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Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi
digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa annetuntoiminnassa annetun lain 5 §, 6 § ja 7 §:n 1
momentin kumoamisesta
1. Yleiset kommentit lakiehdotuksesta
-

2. Kommentit lakiehdotuksen pykäliin ja yksityiskohtaisiin perusteluihin
1 luku: Yleiset säännökset
Kyse on kaikkia valtion virastoja koskevasta velvoitteesta tarjota mahdollisuus asioida
viranomaisessa digitaalisesti. Tämä tarkoittaa, että myös Rikosseuraamuslaitoksen on
mahdollistettava kansalaisille asian vireille saattaminen digitaalisesti ja ehdotetun lain 5 § mukaisesti
Rikosseuraamuslaitoksen on tarjottava jokaiselle kansalaiselle mahdollisuus saada asiaansa koskeva
asiakirja Rikosseuraamuslaitokselta sähköisessä muodossa viestinvälityspalvelun avulla tai muulla
tietoturvallisella tavalla (Luonnos hallituksen esitykseksi s.48).
2 luku: Viranomaisten digitaalisten palvelujen järjestäminen yleisölle
Rikosseuraamuslaitoksen kaikilla yksiköillä on ns. virastosähköposti ja sitä kautta kuka tahansa voi
asiansa saada vireille tavallisella sähköpostilla. Tunnistettu ongelma tällä hetkellä on, miten
varmistutaan asian sähköpostitse vireille saattajan henkilöllisyydestä riittävällä tavalla.

Viestinvälityspalvelu ei ole tällä hetkellä Rikosseuraamuslaitoksessa käytössä. Viestinvälityspalvelun
käyttöönotto arvioidaan Rikosseuraamuslaitoksessa hyödylliseksi sillä sen avulla pystytään
tunnistamaan vahvasti kansalainen jonka kanssa asioidaan. Viestinvälityspalvelun käyttöönotto
Oikeusministeriön hallinnonalalla tulee Rikosseuraamuslaitoksen näkemyksen mukaan toteuttaa
keskitetysti Oikeusministeriön ja/tai Oikeusrekisterikeskuksen toimesta.
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Tulevaisuudessa vapaudessa olevat Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaat ja rangaistukseen tuomitut
voisivat halutessaan käyttää Rikosseuraamuslaitoksen kanssa asioidessaan digitaalista palvelua joko
viestinvälityspalvelun kautta tai tavallisella sähköpostilla. Viestinvälityspalvelun käyttö olisi jopa
suotavaa ja mielellään ensisijaista verrattuna sähköpostin käyttöön tai tavalliseen postiin.

Vapautensa menettäneillä henkilöillä on samanlaiset perusoikeudet kuin muillakin kansalaisilla
kuitenkin siten, että vankeuslaissa, tutkintavankeuslaissa ja pakkokeinolaissa säädetyillä perusteilla
vankien ja tutkintavankien oikeutta käyttää sähköisen viestinnän välineitä on rajoitettu. Kun vanki
saa vankeus- tai tutkintavankeuslain mukaisesti oikeuden käyttää välttämättömiä sähköisiä
internetin välityksellä käytettäviä palveluita, olisi hänellä tällöin myös mahdollisuus käyttää
viestinvälityspalvelua.

3 luku: Digitaalisten palvelujen saavutettavuus
Oikeusministeriön hallinnonalan tietojärjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja tuotannon tuesta
vastaa Oikeusrekisterikeskus. Rikosseuraamuslaitos edellyttää että Oikeusrekisterikeskus tai sen
alihankkija on 3. luvussa mainittu palveluntarjoaja.
4 luku: Saavutettavuusvaatimusten valvonta ja oikeussuoja
5 luku: Erinäiset säännökset
-

3. Kommentit vaikutusten arviointiin
-

4. Muut kommentit
-

Vesterbacka Esa
Rikosseuraamuslaitos
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Pammo Riku
Rikosseuraamuslaitos
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