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Valtiontalouden tarkastusvirasto 
 
 
Tarkastuskertomusluonnos Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viran-
omaisprosesseissa (Dnro 109/54/2018) 

LAUSUNTO VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON TARKASTUS-
KERTOMUSLUONNOKSESTA DIGITALISAATION HYÖDYNTÄMINEN YRI-
TYSTOIMINNAN KÄYNNISTÄMISEEN LIITTYVISSÄ VIRANOMAISPROSES-
SEISSA 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt Väestörekisterikeskukselta lausuntoa luonnokseen tarkas-
tuskertomukseksi (Dnro 109/54/2018). Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, miten tuloksellisesti digitali-
saatiota on hyödynnetty yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä viranomaisprosesseissa ja niiden ke-
hittämisessä. 

Väestörekisterikeskus lausuu seuraavia huomiota tarkastuskertomusluonnokseen. 

Suomi.fi -palveluiden kehittäminen kansalaisten ja yritysten tarpeisiin 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että Suomi.fi-palveluita on kehitetty ensisijaisesti kansalaisten 
näkökulmasta, jolloin yrityksille suunnattuja palveluja on painotettu vähemmän. 

Väestörekisterikeskus toteaa, että Suomi.fi-palveluiden kehittäminen on toki tapahtunut ensin kansalai-
sille, mutta yritysten palvelujakin kehitettiin vaiheistetusti jo Kansallisen Palveluarkkitehtuuriohjelman 
aikana samaan aikaan kansalaispalveluiden kanssa. Erillisten Suomi.fi ja Yrityssuomi.fi -verkkopalvelujen 
yhdistämisestä sovittiin jo Väestörekisterikeskukselle annetussa tehtäväksiannossa (ns. Palvelunäkymät-
hanke osana Kansallista Palveluarkkitehtuuriohjelmaa). Tavoitteena on alusta asti ollut rakentaa yksi, roo-
lipohjainen kansallinen portaali (https://www.suomi.fi) niin kansalaisten kuin yrittäjien tarpeisiin. Tämä 
toki todetaankin tarkastusluonnoksessa. Kehitystyön aikana Suomi.fi-verkkopalvelu ja sen verkkotoimitus 
(henkilöstö) siirrettiin Valtiokonttorista Väestörekisterikeskukseen (vuoden 2016 alusta). Yrityssuomi.fi -
verkkopalvelun osalta vastaava siirto toteutettiin laissa määritellyllä tavalla KEHA-keskuksesta vasta oh-
jelman lopussa (2017). Osaltaan kehitystyön vaiheistusta on ohjannut siten myös itse palveluiden ja niistä 
vastaavien henkilöiden vaiheistettu siirtäminen Väestörekisterikeskukseen aiemmista organisaatioista. 

Suomi.fi-palvelua on kehitetty yhteistyössä eri asiakasryhmien, ml. yrittäjien kanssa. Yrittäjiä on pyritty 
saamaan erityisesti mukaan Suomi.fi-kehittäjäyhteisöön (https://suomifikayttaja.fi), jonka toiminta jatkuu 
edelleen. Yrittäjien osuus osallistujista on kuitenkin jäänyt verkostomaisesta viestinnästä huolimatta tois-
taiseksi melko vähäiseksi suhteessa mukana olevien kansalaisten määrän. Väestörekisterikeskus panostaa 
parhaillaan erityisesti palvelumuotoilun keinoin yrityskäyttäjien aktivointiin, erityisesti yritystoimintaa 
käynnistävien käyttäjien osalta. Tavoitteena on saada parempi käsitys yrittäjien tarpeista erityisesti palve-
luihin ohjaamisessa (Suomi.fi:n ”wizard”-tyyppiset oppaat) yrityksen perustamistilanteessa. 

Muista palveluista Suomi.fi-valtuudet-palvelu on ollut yritysten käytettävissä jo elokuusta 2016 alkaen, ja 
palvelua hyödyntää tällä hetkellä moni viranomaisen asiointipalvelu, erityisesti mahdollistamaan yritysten 
puolesta asiointia sähköisissä asiointipalveluissa (kts: https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuk-
sista/suomifi-valtuuksia-hyodyntavat-palvelut). Suomi.fi-valtuuksien avulla tehdään tällä hetkellä noin 
800 000 puolesta asiointia kuukaudessa ja näistä yrityksen puolesta asiointeja on valtaosa, noin 700 000 
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kpl. Vuoden 2019 loppuun mennessä Valtuudet-palvelu korvaa kokonaisuudessaan nykyisen yrityksille 
tarkoitetun erillisen KATSO-tunnistuspalvelun. Tämä parantaa ja yksinkertaistaa erityisesti yritysten säh-
köistä asiointia, koska asiointia varten ei tarvita enää omasta henkilökohtaisesta asioinnista erillisten tun-
nistusvälineiden tilaamista ja käyttöä. Tämän myötä Suomi.fi-valtuuksien avulla tehtävien yrityksen puo-
lesta asiointien arvioidaan myös jopa kolminkertaistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä. EU-tasolla val-
mistelussa on myös rajat ylittävän puolesta asioinnin määrittely, johon Väestörekisterikeskus osallistuu 
parhaillaan (kevät 2019). Syntyvä malli hyödyttää niin kansalaisia kuin yrittäjiä EU-laajuisen sähköisen 
asioinnin hyödyntämisessä. Suomi on Valtuudet-palvelun myötä edelläkävijä koko EU-tasolla yritysten ja 
kansalaisten sähköisen puolesta asioinnin mahdollistamisessa. 

Suomi.fi-viestit-palveluun on toteutettu vuoden 2018 lopussa tuki yritysten sähköisille viesteille. Tämä 
tarkoittaa sitä, että viranomaiset voivat lähettää nyt viranomaisviestit myös yritysasiakkaille viestit-palve-
luun. Alkuvaiheessa viestit-palvelussa voivat sähköisen viestinnän ottaa käyttöön kaikki ne yritykset, 
joissa suostumuksen antaa kaupparekisteriin merkitty yksinedustusoikeudellisen roolin omaava henkilö. 
Tuotantokäyttö alkaa sitä mukaa kun viranomaiset alkavat lähettää yrityksille viestejä. Väestörekisteri-
keskus arvioi, että alkuvaiheessa yrityksen viestit-palvelu on erityisesti hyödyllinen niille yrityksille, joissa 
kaiken viranomaispostin vastaanottaa esimerkiksi toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja. Käytän-
nössä tällaisia yrityksiä ovat pienet, arviolta alle 10 hengen yritykset, joita kuitenkin on suomalaisista yri-
tyksistä noin 92 prosenttia.  

Vuoden 2019 aikana yritysten viestit-palvelu kehitetään hyödyntämään myös Suomi.fi-valtuudet-palvelun 
valtakirjaominaisuuksia, mikä laajentaa viestejä vastaanottavien yritysten määrää myös isompiin yrityk-
siin (yritykset, joissa viranomaisviestejä vastaanottaa yrityksen puolesta useita eri henkilöitä). Jatkokehi-
tyksessä on huomioitu myös mahdollisuus ottaa käyttöön valtuuskoodeja, jolloin lähettävät viranomaiset 
voivat jatkossa kohdentaa viestejä vieläkin tarkemmin yrityksen sisällä (esimerkiksi verotukseen liittyvien 
viestien lähettäminen yrityksen veroasiointia hoitavalla henkilölle tai tilitoimistolle). 

Yritysten sähköisen viestinnän hyödyt toteutuvat sitä mukaa kun viranomaiset ottavat yritysten viestit-
palvelun käyttöön. Valtiovarainministeriö tukee viestit-palvelun käyttöönottoa vuonna 2019 ja käynnissä 
on suuri määrä uusia käyttöönottoprojekteja (rahoitusta on myönnetty 91 kunnalle ja kaupungille, 14 kun-
tayhtymälle ja 12 virastolle). Organisaatiot voivat nyt ottaa käyttöön samalla kertaa viestien lähettämisen 
sekä kansalaisille että yrityksille. Väestörekisterikeskus tukee käyttöönottoja osana Suomi.fi-palvelujen 
jatkokehityshanketta (SuoJa) vuoden 2019 aikana ja edistää näin ollen voimakkaasti myös yritysasiakkai-
den mahdollisuuksia siirtyä sähköiseen viranomaisviestintään. 

Suomi.fi -palvelutietovarannon sisältö ja Suomi.fi-verkkopalvelu 

Tarkastuskertomusluonnoksessa on mainittu Suomi.fi-verkkopalvelun ja palvelutietovarannon keskeiset on-
gelmat: viranomaisten sitoutumattomuus palvelujen kuvaamiseen ja tietomallin noudattamiseen sekä pääl-
lekkäisen tietosisällön tuottaminen. 

Suomi.fi-sisällöntuotanto ja päällekkäinen sisältö 

Väestörekisterikeskus tuottaa Suomi.fi-verkkopalveluun tietosisältöjä ensisijaisesti poikkihallin-
nollisista aiheista, koska viranomaiset keskittyvät kuvaamaan omilla verkkosivuillaan asiat vain 
oman viraston tehtävien kannalta. Näin ollen täysin päällekkäistä työtä ei tehdä, joskaan sitä ei 
voida kokonaan välttää. Asia korjaantuu vähitellen, kun viranomaiset tuottavat tietosisältöjä 
enenevissä määrin suoraan Suomi.fi-verkkopalveluun.  

Esimerkkinä viranomaisen tuottamasta tietosisällöstä ovat esimerkiksi sivut vapaaehtoistyöstä 
(https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/perusoikeudet-ja-vaikuttami-
nen/opas/vapaaehtoistyo), jotka oikeusministeriö on tuottanut suoraan Suomi.fi-palveluun sekä 
sivut asiointi- / yhteispalvelupisteistä (https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvolli-
suudet/tieto-ja-hallintopalvelut/opas/digitukea-asiointiin-ja-laitteiden-kayttoon/asiointi-
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yhteispalvelussa), jotka korvaavat erillisen kansalaisille tarkoitetun www-sivuston yhteispalve-
luista. Parhaillaan ollaan siirtämässä hoitopaikanvalinta.fin kansallisia sisältöjä Suomi.fihin. 

Väestörekisterikeskuksen verkkotoimitus tekee jatkuvaa yhteistyötä niin julkisen hallinnon kuin 
kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa, jotta ei tuotettaisi yhteen aiheeseen keskittyviä 
www-sivustoja, vaan tuotettaisiin sisältö Suomi.fihin, jos aihe sopii Suomi.fin sisältökonsptiin. 

Esimerkkinä kolmannen sektorin organisaatioiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä on ammatti-
yhdistysten tuottama työmarkkina-avain.fi, jonka sisällöt tuotettiin Suomi.fihin, ja koko vanha 
sivusto ajettiin alas. 

Palvelutietovarannon tietojen kattavuus ja tietomalli 

Viranomaiset ovat sitoutuneet vielä heikosti palvelutietovarannon ylläpitoon huolimatta heitä 
velvoittavasta lainsäädännöstä ja näkevät ylläpidon kaksinkertaisena työnä, koska palvelut ku-
vataan myös viranomaisten verkkosivuille.  

Kaksinkertaista työtä ei ole kuitenkaan niillä viranomaisilla, jotka hyödyntävät jo palvelutietova-
rantoa perusrekisterinä myös omien kotisivujensa julkaisussa kuvaamalla palvelunsa ja asiointi-
kanavansa palvelutietovarantoon ja tuomalla kuvaukset out-rajapinnan kautta omille verkkosi-
vuilleen (näitä viranomaisia on jo lähemmäs 20 ja määrä kasvaa koko ajan). Viranomaisia, jotka 
hyödyntävät palvelutietovarantoa tuomalla palvelukuvaukset omasta julkaisujärjestelmästään 
palvelutietovarantoon, on jo yli 50 kpl. ICT-toimittajat ovat myös rakentaneet tuen palvelutieto-
varanto-integraatioille yleisimpiin avoimeen lähdekoodin tuotteisiin (Liferay, Wordpress, Drupal 
jne.).  

Palvelutietovarannon käytön merkitys ja sisällön laatu ja kattavuus kasvavat sitä mukaa kun vi-
ranomaiset hyödyntävät sen sisällön myös omassa toiminnassaan. Tavoitteena on varmistaa 
näin, että kansalaiset saavat tarvitsemansa tiedot julkisista palveluista aina yhdenmukaisesti 
riippumatta siitä missä www-palvelussa he asioivat. 

Palvelutietovarannon sisällöllä, laadulla ja kattavuudella on keskeinen rooli Suomi.fi-verkkopal-
velun hakutoimintojen ja sisällön linkittämisen toimivuudessa, koska ne perustuvat semantti-
seen datan hakuun.  Väestörekisterikeskus on panostanut merkittävästi myös palvelutietovaran-
non kehittämiseen tukemalla sisällöntuottajia. Vuoden 2018 lopussa otettiin käyttöön kielitek-
nologiaan perustuva tekstintarkistus, joka auttaa sisällöntuottajia kuvaamaan palvelut ja asioin-
tikanavat kieliopillisesti oikein ja selkeään luettavaan muotoon. Lisäksi tekstintarkastus auttaa 
sisällöntuottajia noudattamaan palvelutietovarannon tietomallia.  
 
Tulevaisuudessa palvelutietovarannolla on yhä keskeisempi rooli mm. osana EU:n Single Digital 
Gateway-asetusta, jonka yhtenä vaatimuksena on ajantasaisen palvelu- ja opastavan tiedon 
tuottaminen EU:n keskitettyyn YourEurope -portaaliin. Suomella on valmiudet tuottaa tarvitta-
vat tiedot automaattisesti palvelutietovarannosta manuaalisen ylläpidon sijaan. 

Yrittäjille tarkoitetut sisällöt 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että yrityksen perustajalle tarjottu palvelupolku (Yrityk-
sen perustamispolku) ei tarjoa kattavaa listaa ravintolan perustamiseen tarvittavista luvista ja il-
moituksista, vaan muistilista jää puutteelliseksi. 
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Suomi.fi-palveluun on toteutettu yrityksen perustamisen tueksi toimintapolkuja, jotka tarjoavat 
loppukäyttäjälle hänen omiin valintoihinsa perustuvan muistilistan huomioitavista asioista. Lu-
vat ja ilmoitukset nousevat perustamispolulle valittaviksi suoraan Palvelutietovarannosta. Mikäli 
palvelun omistaja ei ole kuvannut ko. lupaa tai ilmoitusta palvelutietovarantoon, sitä ei saada 
toimintapolkuunkaan tarjolle. Palvelutietovarannossa palveluntuottajan tulee myös antaa luville 
ja ilmoituksille metatiedot, joiden perusteella ne nousevat toimintapolkuun käyttäjän valitta-
viksi. Mikäli metatiedot ovat puutteelliset tai väärät, luvat tai ilmoitukset eivät näy toimintapo-
lulla.  

Suomi.fi-verkkotoimitus tekee koko ajan laadunparannus- ja metatietotarkistuksia ongelman 
ratkaisemiseksi. Verkkotoimitus myös tiedottaa ja kouluttaa palvelutietovarannon käyttäjiä ku-
vaamaan palvelut ja luvat ja myös antamaan niille tarvittavat metatiedot. Metatietoja hyödyn-
netään koko Suomi.fi-verkkopalvelussa, joten niillä on merkitystä myös ylipäätään palvelujen 
löydettävyyden sekä hakun toimivuuden kannalta.   

Palvelujen, lupien ja ilmoitusten löydettävyyttä parannetaan edelleen kehitystyössä palvelu-
muotoilun keinoin, teknisessä kehityksessä ja etsimällä uusia ratkaisuja esimerkiksi siihen, että 
Väestörekisterikeskus voi jatkossa korvata palvelutietovarannon käyttäjien hankaliksi kokemat 
metatiedot esimerkiksi uuden teknologian tuomilla luonnollisen kielen tunnistusmahdollisuuk-
silla. 

Yritys-Suomi puhelinpalvelu 

Tarkastusluonnoksessa todetaan, että Yritys-Suomi-puhelinpalvelun yhteys verkkopalveluihin on hyvin oleel-
linen. 

Väestörekisterikeskus tekee jatkuvaa yhteistyötä niin Yritys-Suomi-puhelinpalvelun kuin Kansa-
laisneuvonnan puhelinpalvelunkin kanssa. Molemmista palveluista tuotetaan tietoja kansalais-
ten ja yrittäjien tukitarpeista ja palautteet käsitellään osana Väestörekisterikeskuksen kokonais-
ketterää kehittämismallia. Yhteistyön tuloksena päivitetään mm. säännöllisesti palveluiden liit-
tyvää ohjeistusta, tuotetaan lisää tietoja puhelinpalveluiden asiantuntijoiden käyttöön sekä 
myös kehitetään itse Suomi.fi-palveluja, jotta tuen tarvetta voidaan vähentää. 2018-2019 paino-
piste on ollut erityisesti Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotossa OmaVerossa ja erityisesti 
Tulorekisterissä, joka on keskeinen valtuuksia hyödyntävä asiointipalvelu yrittäjille ja yrityksille. 

Yritysten tunnistamisratkaisut 

Tarkastusluonnoksessa todetaan, että perinteisesti henkilötunnistaminen on toiminut hyvin, mutta 
yritysten tunnistautumisratkaisut ovat olleet hankalampia. Yritysten tunnistautumisessa joudutta-
neen jatkossa käyttämään henkilökohtaista tunnistetta (erityisesti pankkitunnisteet), mikä on han-
kalaa esimerkiksi tilitoimistojen kannalta. 

Väestörekisterikeskus toteaa, että yritysten tunnistamista ollaan parhaillaan selkeyttämässä. 
Nykyinen yrityksille tarkoitettu KATSO-tunnistuspalvelu ei ole vahvan tunnistamisen palvelu 
eikä sen roolia ole määritelty juridisesti selkeästi. 

Suomi.fi-tunnistus- ja valtuudet-palvelut korvaavat vuoden 2019 loppuun mennessä erillisen yri-
tyksille tarkoitetun KATSO-tunnistuspalvelun. Tämä selkeyttää erityisesti yrittäjien sähköistä 
asiointia, koska ei tarvita enää erillisten yrityspalveluihin tarkoitettujen tunnistusvälineiden tilaa-
mista ja käyttöä. Käytännössä vuoden 2020 alusta lähtien myös yrittäjä tunnistautuu kaikkiin 
sähköisiin palveluihin omana itsenään ja asiointipalvelu tarjoaa valtuuksien avulla 
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mahdollisuuden asioida yrityksen tai useiden yritysten puolesta. Yrityksen puolesta asiointiin ei 
useissa tapauksissa tarvita edes valtuutta, vaan puolesta-asiointi Suomi.fi-valtuuksien avulla voi 
onnistua pelkästään Kaupparekisteriin merkityn toimielinroolin perusteella.  

Väestörekisterikeskus on myös selvittänyt samaan aikaan henkilön tunnistamiseen liittyviä vaih-
toehtoja tulevaisuudessa ja esittänyt ratkaisuehdotuksia tarkastuskertomuksessakin esiin nos-
tettuihin ongelmiin omien pankkitunnusten käytöstä esimerkiksi tilitoimistoissa. 

Vuoden 2019 alusta Valtuudet-palvelu on esimerkiksi otettu käyttöön Veron uudessa Tulorekis-
terissä. Tämä tarkoittaa sitä, että tilitoimistot voivat hoitaa edustamiensa yritysten tarvittavat 
ilmoitukset suoraan Tulorekisteriin yritysten puolesta. 

Vuoden 2019 aikana Väestörekisterikeskus hankkii ja ottaa käyttöön myös erillisen ulkomaalais-
ten tunnistuspalvelun. Tämä mahdollistaa jatkossa myös ulkomaalaisten henkilöiden asioinnin ja 
valtakirjojen antamisen myös yritysasiointia varten mikä edelleen parantaa mahdollisuuksia 
myös yritystoimintaan liittyvien sähköisen palvelujen käyttämiseen muistakin maista käsin. 

Suomi.fi-palveluiden kehittäminen niitä hyödyntävien viranomaisten tarpeisiin 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että osana tarkastusta tehtiin ministeriöille ja virastoille 
kysely näkemyksistä oman digitalisaatiotyön edellytyksistä ja digitalisaatiota tukevista yhteisistä 
palveluista. Suomi.fi-palvelut koetaan yleisellä tasolla hyödyllisiksi, mutta kritisoidaan sitä, että 
virastoille on ollut vain niukalta mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Noin kolmasosa on ko-
kenut, että Suomi.fi-palvelut ovat nopeuttaneet tai helpottaneet omaa palvelukehitystä. Avovas-
tauksissa mainitaan, että Suomi.fi-palvelut ovat periaatteessa tarpeellisia, mutta palvelukehityk-
sestä puutuu viimeinen silaus, jotta ne olisivat aidosti houkuttelevia ja että niitä tulisi kehittää en-
nalta määrätyn konseptin sijaan enemmän asiakasvirastojen todellisista tarpeista ja ongelmista 
lähtien. 

Väestörekisterikeskus toteaa, että Suomi.fi-palveluja on koko kehitystyön ajan (vuodesta 2014 
alkaen) kehitetty yhteistyössä niin loppukäyttäjien kuin asiakasorganisaatioidenkin kanssa. Pai-
nopiste palveluiden kehittämisessä on kuitenkin ollut erityisesti palveluiden loppukäyttäjien 
(kansalaiset ja yrittäjät) tarpeissa. Palveluiden kehittämisessä loppukäyttäjät on osallistettu 
Suomi.fi-käyttäjäyhteisön kautta, kuten raportissa todetaankin. Erityisesti Suomi.fi-verkkopal-
velun palvelumuotoilussa ja toimintojen suunnittelussa on käytetty runsaasti loppukäyttäjätes-
tausta ja kerätty toiminnoista palautetta sidosryhmiltä ja käyttäjäorganisaatiolta mm. proto-
tyyppien avulla. 

Suomi.fi-viestit-palvelua on kehitetty koko ajan ja kehitetään yhdessä asiakastyöryhmien 
kanssa. Työryhmissä on mukana sekä yrityspalveluja tarjoavia viranomaisia että yrittäjiä ja heitä 
kuullaan aktiivisesti koko kehitystyön ajan. 

Suomi.fi-palvelutietovarannon kehittämisessä viranomaisten pääkäyttäjät ja ylläpitäjät voivat 
vaikuttaa kehitykseen sekä kehittäjäyhteisön että PTV-foorumin (avoin keskustelukanava, jossa 
neuvotaan, opastetaan ja otetaan vastaan kehittämisideoita) kautta. Kehittäjäyhteisössä on mu-
kana noin 40 henkeä. PTV-foorumin työ käynnistyi loppuvuodesta 2018.  

Suomi.fi-valtuudet palvelun ns. virkailijatoimintoja määritellään parhaillaan (2019) yhteistyössä 
nimenomaan KATSO-tunnistautumista käyttävien (=yrityspalveluja tarjoavien) organisaatioiden 
kanssa. Virkailijaliittymän avulla mahdollistetaan mm. ulkomaalaisten yritysten puolesta asiointi 
(suomalaiset asiamiehet), julkisen hallinnon organisaatioiden, säätiöiden ja kuolinpesien 
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puolesta asiointi. Valtuudet-palvelua kehitetään parhaillaan myös tukemaan mm. yritysten 
osalta useamman vahvistajan yritysvaltakirjoja, joilla mahdollistetaan sähköinen asiointi yrityk-
sille tilanteissa, joissa useampi henkilö (tai yrityksen hallitus) edustaa yritystä yhdessä. Lisäksi 
Valtuuksiin kehitetään toimintoja, joilla viranomaiset voivat 2019 loppuun mennessä alkaa luo-
maan valtakirjoja myös tiskiasioinnin yhteydessä asiakkaiden puolesta. Tämä laajentaa merkit-
tävästi niin kansalaisten kuin yrittäjien asiointimahdollisuuksia sähköisissä viranomaispalve-
luissa. 

Suomi.fi-palveluväylä 

Tarkastuskertomusluonnoksesta käy ilmi, että viranomaiset kertovat myös, että palveluväylän 
merkitys ei ole vielä kirkastunut asiakasorganisaatioille ja palveluväylän käyttöönotto koetaan han-
kalana. 

Väestörekisterikeskus toteaa, että Suomi.fi -palveluväylä on tiedonvälitysinfrastruktuuri, joka on 
vikasietoinen ja hajautettu, mutta silti luotettava ja osin keskitettyyn hallintaan perustuva pal-
velu julkisen verkon yli tapahtuvaan tiedonvaihtoon. Siihen on poimittu hajautetun ja keskitetyn 
mallin parhaat puolet. Toisaalta on vältetty yksittäisen järjestelmän osan vikaantumisesta aiheu-
tuvat haasteet ja toisaalta on luotu rakenne, jossa jokaista yhteysavausta tai varmenteiden vaih-
toa ei ole pakko tehdä erikseen. Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut toimivat luotet-
tuna kolmantena osapuolena varmenteiden osalta, joka takaa kaikkien palveluväylää käyttävien 
organisaatioiden ja niiden liityntäpalvelinten identiteetin varmentamisen luotettavasti ja vakioi-
tujen prosessien mukaisesti. 

Palveluväylää ja sen taustalla olevaa X-road-teknologiaa kehitetään parhaillaan Suomen ja Viron 
yhdessä perustaman NIIS-instituutin (Nordic Institute for Interoperability Solutions) toimesta.  

Suomessa erityinen haaste on järjestelmien ja palveluiden keskinäinen yhteentoimivuus, joka 
johtuu siitä, että viranomaiset ovat rakennellet palveluita jokainen itsekseen ilman että on ollut 
yhteistä standardia tiedonsiirtoon ja rajapinnoille. Palveluväylän rooli yhteisenä ja lakisääteisenä 
tiedonsiirron infratruktuurina on aivan keskeinen, jotta järjestelmien yhteentoimivuutta saadaan 
kehitettyä. Ongelma on, että väylään liittymisen velvoite koskee ainoastaan uusia järjestelmiä, 
vaikka yhteentoimivuuden ongelmat ovat jo olemassa olevissa tietovarannoissa. Keskitettynä 
infrastruktuurina väylä myös mahdollistaa uusien lisäominaisuuksien rakentamisen keskitetysti, 
jolloin ne ovat kaikkien viranomaisten hyödynnettävissä maksutta. 

Vuoden 2019 aikana palveluväylään mahdollistetaan natiivi REST-tuki ja palveluväylän hallinta-
työkaluja ja käyttöliittymiä palvelumuotoillaan käyttäjäystävällisemmiksi sekä rajapintojen 
kautta hallittavaksi. Väestörekisterikeskus kehittää myös kaikkien Suomi.fi-palveluiden hallin-
taan tarkoitettua palveluhallinta-sivustoa (https://palveluhallinta.suomi.fi). Palveluhallinnan 
kautta asiakasorganisaatiot voivat ottaa Suomi.fi-palveluja käyttöön itsepalveluna ja hakea mm. 
sähköisesti palveluiden käyttöön tarvittavat käyttö- ja tietoluvat. Palveluväylä mahdollistaisi esi-
merkiksi MyData-suostumustenhallinnan mekanismien rakentamisen palveluväylän rajapintojen 
hallinnan yhteyteen, jolloin jokaisen viranomaisen ei tarvitsisi kehittää sitä erikseen. 

Yleiset huomiot tarkastusviraston suosituksiin 

Tarkastuskertomusluonnoksessa tarkastusvirasto suosittelee, että: 



 LAUSUNTO VRK/3123/2018 7 (8) 
Tarkastuskertomusluonnos   
   
  

Väestörekisterikeskus 7.3.2019   
 

1. Työ- ja elinkeinoministeriö ja Väestörekisterikeskus varmistavat, että yrityksille verkossa tarjot-
tavan keskitetyn asiointipisteen (suomi.fi/ yritykselle) toiminnallisuudet ja toimivuus vastaavat 
aloittavien yrittäjien tarpeisiin. 

2. Valtiovarainministeriö ja Väestörekisterikeskus luovat ja ylläpitävät toimintamalleja, joilla julki-
sen hallinnon digitaalisia palveluja kehitetään asiakasymmärrystä ja asiakasnäkökulmaa pai-
nottaen. 

3. Valtiovarainministeriö ja muut ministeriöt vahvistavat poikkihallinnollisen yhteiskehittämisen 
edellytyksiä ja kannustavat viranomaisia kehittämään yhdessä palvelujen sujuvuutta asiak-
kaan näkökulmasta. 

4. Väestörekisterikeskus huomioi virastojen tarpeet ja ongelmat keskeisenä lähtökohtana, kun se 
kehittää digitalisaation yhteisiä tukipalveluja. 

5. Valtiovarainministeriö luo yhdessä muiden ministeriöiden kanssa toimintamallit, joilla varmis-
tetaan, että julkisen hallinnon digitalisaatiota ohjataan, tuetaan ja rahoitetaan koordinoidusti. 

Väestörekisterikeskus toteaa, että tarkastuksessa suositellut asiat ovat kannatettavia.  

Yritystoiminnan käynnistämisen liittyvissä sähköisissä palveluissa ei yritystoiminnan käynnistä-
misen prosesseja voida kuitenkaan tehostaa pelkästään Suomi.fi-verkkopalvelua kehittämällä ja 
yhteistyötä lisäämällä, vaan oleellista on käynnistämiseen tarvittavien viranomaisten ja niiden 
sähköisten palveluiden yhteentoimivuuden kehittäminen ja Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto 
myös yritysasiakkaille tarkoitetuissa palveluissa. Tässä yrityksille palveluja tarjoavien viran-
omaisten– kuten myös ohjaavien ministeriöiden rooli – on erittäin merkittävä. Väestörekisteri-
keskus tukee kaikkia Suomi.fi-palveluja käyttöönottavia viranomaisia, markkinoi palveluja niin 
organisaatioille kuin kansalaisille ja yrittäjille ja kehittää palveluihin jatkuvasti uusia ominaisuuk-
sia, jotta palveluiden hyödytä saadaan tehokkaasti yrittäjienkin käyttöön. 

Suomi.fi-palvelut toimivat täysimääräisesti käyttöönotettuina keskeisenä alustana, jonka varaan 
niitä hyödyntävät viranomaiset voivat tehokkaasti rakentaa parempia asiointipalveluja tuke-
maan nimenomaan yritystoiminnan käynnistämistä. 
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Lausuntopyyntönne  
 
Tarkastuskertomusluonnos Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liit-
tyvissä viranomaisprosesseissa 
 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt mm. Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto Valviralta lausuntoa tarkastuskertomusluonnoksesta 
Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä vi-
ranomaisprosesseissa. Valvira lausuu tarkastuskertomusluonnoksen osalta 
seuraavan: 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että alkoholivalvonnan tehtävät 
siirtyvät uuteen Valtion lupa- ja valvontavirastoon. Valvira toteaa, että asiaa 
koskevassa hallituksen esityksessä ehdotettiin alkoholivalvontaan liittyvien 
aluehallintovirastojen tehtävien siirtämistä maakuntiin ja Valviran valtakunnal-
listen tehtävien siirtämistä perustettavaan Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Luovaan vuoden 2021 alusta.  Tällä hetkellä tiedetään, että uuden lupa- ja 
valvontaviraston valmistelu ajetaan alas, koska asiaa koskeva hallituksen esi-
tys on rauennut sote- ja maakuntauudistuksen rauetessa. 
 

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että ”alkoholi- ja elintarvikevalvon-

nasta tarkastuksessa havaittiin, että niiden molempien kohteet, ravintolat, 
ovat pääosin samoja, mutta toimijoiden välillä tehdään verraten vähän yhteis-
työtä. Erityisesti ravintolayrittäjän kannalta tilanne voi olla hämmentävä, jos 
kunnan terveystarkastaja ja alkoholin anniskelua valvova aluehallintoviraston 
tarkastaja tulee samaan kohteeseen lyhyen ajan sisään tietämättä toistensa 
tarkastuksista. Digitalisaation ja paremman tiedonkulun myötä yhteistyö voisi 
tältä osin tiivistyä verrattuna nykyiseen. ” Valvira pitää yhteistyön lisäämistä 
tärkeänä. Valvira toteaa kuitenkin, että jokainen substanssilaki vaatii sen so-
veltajalta erityistä asiantuntijuutta, joten eri lakeihin perustuvia tarkastuksia ei 
lähtökohtaisesti voi sama virkamies tehdä. 
 
Tarkastuskertomusluonnoksen sivulla 33 todetaan, että tarkastuksessa haas-
tateltujen ravintolayrittäjien yhteinen näkemys oli se, että samoja tietoja joutuu 
toimittamaan useaan eri paikkaan ja jopa sama viranomainen saattaa pyytää 
uudelleen tietoa, joka on toimitettu vasta hiljattain eikä ole sen jälkeen muut-
tunut.  Valvira toivoisi, että tässä todettaisiin, mitä tietoja ravintolayrittäjät tar-
koittavat. Alkoholihallinto pyytää tiedot vain kerran ja jos tieto on jo jollain 
muulla viranomaisella, tieto pyydetään tältä viranomaiselta suoraan (mm. ve-
ro, kaupparekisteri jne). Lisäksi Valvira toteaa, ettei toimintakäytäntönä ole, 
että hiljattain saatu tieto pyydettäisiin uudelleen. 
 
Valvira toteaa lopuksi, että Luvat ja valvonta -kärkihanke ja sen tehtävät ja ta-
voitteet on käsitelty tarkastuskertomusluonnoksessa suppeasti. Siinä on 

http://www.valvira.fi/
mailto:kirjaamo@valvira.fi


 Lausunto  2 (2) 
  
 Dnro V/6676/2019 
13.3.2019  

 
 
 

huomioitu vain hankkeessa tehty asiakaslähtöisen kehittämisen malli (palve-
lumuotoilu) ja sen soveltaminen mahdollisesti tapahtumajärjestämisessä. Ra-
portissa ei mainita muita kärkihankkeessa suunniteltuja palvelukokonaisuuk-
sia (Sote-toimijoiden rekisteröinti ja valvonta, teollisuuslaitoksen muutoshan-
ke, jne.). Valviran näkemyksen mukaan ne olisi hyvä täydentää raporttiin ja 
samoin tuoda Luvat ja valvonta -kärkihankkeen perusidea esiin, eli tarkoitus 
on kehittää moniviranomaisasiointia vaativia lupa-, ilmoitus- ja rekisteröinti-
asioita varten yhden luukun asiointikanava yrityksille ja muille toimijoille.  
 
Tarkastuskertomusluonnoksen luvussa 5.2 on lueteltu hallitusohjelmasta joh-
dettuja digihankkeita. Tässä luvussa voitaisiin tuoda esiin myös edellä mainit-
tu Luvat ja valvonta -hanke. 
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

Viite: Tarkastuskertomusluonnos Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä 
viranomaisprosesseissa (VM/326/00.05.00/2019)

Valtiovarainministeriön lausunto Valtiontalouden tarkastusviraston 
tarkastuskertomusluonnoksesta Digitalisaation hyödyntäminen yritystoiminnan käynnistämiseen 
liittyvissä viranomaisprosesseissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt valtiovarainministeriöltä lausuntoa
luonnokseen tarkastuskertomukseksi (VM/326/00.05.00/2019). Tarkastuksen 
tavoitteena on ollut selvittää, miten tuloksellisesti digitalisaatiota on 
hyödynnetty yritystoiminnan käynnistämiseen liittyvissä 
viranomaisprosesseissa ja niiden kehittämisessä. Valtiovarainministeriö esittää
seuraavia huomioita tarkastuskertomusluonnoksesta:

Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että Kansallisessa 
palveluarkkitehtuuriohjelmassa kehitettyjä ja Väestörekisterikeskuksen 
tuottamia hallinnon yhteisiä Suomi.fi-palveluja olisi kehitetty ensisijaisesti 
kansalaisten näkökulmasta ja yrityksille suunnattuja palveluja olisi painotettu 
vähemmän. Valtiovarainministeriö toteaa, että palveluja on kehitetty jo alusta 
lähtien myös yritysten tarpeisiin. Joidenkin palvelujen osalta yrityksille 
tarkoitettu versio palveluista on valmistunut vasta kansalaisversion jälkeen 
(esim. Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosuus tai Suomi.fi-viestit yrityksille), mutta
yrityspalveluille asetetut tavoitteet saavutetaan Suomi.fi-palvelujen 
jatkokehittämishankkeen loppuun mennessä v. 2019 aikana.

Tarkastuskertomuksen havainto siitä, että muut viranomaiset olisivat voineet 
vaikuttaa palvelujen kehittämiseen vain osittain ei ole valtiovarainministeriön 
mielestä täysin oikea. Väestörekisterikeskus on jo alusta lähtien osallistanut 
muita viranomaisia Suomi.fi-palvelujen kehittämisessä erilaisia 
sidosryhmäverkostoja perustamalla, toimijakohtaisia ja yleisiä tapaamisia 
säännöllisesti järjestämällä ja esimerkiksi pyytämällä lausuntoja kehittämisen 
tiekarttoja koskevasta kehittämiskohteiden priorisoinnista. Lisäksi palvelujen 
käyttöönottoihin on ollut tarjolla paitsi yleistä ohjeistusta myös toimijakohtaista 
opastusta. On luonnollista, että eri viranomaisilla on yhteisten palvelujen 
suhteen erilaisia kehittämistarpeita, jotka voivat olla myös ristiriidassa 
keskenään tai aiheuttavat lisäkehittämisen tarpeen joko viranomaisten omissa 
järjestelmissä tai yhteisen palvelun ominaisuuksissa. Toki asiakasyhteistyö 
muiden viranomaisten kanssa on ollut asia, johon myös valtiovarainministeriö 
on kiinnittänyt huomiota tulosohjauksessaan. Vuoden 2019 tulostavoitteisiin on
kirjattu mm. asiakasyhteistyön kehittäminen ja syventäminen. 

Myöskään vuorovaikutus loppuasiakkaiden kanssa ei valtiovarainministeriön 
näkemyksen mukaan ole ollut tarkastuskertomusluonnoksen luonnehtimalla 
tavalla puutteellista. Väestörekisterikeskus tuottaa ja kehittää palveluja 
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yhteiskehittämisen periaatteiden mukaan ja käyttäjäyhteisö sekä 
palvelukohtaiset asiakasviiteryhmät sekä käyttäjiltä jatkuvasti eri kanavista 
saatava palaute ohjaavat kehittämistä. Asiakasryhmien yritysten 
osallistumisaktiivisuudessa ilmenneitä haasteita on pyritty ratkomaan, mutta 
Suomi.fi-palvelujen strategisessa ohjausryhmässä on yhdessä todettu, että 
tähän Väestörekisterikeskuksen tulee edelleen panostaa. 

Tarkastuskertomusluonnos esittää, että valtiovarainministeriön julkaisemien 
digitalisoinnin periaatteiden vaikutus siihen, miten kehitystyötä käytännössä 
tehdään eri viranomaisten hankkeissa, ei näytä erityisen merkittävältä. 
Kuitenkin tarkastuksessa tehdyn kyselyn perusteella vastaajista 65% on sitä 
mieltä, että periaatteilla on ollut vähintäänkin kohtalaisesti vaikutusta 
kehitystyöhön ja 25% toteaa, että sillä on ollut erittäin paljon tai paljon 
merkitystä. Valtiovarainministeriö katsoo lukujen osoittavan, että 
digiperiaatteilla ja niistä käydyllä keskustelulla ja hyviä käytäntöjä koskevan 
tietoisuuden levittämisellä on ollut selkeää merkitystä viranomaisten 
hankkeiden toteuttamisen laadun ja tuottavuuden kehittämisessä.  
 
Valtiovarainministeriö haluaa lisätä, että tarkastuskertomusluonnoksessa 
mainittu laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (HE 60/2018) on 
eduskunnan hyväksymä ja presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 15.3.2019. 

Valtiovarainministeriö toteaa lopuksi, että tarkastuskertomusluonnoksessa 
esitetyt erilliset kehittämissuositukset tuovat esiin useita konkreettisia asioita, 
joihin on hyödyllistä keskittyä Suomi.fi-palvelujen ohjauksessa ja 
kehittämisessä myös jatkossa. 

Sami Kivivasara
lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, ICT-johtajan ja ylijohtajan sijaisena

Marjukka Ala-Harja
tietohallintoneuvos

Jakelu Valtiotalouden tarkastusvirasto/kirjaamo (tuloksellisuustarkastus@vtv.fi)

Tiedoksi ICT-johtaja ja ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, VM
tietohallintoneuvos, yksikön päällikkö Maria Nikkilä, VM
controller Timo Hattinen, VM
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PRH/411/05/2019

Hei,
kiitos tästä lisäajasta, ehdimme nyt tarkistaa raportin läpi eikä siinä ole PRH:n osalta asiavirheitä. Tässä 
kuitenkin muutama pieni huomio

- s. 32 jonkin verran kritisoidaan ohjeistusta siitä, miten yksityinen elinkeinonharjoittaja saa
ilmoituksensa rekisteröityä sekä PRH:n että verottajan rekisteriin. Menettely on asiakkaan kannalta
monimutkainen, mutta kuvaus antaa ohjeisuksesta hieman turhan puutteellisen kuvan ja PRH:n
käsityksen mukaan ohjeistus on riittävä. Perussyynä menettelyn monimutkaisuuteen on
viranomaisten toisistaan poikkeavat tarpeet ja tehtävät.

- tekstissä s. 20 oleva maininta ” Jatkossa on kuitenkin tarkoitus lähettää myös sähköposti-ilmoitus
erityisesti siksi, että verkkopalvelussa rekisteröinti näkyy jo ennen kirjepostin saapumista.” on jo
hoidettu ottamalla käyttöön ns. kuuluttajarobotti, joka lähettää tiedon automaattisesti
sähköpostilla.

-
Kokonaisuutena raportti antaa digitalisaation hyödyntämisestä hyvän kokonaiskuvan.

Raportin ehdotuksia PRH pitää erityisen kannatettavina, eritysesti asiakasymmärryksen ja 
asiakasnäkökulman painottamista sekä viranomaisyhteistyötä, jotka ovat jo nyt aivan keskeisiä vaikuttumia 
PRH:n palvelukehityksessä.

yst terv 

Eero Mantere
Ylijohtaja
PRH

Eero (PRH) <eero.mantere@prh.fi>Mantere 
ke 20.3.2019 8.54 

Vastaanottaja:Äikäs Toni (VTV) <Toni.Aikas@vtv.fi>; 

Kopio:VTV Tuloksellisuustarkastus <Tuloksellisuustarkastus@vtv.fi>; PRH kirjaamo1 <kirjaamo@prh.fi>; 

Sähköposti – Tuloksellisuustarkastus@vtv.fi
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