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ASIA

Liikenteen turvallisuusviraston menettely sähköisen asiakirjan vastaanottamista koskevan il-
moituksen toimittamisessa asiakirjan lähettäjälle

KANTELU

Oikeuskanslerinvirastoon on 28.7.2010 saapunut Kalevi Kämäräisen kantelu koskien Liiken-
teen turvallisuusviraston (Trafi) menettelyä. Kantelussaan Kämäräinen toteaa, ettei ole saanut
Liikenteen turvallisuusvirastolta ilmoitusta asiakirjan vastaanottamisesta viraston kirjaamoon
19.7.2010ja 20.7.2010 lähettämiensä sähköpostiviestien osalta.

SELVITYSPVYNTÖ

Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamosta 10.9.2010 puhelimitse saatujen tietojen mukaan
Kämäräisensähköpostiviestit 19.7.2010ja 20.7.2010 sekä 28.7.2010 oikeuskanslerinvirastolle-
kin tiedoksi tullut viesti on vastaanotettu Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamossa. Asia on
kiljattu 19.7.2010ja asiakirjat välitetty viraston Oikeus- ja hallintopalveluihin sekä Rautatiet-
osastolle käsiteltäviksi. Saatujen tietojen mukaan Liikenteen turvallisuusviraston käytäntönä
on, että jokaiseen kirjaamossa vastaanotettuun sähköpostiviestiin toimitetaan lähettäjälle auto-
maattinen kuittaus. Saatujen tietojen mukaan edellä tarkoitettuihin sähköpostiviesteihin ei ole
toimitettumanuaalisia kuittauksia.

Pyysin 13.9.2010päivätyllä selvityspyynnöllä Liikenteen turvallisuusvirastolta kantelun tutki-
miseksi tarpeellista selvitystä. Viittasin selvityspyynnössäni sähköisestä asioilmista viran-
omaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 12 §:n 1 momenttiin ja pyysin Liikenteen turvalli-
suusvirastoa lausumaan erityisesti siitä, onko Kämäräiselle toimitettu ilmoitusta sähköisen
asiakirjan vastaanottamisesta sähköpostiviesteihin 19.7.2010, 20.7.2010 ja 28.7.2010, ja jos
näin ei ole menetelty, lausumaan lisäksi tähän johtaneista syistä. Pyysin Liikenteen turvalli-
suusvirastolta lisäksi selvitystä siitä, kuinka virastossa on kantelussa tarkoitettuna ajankohtana
j ärjestettysähköisen asiakirjan vastaanottamisesta ilmoittaminen.
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SELVITYS

Liikenteenturvallisuusviraston 17.11.2010 päivätyssä, pääjohtaja Kari Wihlmanin ja lakimies
Juha Keski-Koukkarin antamassa selvityksessä on todettu, että sähköisen asiakirjan vastaanot-
tamisesta ilmoittaminen on kantelussa tarkoitettuna ajankohtana Liikenteen turvallisuusviras-
tossa järjestetty siten, että viraston tietojärjestelmä toimittaa viestin lähettäjälIe automaattisen
kuittauksenviestin vastaanottamisesta. Liikenteen turvallisuusvirasto toteaa, että viraston tieto-
järjestelmästä saatujen tietojen perusteella ei kuitenkaan voida osoittaa, että tietojärjestelmä
olisi lähettänyt Kämäräiselle automaattisen vastaanottokuittauksen tämän 19.7.2010,20.7.2010
ja 28.7.2010 lähettämiin sähköpostiviesteihin. Selvityksessään Liikenteen turvallisuusvirasto
toteaa vastaanottokuittauksen mahdollisen toimittamatta jäämisen johtuneen vuonna 2010 toi-
mintansaaloittaneen uuden viraston tietojärjestelmästä.

Liikenteen turvallisuusvirasto toteaa lisäksi ryhtyneensä toimenpiteisiin, jotta jatkossa voidaan
paremmin varmistua siitä, että tietojärjestelmä toimittaa lainrnukaisen ilmoituksen sähköisen
asiakirjan vastaanottamisesta.

RA TKAISU

Sähköisestäasioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 12 §:n 1 momentin mukaan viran-
omaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoi-
tus voidaan toimittaa tietojärjestelmän välityksellä automaattisena kuittauksena tai muutoin.
Vastaanottamisesta ilmoittarninen ei vaikuta asian käsittelyn edellytyksiin, joista säädetään
erikseen.

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (HE
17/2002vp) on todettu, että kyseisessä pykälässä säädetään viranomaiselle kuuluvasta velvoit-
teesta huolehtia sähköisten asiakirjojen vastaanottamisesta ilmoittarnisesta. Esitöissä on viitattu
hallituksen esitykseen laiksi sähköisestä asioinnista hallinnossa (HE 153/1999 vp), jossa tode-
taan, että tällainen sääntely on tarpeen sähköisen asioinnin riskien pienentämiseksi. Asioinnin
eri osapuolten käytössä olevat laitteistot ja ohjelmistot voivat olla yhteensoveltumattomia, jol-
loin lähetetty sähköinen viesti ei välttämättä saavu lainkaan perille tai viivästyy olennaisesti.
Lisäksi sähköiset asioinnit saattavat vaatia sellaisia taitoja, joita kaikilla käyttäjillä ei ole vielä
hallinnassaan,jolloin viestin toimittaminen saattaa epäonnistua. Hallituksen esityksen mukaan
vastaanottoilmoitus tulisi pyrkiä järjestämään automaattisena toimintona. Viranomaisen har-
kinnassa on kuitenkin, käytetäänkö jotain muuta ilmoitustapaa tai yhdistetäänkö automaatti-
seen ilmoitukseen myös muuta informaatiota viranomaisen toiminnasta. Esityksessä todetaan
myös, että käytännössä automaattikuittauksissa esiintyy ongelmia, jotka voivat liittyä sekä lä-
hettävään että vastaanottavaan järjestelmään. Ilmoitus sähköisen asiakirjan saapumisesta ei ole
kannanotto asian käsittelyn edellytyksiin eikä lopputulokseen. Ilmoitus ei myöskään sellaise-
naan merkitse vielä sitä, että asia on tullut viranomaisessa vireille.

Liikenteen turvallisuusvirasto on antamassaan selvityksessä todennut, että sähköisen asiakirjan
vastaanottamisesta ilmoittaminen on kantelussa tarkoitettuna ajankohtana virastossa järjestetty
siten, että viraston tietojärjestelmä toimittaa viestin lähettäjälle automaattisen kuittauksen. Kan-
telun johdosta toimitetun selvityksen johdosta Liikenteen turvallisuusvirasto toteaa, että viras-
ton tietojärjestelmästä saatujen tietojen perusteella ei kuitenkaan voida osoittaa, että tietojärjes-
telmä olisi lähettänyt Kämäräiselle automaattisen vastaanottokuittauksen tämän lähettämiin
sähköpostiviesteihin. Manuaalista ilmoitusta viesteihin ei myöskään ole lähetetty.

01 KE US KAN SLER INVI RASTO

IC\YNTIOSOITE Snellmaninkatu 1, Helsinki
POSTIOSOITE PL 20, 00023 Valtioneuvosro

. PUHELIN
TELEFAKSI

(09) 16001
(09) 1602 3975

. E-MAIL
INTERNET

ctun imi.suk\Lnirni@i)okv.1i

www.okv.fi



3/3

Näkemyksenimukaan Liikenteen turvallisuusviraston selvityksessä viitattu uuden viraston tie-
tojärjestelmä,jonka seurauksena vastaanottamista koskeva ilmoitus on mahdollisesti jäänyt lä-
hettämättä,voidaan katsoa riittäväksi perusteluksi kantelussa esitetyn ensimmäisen, 19.7.2010
lähetetyn viestin osalta. Saamatta ilmoitusta alkuperäisen viestin vastaanottamisesta Kämäräi-
nen on kuitenkin kantelusta ilmenevälIä tavalla lähettänyt kaksi uutta, samansisältöistä viestiä
Liikenteenturvallisuusviraston kirjaamoon pyytäen ilmoitusta viestin vastaanottamisesta. Näi-
hin viesteihin ei saadun selvityksen mukaan ole viraston toimesta vastattu. Viestien 20.7.2010
sekä 28.7.2010 perusteella viraston kirjaamon olisi ollut mahdollista päätellä automaattisen il-
moituksenepäonnistuneen ja ilmoittaa viestin vastaanottamisesta Kämäräiselle manuaalisesti.

Tässä yhteydessä kiinnitän Liikenteen turvallisuusviraston yleisemminkin hyvän hallinnon pe-
riaatteisiin. Hallintolain (434/2003) hyvän hallinnon perusteita koskevan 8 §:n nojalla viran-
omaisen on vastattava asiointia koskeviin kysymyksiinja tiedusteluihin. Viranomaiselta voita-
neen näin ollen myös hyvän hallinnon edistämiseksi edellyttää vastaamista erilaisiin riittävän
yksilöityihin,muun muassa viestin vastaanottamista koskeviin tiedusteluihin.

Totean vielä, että käytettävissä olevan asiakirjaselvityksen perusteella minulla ei ole aihetta
epäillä Liikenteen turvallisuusviraston muilta osin menetelleen tavalla, johon laillisuusvalvon-
nassa tulisi puuttua. Kantelun johdosta antamassaan selvityksessä Liikenteen turvallisuusviras-
to on myös ilmoittanut ryhtyneensä toimenpiteisiin,jotta jatkossa voidaan paremmin varmistua
siitä, että tietojärjestelmä toimittaa lainmukaisen ilmoituksen sähköisen asiakirjan vastaanotta-
misesta. Näin ollen Liikenteen turvallisuusvirastonmenettely ei anna aihetta muihin toimenpi-
teisiin kuin että kiinnitän viraston huomiota sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa an-
netun lain 12 §:n 1 momentin mukaiseen ilmoitusvelvollisuuteen sähköisen asiakirjan vastaan-
ottamisesta sekä hyvän hallinnon perusteita koskevaan hallintolain 8 §:ään ja lähetän tässä tar-
koituksessa Liikenteen turvallisuusvirastollejäljennöksen tästä päätöksestä.
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