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Laki 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 3, 9,

16 ja 18 §, sellaisina kuin ne ovat, 3 ja 9 § osaksi laissa 618/2009, 16 § laissa 618/2009 ja
18 § laissa 924/2010, seuraavasti:

3 § 

Muu lainsäädäntö

Viranomaisasiointiin sovelletaan muutoin, mitä asian vireillepanosta, päätöksen tie-
doksiannosta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötietojen käsittelystä, asiakir-
jojen arkistoinnista, asian käsittelyssä käytettävästä kielestä ja asian käsittelystä sääde-
tään.

9 §

Kirjallisen muodon täyttyminen

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää
myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. 

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella,
jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa. Viranomainen voi kuitenkin
määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toi-
mivaltaa tai sen laajuutta.

16 §

Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoittaminen

Päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Viranomaisen on allekirjoitettava
asiakirja sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspal-
veluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 910/2014 26 artiklassa säädetyt vaatimukset
täyttävällä kehittyneellä sähköisellä allekirjoituksella tai muuten sellaisella tavalla, että
asiakirjan alkuperäisyydestä ja eheydestä voidaan varmistautua.
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18 §

Todisteellinen sähköinen tiedoksianto

Asiakirja, joka lain mukaan toimitetaan postitse saantitodistusta vastaan tai muuten to-
disteellisesti, voidaan asianosaisen suostumuksella antaa tiedoksi myös sähköisenä viesti-
nä, ei kuitenkaan telekopiona tai vastaavalla tavalla. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava,
että asiakirja on asianosaisen tai tämän edustajan noudettavissa viranomaisen osoittamalta
palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistauduttava asiakirjaa noutaessaan. Tunnis-
tautumisessa on tällöin käytettävä tunnistautumistekniikkaa, joka on tietoturvallinen ja to-
disteellinen.

Asiakirja katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen 1 momen-
tin mukaisesti osoittamalta yhteydeltä. Jos asiakirjaa ei ole noudettu seitsemän päivän ku-
luessa viranomaisen ilmoituksesta, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla laissa
säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.
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