjäoikeuksien tulosohjaus ja johtaminen
126/2006 Teiden kunnossapito tielaitosuudistuksen jälkeen
127/2006 Verotuksen yhdenmukaisuuden edistäminen verohallinnossa
128/2006 Valtion osakkuusyhtiöt ja valtio vähemmistöomistajana
129/2006 Viranomaisten valvottavilta perimät valvontamaksut
130/2006 Sisäasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi
eduskunnalle
131/2006 Työministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle
132/2006 Suomen Kansallisteatterin peruskorjaus
133/2006 Kanatalouden tuotannonrajoitustoimet
134/2006 Maakunnan liittojen rooli
− maakunnan kehittämisrahan sitomattoman osan käyttö
135/2006 Ympäristöministeriön harkinnanvaraiset valtionavustukset
Vapaa Vuotos -liikkeelle
136/2006 Kouluterveydenhuollon laatusuositus
− suosituksen ohjausvaikutukset kuntien toimintaan
137/2006 Budjettituki Tansanialle
138/2006 EU:n tarkastusvirastojen rinnakkaistarkastus rakennerahastojen epäsäännönmukaisuuksien ilmoittamismenettelystä
139/2006 Turvapaikkamenettely
− turvapaikkaprosessin, turvapaikanhakijoiden vastaanoton ja
pakolaisten kotouttamisen toiminnallinen kokonaisuus
140/2007 Natura 2000 -verkoston valmistelu
141/2007 Verotuet
− tilivelvollisuuden toteutuminen
142/2007 Paikallisen yhteistyön määrärahan tarkastus
143/2007 Virkamatkustaminen
− ohjausjärjestelmät ja taloudellisuus
144/2007 Jääluokat ja väylämaksut

145/2007 Poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteistoiminta
(PTR-yhteistyö)
− erityisesti vakavan rikollisuuden torjunnassa
146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
147/2007 Hankerahoitus ohjausvälineenä
148/2007 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle
149/2007 Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi
eduskunnalle
150/2007 Tulosohjauksen tila
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155/2007 Kalatalouden kehittäminen
156/2007 Kuluttajahallinnon toimivuus
157/2008 T&k-arviointitoiminta
158/2008 Alueellisten tietoyhteiskuntahankkeiden toteutus
159/2008 Rataväylien kunnossapito
160/2008 Terveyden edistämisen määrärahalla toteutettavat hank-
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