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Tiivistelmä:

Käsittelen palveluperiaatetta muotoutumassa olevassa digitaalisessa itsepalveluhallinnossa. Arvioin sitä,
millaisen roolin palveluperiaate saa itsepalveluhallinnossa, jossa hallinnossa asioivien oma aktiivisuus ja
itsemääräämisoikeus korostuvat. Analyysini mukaan palveluperiaate ei asetu esteeksi itsepalveluhallinnolle,
vaan legitimoi sitä. Tämä tapahtuu pitkälti sen kautta, että itsemääräämisoikeus korostuu palveluperiaatteen
osatekijänä. Ylimpien laillisuusvalvojien käytännössä palveluperiaate näkyy erityisesti vaatimuksena
asiointiväylien moninaisuuteen. Digitaalisilta asiointiväyliltä palveluperiaate edellyttää lähinnä
helppokäyttöisyyttä.

2010-luvun hallitusohjelmissa näkyy tahto kasvattaa digitaalisten asiointiväylien merkitystä. Palveluperiaate
näyttää mukautuvan tähän tahtoon. Palveluperiaate on muotoiltu hallintolakiin niin, ettei sen toteuttamisesta
tulisi merkittävää taloudellista rasitetta julkishallinnolle. Palveluperiaatteen taustalla on itsepalveluhallinnon
tavoin New Public Management -suuntauksen mukaista ajattelua, joka osaltaan selittää palveluperiaatteen
mukautumista digitalisaatioon.

Itsepalveluhallinnossa korostuvat menettelylliset oikeudet aineellisten oikeuksien sijaan. Tämä muutos näkyy
myös palveluperiaatteen sisällä, jossa itsemääräämisoikeuden painoarvo ja yksilöiltä vaadittu aktiivisuus
kasvavat. Tämän myötä ihmisistä tulee yhä enemmän itseensä kohdistuvan hallinnan toteuttajia. Tilanne
vertautuu panoptikoniin. Myös digitaalisuus lisää panoptikonisia hallinnan muotoja.

Kommunikaation merkitys on ollut hallinnossa nousussa, josta palveluperiaate itsessään on osoitus. Digitaalinen
itsepalveluhallinto kuitenkin vähentää kommunikaation merkitystä. Muutokset kommunikaatiossa vähentävät
virkamiesten ja hallinnossa asioivien persoonan merkitystä. Neuvonnan muodot muuttuvat ja
palveluhenkisyyden merkitys vähenee.

Esitän, että palveluperiaatteelle olisi mahdollista säätää velvoittavampi normatiivinen sisältö. Sen toteutuminen
olisi kuitenkin pitkälti resurssikysymys. Käyn myös läpi mahdollisuutta luokitella sähköinen asiointi palvelun
esiasteeksi. Jos hallinnon asiakkailta vaadittua aktiivisuutta halutaan vähentää, vaatisi se laajaa oikeudellista ja
yhteiskunnallista keskustelua.



i

SISÄLLYS

SISÄLLYS i

LÄHTEET ii

LYHENTEET xvii

KUVIOT xviii

1. JOHDANTO 1
1.1. Tutkimuksen yhteiskunnallinen ja oikeudellinen merkitys 1
1.2. Tutkimuskysymykset ja -metodi 6
1.3. Keskeinen kirjallisuus ja aineisto 11
1.4. Tutkimuksen rakenne ja keskeiset rajaukset 13
1.5. Terminologia 14

2. HYVÄ HALLINTO 17
2.1. Hyvän hallinnon monet merkitykset 17
2.2. Oikeusperiaatteiden merkitys ja asema oikeuslähdeopissa 18
2.3. Hyvä hallinto oikeusperiaatteena ja perusoikeutena 22
2.4. Sähköinen hyvä hallinto 25

3. PALVELUPERIAATE 28
3.1. Palveluperiaatteen kehitys 28
3.2. Palveluperiaatteen sisältö 31

4. PALVELUPERIAATE ITSEPALVELUHALLINNOSSA 41
4.1. Lähtökohdat digitalisaation aiheuttaman muutoksen analysoinnille 41
4.2. Julkisten palveluiden digitalisointi 2010-luvun hallitusohjelmissa 42
4.3. Digitaalisen itsepalveluhallinnon nousu 44
4.4. Itsemääräämisoikeuden korostuminen 48
4.5. Kommunikaation muutoksen merkitys 55
4.6. Vallankäytön sisäistäminen ja digitaalinen kontrolli 60

5. PALVELUPERIAATTEEN KEHITTÄMINEN 67
5.1. Palveluperiaatetta koskevan lainsäädännön uudistaminen 67
5.2. Oikeustieteen merkitys palveluperiaatteen tulevaisuudessa 68
5.3. Sähköinen asiointi palvelun esiasteena 70

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 72



ii

LÄHTEET

VIRALLISLÄHTEET

Kansalliset viranomaisjulkaisut

Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

22.6.2011.

[https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-

e353-47a8-8b8f-52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf] (23.1.2021)

Digitalisoinnin periaatteet. Julkisen hallinnon ICT-osasto 3.4.2017.

[https://vm.fi/documents/10623/1464506/Digitalisoinnin+periaatteet/63c2a2fa-b7b5-45e4-85

16-bd804490fecf/Digitalisoinnin+periaatteet.pdf] (2.4.2021)

Hallintolaki hallintotoiminnassa, hallintolain seurantatutkimuksen osaraportti I.

Oikeusministeriön julkaisuja 2006:9.

[https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75982/omju_2006_9_hallintolaki.

pdf?sequence=1&isAllowed=y] (15.10.2020) (Osaraportti I)

Hallintolaki oikeus- ja laillisuusvalvontakäytännössä, hallintolain seurantatutkimuksen

osaraportti II. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:10.

[https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75983/omju_2006_10_hallintolaki

_oikeus.pdf?sequence=1&isAllowed=y] (15.10.2020) (Osaraportti II)

Marinin hallituksen julkisen talouden kestävyystiekarttaa koskeva kannanotto 16.9.2020.

[https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/37498572/Kest%C3%A4vyystiekartta.pdf/]

(19.9.2020)

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-e353-47a8-8b8f-52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-e353-47a8-8b8f-52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf
https://vm.fi/documents/10623/1464506/Digitalisoinnin+periaatteet/63c2a2fa-b7b5-45e4-8516-bd804490fecf/Digitalisoinnin+periaatteet.pdf
https://vm.fi/documents/10623/1464506/Digitalisoinnin+periaatteet/63c2a2fa-b7b5-45e4-8516-bd804490fecf/Digitalisoinnin+periaatteet.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75982/omju_2006_9_hallintolaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75982/omju_2006_9_hallintolaki.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75983/omju_2006_10_hallintolaki_oikeus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75983/omju_2006_10_hallintolaki_oikeus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://valtioneuvosto.fi/documents/10616/37498572/Kest%C3%A4vyystiekartta.pdf/


iii

Määttä, Kalle: Sähköinen asiointi: Selvitys sääntelyn nykytilasta sekä kehittämistarpeista ja

-vaihtoehdoista. Valtiovarainministeriön julkaisu – 22/2018.

[https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160975/VM_22_18_Sahkoinen_as

iointi_selvitys.pdf] (29.9.2020)

Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Helsinki 2018.

Palveluiden hyvällä laadulla digitaalisten palveluiden ensisijaisuuteen. Digitaalisten

asiointipalveluiden laatu -työskentelyryhmän loppuraportti 04.02.2019.

Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma 26.8.2014.

[https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79665/J1114_P%C3%A4%C3%A

4ministerin%20Subbin%20hallitusohjelma_fi.pdf] (5.4.2021)

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007.

[https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/] (5.4.2021)

Ratkaisujen Suomi – Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015.

[https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY

_netti.pdf] (20.12.2020)

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta. Valtionevoston julkaisuja 2021:4,

[https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162702/VN_2021_4.pdf?sequence

=1&isAllowed=y] (28.1.2021)

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen

hallituksen ohjelmasta.

[https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/367816/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf/4ece08eb-c

703-4bc0-ac36-ab93e3a00607/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf] (5.4.2021)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160975/VM_22_18_Sahkoinen_asiointi_selvitys.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160975/VM_22_18_Sahkoinen_asiointi_selvitys.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79665/J1114_P%C3%A4%C3%A4ministerin%20Subbin%20hallitusohjelma_fi.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79665/J1114_P%C3%A4%C3%A4ministerin%20Subbin%20hallitusohjelma_fi.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/368562/hallitusohjelma-vanhanen-II/
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162702/VN_2021_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162702/VN_2021_4.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/367816/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf/4ece08eb-c703-4bc0-ac36-ab93e3a00607/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/367816/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf/4ece08eb-c703-4bc0-ac36-ab93e3a00607/hallitusohjelma-kiviniemi.pdf


iv

Kansallinen lainvalmisteluaineisto

HE 309/1993 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle perustuslakien perusoikeussäännösten

muuttamisesta.

HE 17/2002 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköisestä asioinnista

viranomaistoiminnassa.

HaVM 29/2002 vp: Hallituksen esitys hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain

muuttamisesta.

HE 72/2002 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle hallintolaiksi ja laiksi hallintolainkäyttölain

muuttamisesta.

HE 60/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta.

HE 188/2016 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon yhteispalvelusta

annetun lain muuttamisesta.

PeVL 15/2018 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta

sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

OIKEUSKÄYTÄNTÖ

Oikeuskansleri

AOK 2057/1/2017

OKV/1124/1/2012

OKV/2019/1/2017



v

OKV/2042/1/2017

OKV/2092/1/2017

OKV/1339/10/2020

OKV/26/70/2020

Oikeusasiamies

AOA 3718/4/07

AOA 3951/4/09

AOA 2028/4/12

AOA 4653/4/14

EOA 2523/4/08

EOA 537/4/10

EOAK/1301/2017

EOAK/3108/2017

EOAK/3379/2018

EOAK/958/2019

EOAK/191/2020

KIRJALLISUUSLÄHTEET

Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito: Ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta.

Talentum Media, Helsinki 2006.

Alexy, Robert: On the Structure of Legal Principles. Ratio Juris. Vol. 13 No. 3 September

2000, s. 294–304.

Bousta, Rhita: Who said there is a 'right to good administration?' A critical analysis of article

41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union. European Public Law 19 (3)

2013, s. 481–488.



vi

Brkan, Maja: 'Do Algorithms Rule the World? Algorithmic Decision-Making and Data

Protection in the Framework of the GDPR and Beyond' (2019) 27(2) International Journal of

Law and Information Technology, s. 91–121.

Cohen, Julie E.: Configuring the Networked Self. New Haven. Yale University Press, 2012.

Cohen, Julie E.: Between Truth and Power: the Legal Constructions of Informational

Capitalism. New York, NY: Oxford University Press 2019.

Dworkin, Ronald: Taking Rights Seriously. London: Duckworth 1977.

Ervasti, Kaijus: Näkökulmia vaihtoehtoisiin konfliktinratkaisumenetelmiin. Lakimies

7–8/2000, s. 1237–1263.

Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia. Gaudeamus 2010. Alkuteos La Volonté de savoir

(Histoire de la sexualite I). Editions Gallimard 1976.

Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista. Hansaprint Oy, Vantaa 2012. Alkuteos Surveiller et

punir. Naissance de la prison. Éditionsa Gallimard 1975.

Francione, Gary L: Reflections on Animals, Property, and the Law and Rain without

Thunder. Law and contemporary problems, 2007-01-01, Vol.70 (1), p.9-57.

Habermas, Jürgen: Julkisuuden rakennemuutos. Tutkimus yhdestä kansalaisyhteiskunnan

kategoriasta. Vastapaino 2004. Alkuteos Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen

zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Neuwied/Berlin: Luchterhand, 1962.

Hagendorff, Thilo: The Ethics of AI Ethics: An Evaluation of Guidelines. University of

Tuebingen 2019.



vii

Hallberg, Pekka – Karapuu, Heikki – Ojanen, Tuomas – Scheinin, Martin – Tuori, Kaarlo

–Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. WSOYpro, 2005. Päivittyvä verkkoversio.

Hart, H. L. A.: The Concept of Law. 2rd ed. Oxford: Oxford University Press 1994.

Hildebrandt, Mireille: Defining Profiling: A New Type of Knowledge?, s. 17–45 teoksessa

Mireille Hildebrandt – Serge Gutwirth (eds.), Profiling the European Citizen: Cross‐

Disciplinary Perspectives. Springer 2008.

Hildebrandt, Mireille: Smart Technologies and the End(s) of Law: Novel Entanglements of

Law and Technology. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2015.

Heikura, Markku: Digipalvelut tukevat inhimillistä veroasiointia.

[https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007893663.html] (1.4.2021)

Heinonen, Jari: 20-luvun hyvinvointimalli. Riika 2019.

Helminen, Klaus – Kuusimäki, Matti – Rantaeskola, Satu: Poliisilaki. Alma Talent 2012.

Hirsch, Joachim: Turvavaltio: “Saksan malli”, sen kriisi ja uudet yhteiskunnalliset liikkeet.

Jyväskylä 1983. Alkuteos Der Sicherheitsstaat: das “Modell Deutschland”, seine Krise und

die neuen sozialen Bewegungen. Überarb. Neuaufl. Frankfurt am Main: Taschenbücher

Syndikat/EVA 1986.

Hirvonen, Ari: Mitkä metodit? Opas oikeustieteen metodologiaan. Yleisen oikeustieteen

julkaisuja 17. Helsinki 2011.

Hoikkala, Minna – Kultalahti, Jukka – Tuomela, Jukka: Tietoyhteiskuntakehityksen

informaatio-oikeudelliset haasteet, s. 279–306 teoksessa Inkinen, Tommi – Kasvio, Antti –

Liikala, Hanna (toim.), Tietoyhteiskunta: myytit ja todellisuus. Tampere University Press

2005, s. 280–281.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007893663.html


viii

Horowitz, Minna – Nieminen, Hannu ja työryhmä: Viestintä kuuluu kaikille: Kansalaisten

viestinnälliset oikeudet ja mahdollisuudet Suomessa. Verkkoaineisto. Gaudeamus 2019.

Hurri, Samuli: Michel Foucault: Jossakin toisessa ruumiin ja nautinnon taloudessa, s.

191–229. Teoksessa Kotkas, Toomas ja Lindroos-Hovinheimo, Susanna (toim.):

Yhteiskuntateorioiden oikeus. Tutkijaliitto 2010.

Julkunen, Raija: Jälkiekspansiivinen hyvinvointivaltio, Janus (9) 4/2001, s. 277–292.

Kangas, Urpo (toim.): Oikeustiede Suomessa 1900-2000. Juva 1998.

Karhu, Juha: Kohti 2000-luvun oikeuslähdeoppia. Lakimies 7–8/2020, s. 1017–1034.

Kekkonen, Jukka: Oikeudellisen muutoksen tutkimisesta – minun metodini, s. 131–150.

Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Helsinki 1997.

Kekkonen, Jukka: Suomen oikeuden historiallisia kehityslinjoja. Helsingin yliopisto 2006.

Kerr, Ian: Prediction, pre-emption, presumption The path of law after the computational turn.

p. 91–120. Hildebrandt, Mireille – De Vries, Katja (Eds.): Privacy, Due Process and the

Computational Turn: The Philosophy of Law Meets the Philosophy of Technology. London:

Taylor & Francis Group 2013.

Koiranen, Ilkka – Räsänen, Pekka – Södergård, Caj: Mitä digitalisaatio on tarkoittanut

kansalaisen näkökulmasta? Talous ja Yhteiskunta 3/2016, s. 24–29.

[https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty32016.pdf] (7.4.2021)

Koivisto, Ida: Hallinnon hyvyys kommunikatiivisina käytäntöinä? Oikeus 2007 (36) 2, s.

164–182.

https://labour.fi/wp-content/uploads/2020/02/ty32016.pdf


ix

Koivisto, Ida: Hyvä hallinto ja lain noudattamisen vaatimus: hartilainen ja dworkinilainen

luenta. Teoksessa Ojanen, Tuomas ja Tuominen, Tia (toim.): Avoin, tehokas ja riippumaton:

Olli Mäenpää 60 vuotta juhlakirja. Edita 2010.

Koivisto, Ida: Hyvän hallinnon muunnelmat: julkisoikeudellinen tutkimus. Suomalainen

Lakimiesyhdistys 2011. (Koivisto 2011a)

Koivisto, Ida: Hallinnon hyvyyden muunnelmallisuus. Oikeus 2011 (40); 3: 388–392.

(Koivisto 2011b)

Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan? – Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja

hallinto-oikeudesta. Lakimies 7–8/2015, s. 954–972.

Koivisto, Ida: Ohjattua vapautta? Itsemääräämisoikeus hallinnan välineenä. Lakimies 6/2018,

s. 627–650. (Koivisto 2018a)

Koivisto, Ida: From Moral Rules to Individual Rights – and Beyond? The Institutionalization

of Good Administration in Finland and in Europe. Förvaltningsrättslig tidskrift 1/2018.

(Koivisto 2018b)

Koivisto, Ida – Koulu, Riikka: Miten hyvä hallinto digitalisoidaan? Haaste oikeustieteelliselle

tutkimukselle. Lakimies 6/2020, s. 798–821.

Koskenniemi, Martti: Tyyli metodina, s. 173–188. Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun

metodini. Helsinki 1997.

Kotkas, Toomas: Terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden hallinnointi 2000-luvun Suomessa –

menettelylliset oikeudet ja aktiivinen kansalaisuus. Lakimies 2009/2, s. 207.

Kontiainen, Laura – Koulu, Riikka – Mäihäniemi, Beata: Oikeuden digitalisaatio ja

juristityön arkipäivä. Lakimies 2/2021, s. 173–199.



x

Koulu, Riikka: Jokakodin laajakaista – pääsy internetiin perusoikeutena. Lakimies 2/2012, s.

280–302.

Koulu, Riikka – Hakkarainen, Jenni – Kallio, Lila: Law and digitalization: an agenda for the

future. Legal Tech Lab 2017.

Koulu, Riikka: Digitalisaatio ja algoritmit – oikeustiede hukassa? Lakimies 7–8/2018, s.

840–867.

Koulu, Riikka: Verkkokaupan riidanratkaisu ja älysopimukset: Täytäntöönpanon

yksityistyminen prosessioikeuden tutkimuskohteena. Oikeus 2019 (48) 3, s. 265–290.

Kuopus, Jorma: Hallinnon lainalaisuus ja automatisoitu verohallinto: oikeustieteellinen

tutkimus kansalaisen oikeusturvasta teknistyvässä valtionhallinnossa. SLY 1988.

Kuopus, Jorma: Kansalaiset ja hallinnon sähköinen asiointi. Hallinnon tutkimus 1/2000.

Hallinnon tutkimuksen seura. Tampere, s. 86–100.

Kurki, Visa: Voiko tekoäly olla oikeussubjekti? Lakimies 7–8/2018, s. 820–839.

Kuusela, Hanna – Ylönen, Matti: Konsulttidemokratia. Miten valtiosta tehdään tyhmä ja

tehoton. Gaudeamus 2013.

Kuusikko, Kirsi: Neuvonta hallinnossa. Julkisoikeudellinen tutkimus viranomaisen

velvollisuudesta ja hallinnon asiakkaan oikeudesta neuvontaan ja virheellisen neuvon

oikeusvaikutuksista. Jyväskylä 2000.

Kuusikko, Kirsi: Hyvä hallinto, neuvonta ja oikeuspolitiikka. Oikeus 2007 (36); 4: 455–461.

Kuusiniemi, Kari: Oikeuskäytännön hyödyntäjästä sen tuottajaksi ja oikeustieteen käyttäjäksi.

Lakimies 7–8/2020, s. 1212–1220.



xi

Lavapuro, Juha: Valtiosääntöinen managerialismi ja perusoikeudet. Oikeus 1/2010, s. 6–27.

Lavapuro, Juha: Digitaalinen valta ja valtiosääntötutkimuksen tulevaisuus. Lakimies 2/2019,

s. 221–227.

Lessig, Lawrence: The Constitution of Code: Limitations on Choice - Based Critiques of

Cyberspace Regulation. CommLaw Conspectus: Journal of Communications Law and Policy,

vol. 5, no. 2, Summer 1997, p. 181-192.

Lessig, Lawrence: Constitution and Code. Cumberland law review 27.1 (1996): 1–. Print.

Lessig, Lawrence: The Law of the Horse: What Cyberlaw Might Teach. Harvard law review.

Fall, 1999.

Linna, Jukka: Yhtiöstä opettajaksi? Systeemiteoreettinen tulkinta ammattikorkeakoulujen

yhtiöittämisestä. Unigrafia 2016.

Lähdesmäki, Kirsi: New public management ja julkisen sektorin uudistaminen : tutkimus

tehokkuuusperiaatteista, julkisesta yrittäjyydestä ja tulosvastuusta sekä niiden määrittelemistä

valtion keskushallinnon reformeista Suomessa 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun.

Vaasan yliopisto 2004.

Malinen, Kati – Ruohola, Tiina: Automaatio on vienyt verotuksesta inhimillisyyden.

[https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007886921.html] (29.3.2021)

Minkkinen, Panu: Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus – suuntaus, tarkastelutapa,

menetelmä? Lakimies 7–8/2017.

Moilanen, Marlon: Kohti uutta sosiaalioikeudellista lainoppia. Oikeus 2020 (49); 4: 404–424.

Mäenpää, Olli: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki 2016.

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007886921.html


xii

Mäenpää, Olli: Yleinen hallinto-oikeus. Alma Talent Oy 2017.

Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. Helsinki 2018.

Neuvonen, Riku – Rautiainen, Pauli: Perusoikeuksien tunnistaminen ja niiden sisällön

määritteleminen Suomen perusoikeusjärjestelmässä. Lakimies 1/2015, s. 28–53.

Niemivuo, Matti – Keravuori-Rusanen, Marietta – Kuusikko, Kirsi: Hallintolaki. 2. uud.

laitos. Talentum Media 2010.

Nikkilä, Maria: Sähköinen asiointi – onko ihan pakko? [https://valtioneuvosto.fi/-/10623/

sahkoinen-asiointi-onko-ihan-pakko-] (29.9.2020)

Nuotio, Kimmo: Oikeustiede ajassa. Oikeus 2020 (49):4, s. 509–5019.

O’Malley, Pat – Weir, Lorna – Shearing, Clifford: Governmentality, Criticism, Politics.

Economy and society 26.4 (1997): 501–517.

Polanyi, Karl: Suuri murros: aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. Vastapaino

2009. Alkuteos The great transformation: the political and economic origins of our time.

1944.

Puronen, Pertti: Oikeusturva, verotus ja viranomaiskäytänteet. Talentum Media 2010.

Pöysti, Tuomas: Kohti digitaalisen ajan hallinto-oikeutta. Lakimies 7–8/2018, s. 868–903.

Rautiainen, Pauli – Koivisto, Ida: Oikeuden maailman kuviteltu ihminen ja hänen

itsemääräämisoikeutensa rajat. Oikeus 2018 (47); 4: 465–481.

https://valtioneuvosto.fi/-/10623/sahkoinen-asiointi-onko-ihan-pakko-
https://valtioneuvosto.fi/-/10623/sahkoinen-asiointi-onko-ihan-pakko-


xiii

Savolainen, Laura: Sosiaaliturvan alikäyttö tulee meille kalliimmaksi kuin väärinkäyttö –

"Moni tukeutuu mieluummin pikavippeihin" 17.11.2015. [https://yle.fi/uutiset/3-8447134]

(5.10.2020)

Schartum, Dag Wiese: Proportional Control? Computers in human behavior 13.4 (1997), s.

543–557.

Seipel, Peter: Computerisation of judicial and administrative activities: Educational

consequences. International Review of Law, Computers & Technology, 1984-01-01, Vol.1

(1), s. 26–44.

Siitari–Vanne, Eija: Hallintolainkäytön tehostaminen: tutkimus hallintolainkäytön

organisaatio- ja prosessisäännösten kehittämistarpeista. Helsinki 2005.

Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Suomalainen Lakimiesyhdistys 2003.

Soininen, Niko: Oikeudellisen argumentin rakentaminen kirjoitusprosessissa. Edilex 17/2015.

Spolander, Mia Mari: Menettelyn joutuisuus oikeudenmukaisen oikeudekäynnin osatekijänä.

Vammala 2007.

Sutela, Marja: Kuntalaisen roolin muutos: asukkaasta asiakkaaksi – tarkastelukohteena

sosiaalihuollon asiakaslähtöisyys. Oikeus 2001 (30); 4: 418–436.

Söderman, Jacob: Sananen matkalle. Lakimies 1995, s. 3–10.

Tiililä, Ulla: Hallintoa kehitetään käsitteillä. 29.9.2020.

[https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/hyvaa_virkakielta/hyvaa_virkakiel

ta_2020/hallintoa_kehitetaan_kasitteilla.34731.news] (15.12.2020)

https://yle.fi/uutiset/3-8447134
https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/hyvaa_virkakielta/hyvaa_virkakielta_2020/hallintoa_kehitetaan_kasitteilla.34731.news
https://www.kotus.fi/nyt/kolumnit_artikkelit_ja_esitelmat/hyvaa_virkakielta/hyvaa_virkakielta_2020/hallintoa_kehitetaan_kasitteilla.34731.news


xiv

Tolonen, Hannu: Oikeuden tasot ja toiminnot. Tuorin kriittisen oikeuspositivismin

tarkastelua. Oikeus 4/2000, s. 509–524.

Tuori, Kaarlo: Oikeuden rationaalisuus. Max Weber ja Jürgen Habermas oikeuskehityksen

tulkitsijoina. Helsinki 1988.

Tuori, Kaarlo: Oikeus, valta ja demokratia. Mänttä 1990.

Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Helsinki 2000.

Tuori, Kaarlo: Foucault’n oikeus. WSOY lakitieto. Vantaa 2002.

Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas.WSOY 2007.

Tuori, Kaarlo – Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus. 4. uud. p. Helsinki: Talentum Media 2008.

Tuori, Kaarlo: Hyvän hallinnon diskurssit. Oikeus 2011 (40); 3: 393–398.

Tuorila, Helena: Syrjäyttääkö itsepalvelu henkilökohtaisen palvelun?

Kuluttajatutkimuskeskus, keskustelualoitteita 32, 2002.

Tuorila, Helena: Ikääntyvien tee se itse-hoivapalvelut – mahdollisuus vai uhka?

Kuluttajatutkimuskeskus, keskustelualoitteita 40, 2011.

Tuusvuori, Arja: Kun loikka ei onnistu. Yliopisto-lehti 8/2020, s. 20–28.

Tähti, Aarre: Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa. Helsinki 1995.

Tähti, Aarre: Oikeudellisilla periaatteilla argumentoimisen erityispiirteistä. Lakimies 4/1999.



xvi

Veale, Michael – Brass, Irina: Administration by Algorithm? Public Management Meets

Public Sector Machine Learning, s. 121–149. Teoksessa Yeung, Karen – Lodge, Martin:

Algorithmic Regulation. Oxford University Press 2019.

Wilhelmsson, Thomas: Annetaan kaikkien oikeustieteellisten kukkien kukkia – yhdessä.

Oikeus 2020 (49):4, s. 503–508.

Viljanen, Mika: Algoritmien haaste – uuteen aineelliseen oikeuteen? Lakimies 7–8/2017, s.

1070–1087.

Voutilainen, Tomi: Hyvä sähköinen hallinto. 2.painos. Edita 2007.

Voutilainen, Tomi: ICT-oikeus sähköisessä hallinnossa: ICT-oikeudelliset periaatteet ja

sähköinen hallintomenettely. Helsinki 2009.

Voutilainen, Tomi: Chatbot-sovellus osana viranomaisten neuvontapalveluja. Lakimies

7–8/2018, s. 904–927.

Voutilainen, Tomi: Digitaalisten palveluiden sääntely. Alma Talent 2020.

Väärämäki, Heidi: Pandemia paljasti onnemme.

[https://www.hs.fi/elama/art-2000007688483.html] (1.1.2021)

Väätänen, Ulla: Oikein ja joutuisasti. Joutuisuus hyvän hallinnon ja oikeusturvan takeena

hallintotoiminnassa. Hämeenlinna 2011.

Yeung, Karen – Lodge, Martin: Algorithmic Regulation. Oxford University Press 2019.

Yliaska, Ville: Tehokkuuden toiveuni. Riika 2014.

https://www.hs.fi/elama/art-2000007688483.html


xvi

Ylönen, Matti: Säästöohjelmat veivät verotuksesta inhimillisyyden.

[https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007893685.html] (1.4.2021)

INTERNETLÄHTEET

Digitalisaatio ja verotuksen tulevaisuus 5.1.2017

[https://www.sitra.fi/artikkelit/digitalisaatio-ja-verotuksen-tulevaisuus/] (15.2.2021)

Mitä tapahtuu julkisen hallinnon digitalisaatiossa ja sähköisten palveluiden tiekartta

AKUSTI-kesäseminaari 7.6.2017.

[https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SAARIJ%C3%84RVI%20Digitalisaat

io%20Akusti%2007062017.pdf] (20.12.2020)

Näin teet hyvän toimeentulotuki hakemuksen.

[https://elamassa.fi/tarpit/nain-teet-hyvan-toimeentulotukihakemuksen/] (28.1.2021)

Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen. Poliittinen ohjelma. Hyväksytty SDP:n 46.

puoluekokouksessa 23.8.2020.

[https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/08/Poliittinen_ohjelma_pk2020.pdf] (28.4.2021)

Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa 8.12.2014.

[https://www.stat.fi/artikkelit/2014/art_2014-09-29_007.html] (9.10.2020)

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000007893685.html
https://www.sitra.fi/artikkelit/digitalisaatio-ja-verotuksen-tulevaisuus/
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SAARIJ%C3%84RVI%20Digitalisaatio%20Akusti%2007062017.pdf
https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/SAARIJ%C3%84RVI%20Digitalisaatio%20Akusti%2007062017.pdf
https://elamassa.fi/tarpit/nain-teet-hyvan-toimeentulotukihakemuksen/
https://sdp.fi/wp-content/uploads/2020/08/Poliittinen_ohjelma_pk2020.pdf
https://www.stat.fi/artikkelit/2014/art_2014-09-29_007.html


xvii

LYHENTEET

AOA apulaisoikeusasiamies

Asiointilaki laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)

Digipalvelulaki laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

(306/2019)

EIS Euroopan ihmisoikeussopimus (SopS 63/1999)

EOA eduskunnan oikeusasiamies

EOAK eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

EUT Euroopan unionin tuomioistuin

HaVM hallintovaliokunnan mietintö

HE hallituksen esitys

HL hallintolaki (434/2003)

HOL laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019)

NPM New Public Management

OKV Oikeuskanslerinvirasto

PeVL perustuslakivaliokunnan lausunto

PL Suomen perustuslaki (731/1999)

Saavutettavuusdirektiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston

direktiivi (EU) 2016/2102, annettu 26 päivänä lokakuuta

2016, julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja

mobiilisovellusten saavutettavuudesta.

vp valtiopäivät



xviii

KUVIOT

Kuvio 1. Palveluperiaatteen rakenne.
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“Sen sijaan me, jotka hieman epäilemme, olemme laiskoja opettelemaan uutta tai muuten

vain pidämme kirjepostista – kyllä, meidän on pakko. Niiden henkilöiden palveluiden

turvaamiseksi, joilla on oikea ja perusteltu syy hakea poikkeusta.”

– Maria Nikkilä, Digitalisaatio-yksikön päällikkö1

“Saattoi myös käydä niin, että itseen kohdistuvan huolenpidon ja toisen auttamisen leikki

antoi jo olemassa oleville suhteille uutta väriä ja lämpöä.”

– Michel Foucault2

2 Foucault 2010, s. 322.
1 Nikkilä 2017.
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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimuksen yhteiskunnallinen ja oikeudellinen merkitys

Palveluperiaatteen taustalla on ajatus kansalaiskeskeisestä hallinnosta, joka palvelee ja

neuvoo hallinnossa asioivia ja pyrkii tekemään hallinnon kanssa toimimisesta

mahdollisimman vaivatonta . Periaatteessa julkisten palveluiden digitalisaatio edistää tätä3

samaa tavoitetta . Sähköinen asiointi on mahdollista milloin vain ja missä tahansa paikassa,4

jossa on toimiva internetyhteys ja sopiva laite. Digitalisaation ja palveluperiaatteen suhde ei

kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Digitalisaation avulla hallinto on muuttumassa

itsepalveluhallinnoksi, jossa hallinnon asiakkailta vaaditaan yhä enemmän aktiivisuutta.

Digitaalisissa julkisissa palveluissa hallinnon asiakkaan tulee hoitaa asiansa yhä pidemmälle

itse ja itsenäisesti. Viranomainen on kauempana ja näkymättömissä. Samalla

asiakaslähtöisyys on yksi digitalisointia ohjaavista periaatteista .5

Tämä tutkimus käsittelee sitä, mitä kuvattu muutos tarkoittaa palveluperiaattelle. Haen

vastausta myös siihen, miten palveluperiaate vaikuttaa julkisten palvelujen tulevaisuuteen.

Perimmiltään kyse on hallinnon luonteesta, suhteesta hallinnon kohteisiin ja siitä, millaisen

hallinnan kohteena olemme.6

Suomeen rakennettiin maailmansotien jälkeisinä vuosikymmeninä pohjoismainen

hyvinvointivaltio, johon kuului koko maan väestön laajasti kattavat monipuolinen

sosiaaliturva ja julkiset palvelut . Yhteiskunnan muutokset näkyivät oikeudessa. Erityisesti7

vapausoikeuksia suojannut oikeusvaltiollinen hallinto muuttui palveluita tarjoavaksi

hyvinvointivaltiolliseksi hallinnoksi . Tämä muutti hallinto-oikeutta niin, että on puhuttu jopa8

8 Kuopus 1988, s. 521.
7 Heinonen 2019, s. 14.

6 Koivisto 2018a, s. 628. Hallinta ei rajoitu julkiseen valtaan tai oikeuden toimeenpanoon, vaan on myös muissa
vallan verkostoissa ja arvostuksissa läsnä.

5 Digitalisoinnin periaatteet 2017.
4 ks. Digitalisoinnin periaatteet 2017.
3 HE 72/2002 vp, s. 56–57 ja Mäenpää 2016, s. 105.
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kahdesta erillisestä hallinto-oikeudesta: merikoskelaisesta hallinto-oikeudesta ja

hyvinvointivaltiosta . Muodolliset kriteerit eivät enää riittäneet, vaan oikeudet saivat9

sisällöllisen ulottuvuuden .10

Tämä hyvinvointivaltioon perustuva valtiomalli on ollut murroksessa viimeistään 1990-luvun

lamasta alkaen. Sen jälkeistä aikaa ovat leimanneet sosiaaliturvan leikkaukset, krooniset

rahoitusvajeet ja julkisten palveluiden yksityistäminen ja ulkoistaminen .11

Samaan aikaan, kun hyvinvointivaltion etuuksia ja palveluita on kavennettu, on ollut

käynnissä talouden digitalisoituminen. Siitä on puhuttu teollistumisen neljäntenä vaiheena .12

Digitalisaatio on yhteiskuntaa, taloutta ja hallintoa muokkaava megatrendi . Digitalisaatiolla13

tarkoitetaan sitä, kuinka digitaalisia teknologioita integroidaan yhteiskunnallisiin prosesseihin

ja jokapäiväiseen elämäämme . Tämä informaatioteknologian nousu muuttaa yhteiskunnan14

taloudellisia ja oikeudellisia rakenteita . Yksityisen ja julkisen rajat hämärtyvät . Samoin15 16

käy kansallisen ja kansainvälisen rajoille. Tietoyhteiskunnan vallankumous voimistaa myös

toista megatrendiä, globalisaatiota . Näillä taloudelliseen toimintaan tiukasti kytkeytyvillä17

trendeillä on myös selvät vaikutukset megatredeistä tuhoisimpaan eli ilmastokriisiin .18

Nämä trendit jättävät jälkensä oikeuteen. Digitalisaatio luo niin uusia sääntelyn kohteita kuin

myös muuttaa oikeudellista ratkaisutoimintaa ja päätöksentekoa . Oikeuden aineelliset19

sisällöt, oikeudelliset rakenteet ja oikeustieteen systematisointi ovat digitalisaation myötä

muutospaineen alla.

19 Nuotio 2020, s. 509.

18 Toisaalta taas digitalisaatiota esitetään myös yhtenä ratkaisuna ilmastokriisiin: “Digitalisaation mahdollisuudet
tulee ottaa huomioon täysimääräisesti ilmastotavoitteisiin pääsemiseksi. “ Valtioneuvoston selonteko
EU-politiikasta 2021, s. 13.

17 Hoikkala – Kultalahti – Tuomela 2005, s. 279.
16 Lavapuro 2019, s. 222.
15 Cohen 2019, s. 15.
14 Koulu 2018, s. 843.
13 Pöysti 2018, s. 868.
12 Heinonen 2019, s. 28.
11 Heinonen 2019, s. 32–33.
10 Habermas 2004, s. 322–323.
9 Kangas (toim.) 1998, s. 385.
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Digitalisaatio on vähintään nopeuttanut hyvinvointivaltion murrosta, jossa yksilöllistyminen,

markkinoiden vapaus, globalisaatio ja sosiaalisen eriarvoisuuden kasvu korostuvat .20

Julkisten palvelujen digitalisoinnille – kuten muullekin julishallinnon digitalisaatiolle –

asetetaan suuria odotuksia. Digitalisaation nähdään mahdollistavan niin palveluiden

parantamisen kuin ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden toteuttamisen. Se on keino,

jolla tavoitellaan hallinnon tuottavuutta ja kustannussäästöjä . Vaikka digitaalisten julkisten21

palveluiden kehitys on ollut hidasta verrattuna yksityisiin digitaalisin palveluihin , on22

suomalaisista tullut sähköisen asioinnin kärkeä Euroopassa . Digitalisaatiossa on myös kyse23

julkisen vallan ja kansalaisten välisestä suhteesta ja hallinnan keinoista .24

Suomessa julkisen sektorin digitalisaatio näyttäytyy hallitusohjelmasta toiseen merkittävänä25

keinona tehostaa julkisen sektorin toimintaa ja tasapainottaa valtiontaloutta ilman, että

hyvinvointivaltion palveluista olisi tarvetta karsia . Digitalisaatiolle asetetut26

tehostamistavoitteet ovat osa laajempaa julkishallinnon tehostamispyrkimystä . Yhteistä27

perustaa niille voi hakea uudesta julkisjohtamisesta (New Public Management, NPM) .28

Uuden julkisjohtamisopin tavoiteena on valtion roolin pienentäminen, hallintokoneiston

keventäminen ja yksityistäminen sekä managerialismi . Uusi julkisjohtaminen näkyy29

julkisessa hallinnossa tehostamispyrkimysten lisäksi myönteisenä suhtautumisena

digitalisaation ja automaation tuomiin uusiin managerialistisiin työkaluihin ja käytänteisiin .30

Tästä tekee kiinnostavaa sekin, että myös palveluperiaatteella on juuria asiakasnäkökulmaa

korostavassa managerismissa .31

31 Siitari-Vanne 2005, s. 29.

30 Veala – Brass 2019, s. 126. Ks. Yliaska 2014. Informaatioyhteiskunnan “aatetyhjiötä” on myös pyritty
täyttämään tekniikalla, jonka varjolla on ajettu elinkeinoelämälle myönteistä politiikka.

29 Koivisto 2011a, s. 234.
28 Yliaska 2014, s. 11–12.
27 ks. Ylönen 2021.

26 ks. Digitalisaatio ja verotuksen tulevaisuus 5.1.2017. Digitalisaation vaikutusten laajuutta ja moninaisuutta
kuvaa hyvin se, että digitalisaatio vaikuttaa valtion talouden kannalta myös toiseen suuntaan. Se edistää työn
murrosta ja valtioiden rajojen merkityksen vähenemistä, jotka voivat rapauttaa veropohjaa. Tässä valossa
digitalisaatio näyttäytyy valtiontalouden tasapainottamisen näkökulmasta sekä mahdollisena osaratkaisuna kuin
myös uhkana.

25 ks. luku 4.2., jossa käyty 2010-luvun hallitusohjelmat läpi tästä näkökulmasta.
24 Schartum 1997, s. 551.
23 Suomalaiset ovat Euroopan kärkeä sähköisessä asioinnissa 8.12.2014.
22 Voutilainen 2020, s. 5.

21 Kuusela – Ylönen 2013, s. 54–56. Kustannussäästöjen syntyminen on kuitenkin usein jäänyt toteutumatta, kun
pienentynyttä henkilöstömäärää on jouduttu korvaamaan ostamalla ulkopuolista osaamista.

20 Heinonen 2019, s. 28.



4

Digitalisaatio ravistelee myös oikeustiedettä. Sen nykyisistä ja tulevista vaikutuksista on

käyty runsaasti keskustelua kotimaisessa oikeustieteessä. Aiheesta ovat viime vuosina

kirjoittaneet osin eri näkökulmista ainakin Pöysti , Nuotio , Kurki , Viljanen ,32 33 34 35

Voutilainen , Lavapuro sekä Koivisto ja Koulu . Merkittävä osa oikeustietelijöistä korostaa36 37 38

puheenvuoroissaan digitalisaatiota aihepiirinä, jossa tutkimus on jatkossa tarpeellista.

Osallistun osaltani tähän keskusteluun digitalisaation vaikutuksista. Digitalisaation

vaikutusten tutkiminen on vahvempaa yksityisoikeuden puolella; keskustelu sen vaikutuksista

julkisenoikeuteen on ollut vähäisempää . Jo tästä syystä hallinto-oikeuden saralla tehtävälle39

tutkimukselle on tarvetta.

Palveluperiaate on saanut kuluneiden vuosikymmenien aikana yhä vahvemman oikeudellisen

aseman. Palveluhenkisyys ja julkisen hallinnon näkeminen palveluna ovat usein jo

itsestäänselvyyksiä, mutta oikeudellisesti palveluperiaatteen vahvuus on kiistanalainen .40

Palveluperiaate onkin miellettävissä hallintotoiminnan yleiseksi optimoimissäännökseksi,

jonka asettama tavoitetaso ja keinot muuttuvat ajan kuluessa . Palveluperiaatteen joustavuus41

tekee sen roolista jossain määrin ristiriitaisen. Toisaalta kyse on yhteiskunnan tarjoamien

palveluiden laatua korostavasta periaatteesta. Samalla sen kehittyminen on hahmotettavissa

uuden julkisjohtamisopin vahvistumisen ja siihen liittyvien kustannussäästötavoitteiden

valossa .42

Pyrin selvittämään julkisten palvelujen digitalisaation vaikutusta palveluperiaatteeseen.

Esitän myös de lege ferenda kannanottoja siitä, kuinka digitalisaatio olisi mahdollista ottaa

42 Yliaska 2014, s. 11–12.
41 Osaraportti II, s. 49.
40 HaVM 29/2002 vp, s. 8.
39 Yeung – Lodge 2019, s. 2.

38 Koivisto – Koulu 2020, s. 798. Digitalisaation haasteista hallinto-oikeuden tutkimukselle. Koulu 2018, s. 840.
Näkökulmana miten oikeustieteen tulisi käsitellä digitalisaation ja tekoälyn aiheuttamaa yhteiskunnallista
murrosta.

37 Lavapuro 2019, s. 222. Valtiosääntöoikeuden on kiinnitettävä kriittinen katseensa yhä selvemmin yksityiseen
valtaan ja sen erilaisiin teknologisiin tuottamisen ja häivyttämisen tapoihin.

36 Voutilainen 2020, s. 6. Aiheena digitaalisten palveluiden sääntely. Voutilaiselta muutenkin huomattavan
laajaa digitalisaatiota ja oikeutta käsittelevää tutkimusta.

35 Viljanen 2017, s. 1070. Algoritmien mahdollistamasta uudesta aineellisesta oikeudesta.
34 Kurki 2018, s. 820. Erityisesti oikeussubjektin näkökulmasta.
33 Nuotio 2020, s. 509. Teknologisen murroksen vaikutuksesta oikeuteen ja erityisesti rangaistuskäytäntöön.
32 Pöysti 2018, s. 903. Digitaalisen hallinto-oikeuden näkökulmasta.
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huomioon palveluperiaatteen muotoiluissa. Lähtökohtani on, että vuorovaikutus on

dynaaminen: digitalisaatio vaikuttaa palveluperiaatteeseen ja palveluperiaate siihen, kuinka

digitalisaatio toteutuu . Digitalisaatio ei ole luonnonvoima, johon ei voisi oikeudellisesti43

vaikuttaa. Yhteiskunnan rakenteet kuten taloudelliset voimat vaikuttavat kuitenkin siihen,

millainen vaikutus oikeudellisella sääntelyllä voi olla . Tutkimuksen oikeudellinen merkitys44

onkin sen hahmottamisessa, miten palveluperiaate reagoi julkisten palveluiden

digitalisaatioon ja miten julkisten palveluiden digitalisaatiossa palveluperiaate tulisi

huomioida.

Julkisten palvelujen digitalisaatio voi helpottaa joidenkin ryhmien ja yksilöiden pääsyä

oikeuksiinsa, mutta vaikeuttaa toisten . Digitalisaation voi myös huonontaa entuudestaan45

syrjään jääneiden tai jätettyjen ihmisten tai ihmisryhmien asemaa. Esimerkiksi jo ennestään

sosiaaliturvaa alikäyttävät ihmisryhmät ovat osin niitä, joiden tukien hakeminen voi

vaikeutua entisestään palveluiden siirtyessä verkkoon . Julkisten palvelujen siirtyminen46

sähköisiksi voi viedä joiltain autonomian, joka heillä on ennen ollut ja pakottaa heidät

turvautumaan toisten apuun asioiden hoitamiseksi . Esimerkiksi työikäinen maahanmuutta47

voi ajautua riippuvaiseksi kieli- ja digitaitoisesta kumppanistaan. Riippuvuus toisten avusta

voi aiheuttaa myös väärinkäytöksiä, kun pankkitunnuksia on lainattava toisille asiointia

varten. Vaikutukset voivat olla myös positiivisia: esimerkiksi sosiaaliturvan hakemiseen

liittyvä sosiaalinen häpeä voi vähentyä, kun sitä haetaan verkosta, eikä fyysistä asiointia

tarvita.

47 Tuusvuori 2020. s. 27.
46 Savolainen 2015.
45 Koulu 2018, s. 846.

44 Hagendorff 2019, s. 10. Hagendorff kuvaa tätä koskien tekoälyn eettistä sääntelyä: “Especially economic
incentives are easily overriding commitment to ethical principles and values. This implies that the purposes for
which AI systems are developed and applied are not in accordance with societal values or fundamental rights
such as beneficence, non-maleficence, justice, and explicability.” Esimerkkinä myös Francione 2007, s. 13 ja s.
52, jossa hän argumentoi kuinka eläinoikeusliikkeessä ei ole saatu aikaan muita kuin sellaisia parannuksia
eläinten kohteluun, jotka ovat samalla olleet taloudellisten intressien mukaisia tai pitkälti harmittomia
taloudellisten intressien kannalta. Taloudellisia intressejä vastaan menevä muutos vaatisi oikeudellisen
paradigman muutamista kokonaan.

43 ks. Kontiainen – Koulu – Mäihäniemi 2021, s. 176. Oikeuden, digitalisaation ja yhteiskunnallisten rakenteiden
välinen vuorovaikutussuhde on dynaaminen: “Tällöin digitalisaation tarkastelussa ei ole kyse yksittäisen
murroskohdan paikantamisesta vaan jatkuvan dynaamisen prosessin käsitteellistämisestä, jossa
oikeusjärjestelmä, markkinavoimat, teknologiakehitys ja muut yhteiskunnan rakenteet vuorovaikutteisesti
muuttavat toisiaan.”
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Julkisten palveluiden digitalisaatio on ajankohtainen teema, joka on voimakkaasti linkittynyt

tämän hetken yhteiskunnallisiin kehityssuuntiin. Teknologian kehityksen vaikutusten

kriittinen tarkastelu, jota ei ainakaan historiallisesti ole tehty tarpeeksi , on tärkeää, jotta sen48

mahdollisiin negatiivisiin vaikutuksiin voidaan reagoida. Tavoitteeni on antaa joitakin

vastauksia niihin kysymyksiin, joita digitalisaatio nostaa palveluperiaatteen suhteen.

Tutkimuksella on näin ollen merkittävää yhteiskunnallista ja oikeudellista tilausta. Kun

digitalisaation aallot lyövät kohti oikeuden kalliota, mukautuuko oikeus, vai tarjoaako se

uomat, joihin muutoksen on mahdollista virrata?

1.2. Tutkimuskysymykset ja -metodi

Tutkimukseni keskittyy palveluperiaatteen ja julkisten palveluiden digitalisaatio suhteeseen.

Kyse on siis yhteiskunnallisen muutoksen ja oikeuden välisen vuorovaikutuksen

analysoinnista. Tästä lähtökohdasta hahmotan kolme lähestymistapaa, jotka muodostavat

päätutkimuskysymykset. Ensimmäinen lähestymistapa on palveluperiaatteen sisällön

selvittäminen ja sen analysoiminen millaisen merkityssisällön palveluperiaate saa

itsepalveluhallinnossa. Analysoin tätä muutosta lainsäädännön, oikeuskirjallisuuden ja

ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön perusteella. Toinen tutkimuskysymys on sen

analysoiminen, millaisen roolin palveluperiaate saa julkisten palveluiden digitalisaatiossa.

Onko palveluperiaate esimerkiksi digitaalisaatiokehityksen vastavoima, muokkaaja vai

legitimoidaanko sen avulla digitalisaatiota? Kolmas tutkimuskysymys on tutkimuksen de lege

ferenda -osio. Hahmotan sitä, millä tavalla palveluperiaatetta koskevaa sääntelyä voisi

muuttaa, jos haluttaisiin ylläpitää sen tarjoamaa palvelutasoa myös itsepalveluhallinnon

lisääntyessä. Lähtökohtana tässä arvioinnissa pidän sellaista palvelun ja kommunikaation

tasoa, jota palveluperiaatteen voitiin katsoa edellyttävän ennen digitaalisten palvelukanavien

yleistymistä.

Varsinaisiin tutkimuskysymyksiini vastatakseni selvitän ensin palveluperiaatteen ja

digitalisaation linkittymistä uuteen julkisjohtamisoppiin. Samoin määrittelen, millaisesta

muutoksesta julkisille palveluille itsepalveluhallinnon kehittymisessä ylipäänsä on kyse.

48 Kuopus 1988, s. 15.
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Tavoitteenani on, että tutkimus onnistuu esittäämään oikeudellisen muutoksen kytkeytymisen

yhteiskunnalliseen muutokseen ja poliittisiin tavoitteisiin. Kuljetan mukana myös kysymystä

oikeudellisesta hallinnasta, joka linkittyy niin palveluperiaatteeseen, itsepalveluhallintoon

kuin koko oikeusjärjestelmään ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Vastaan tutkimuksessa kolmeen pääkysymykseen:

1) Millaisen merkityssisällön palveluperiaate saa itsepalveluhallinnossa?

2) Millainen rooli palveluperiaatteella on julkisten palveluiden digitalisaatiossa?

3) Miten palveluperiaatetta koskevaa sääntelyä voisi muuttaa vastauksena

itsepalveluhallintoon?

Tutkimuksen tutkimussuuntaus on lainoppia. Hyödynnän niin käytännöllistä kuin teoreettista

lainoppia. Lainoppissa tulkitaan ja systematisoidaan voimassa olevaa oikeutta . Lainoppi49

jaetaan yleisesti käytännölliseen ja teoreettiseen lainoppiin. Käytännöllisen lainopin ytimessä

on oikeuden sisällön tulkitseminen sekä oikeusperiaatteiden punninta ja tasapainottaminen .50

Teoreettisen lainopin tehtävä on systematisoida oikeudenalojen yleisiä oppeja eli niiden

yleisiä oikeuskäsityksiä ja oikeusperiaatteita . Liian tiukka käytännöllisen ja teoreettisen51

lainopin erottelu ei kuitenkaan ole mielekäs, koska ne ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa:

systematisointi edellyttää tulkintaa ja toisin päin . Lainopillisia argumentaatiorakenteita52

hyödynnän monin tavoin. Pääasialliset argumentaatiorakenteeni ovat 1) jännitteiden ja

ristiriitojen osoittaminen (palveluperiaatteen ja digitalisoituvien julkisten palveluiden välillä)

ja 2) käsitteiden määritteleminen (palveluperiaatteen sisältö). Näiden lisäksi teen ilmiön

(palveluperiaatteen muutokset) kontekstualisoimista.53

Lainoppi on oikeustieteen keskeinen tutkimussuuntaus . Lainoppi on usein de lege lata54

tutkimusta, jossa keskiössä on voimassa olevan oikeuden sisällön selvittäminen. Lainopin

54 Minkkinen 2017, s. 9. Lainopista puhutaan usein metodina, mutta Minkkinen on tarkentanut, ettei lainoppi ole
itsessään tutkimusmenetelmä, vaan tutkimussuuntaus, jossa ratkotaan sille tyypillisiä tutkimusongelmia
määrätyillä menetelmillä.

53 Soininen 2015, s. 8.
52 Hirvonen 2011, s. 25.
51 Tuori 2000, s. 303.
50 Hirvonen 2011, s. 25.
49 Hirvonen 2011, s. 22.
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metodilla on kuitenkin mahdollista vaihtoehtoisesti suuntautua myös normatiivis-kriittisesti

ja tehdä de lege ferenda -tutkimusta, jossa otetaan kantaa siihen, millaista oikeuden sisällön

tulisi olla . Lainoppi lähenee tutkimussuuntauksena humanistisia tieteitä ja on Aarniota55

mukaillen enemmän näkökulma oikeuteen kuin laskusääntö .56

Lainopin suuntauksista tutkimukseni on lähinnä Tuorin kriittistä oikeuspositivismia.

Käytännössä tämä ilmenee tietyissä oikeutta ja oikeustiedettä koskevissa lähtökohdissani.

Lähestyn oikeutta pakkojärjestyksenä, jossa kysymys oikeudesta hallinnan välineenä

korostuu. Tunnistan oikeuden sidonnaisuuden yhteiskuntaan. Lähtökohtanani on näkemys,57

että toisaalta yhteiskunnallinen muutos (digitalisaatio) vaikuttaa oikeuteen (palveluperiaate)58

ja toisaalta oikeudellisilla muutoksilla voi olla vaikutusta yhteiskunnan kehitykseen . Tuorin59

näkemyksiä hyödynnän myös paikantaessani oikeusperiaatteiden muuttumista ja asemaa

oikeuslähdeopissa .60

Käytännöllisen ja teoreettisen lainopin lisäksi tuon mukaan elementtejä myös muista

tutkimustraditioista. Pyrin kontekstualisoimaan palveluperiaatteen asemaa ja muutoksia sekä

digitalisaation roolia yhteiskunnallisissa muutoksissa. Tältä osin mukana on elementtejä

oikeushistoriasta ja oikeusrealismista, jossa lähtökohtana on yhteiskunnallisen muutoksen ja61

oikeuden muutoksen kytkeminen yhteen . Palveluperiaatteen tarkemman jäsennyksen osalta62

on myös tulkinnanvaraista, tulisiko tutkimus tältä osin luokitella teoreettisen lainopin sijaan

oikeusteoreettiseksi .63

Tutkimus lukeutuu lähimmin hallinto-oikeuden alaan . Vaikka tässä tehtävä mahdollisten64

muutosten tutkiminen tapahtuu pääosin hallinto-oikeuden oikeudenalan luomassa kehyksessä,

64 Hallinto-oikeuden kohde on hallinto. Hallinnon määrittelen luvussa 1.5.

63 Tuori 2000, s. 303. Tuori näkee sekä teoreettisen lainopin että oikeusteorian kohdistuvan oikeuskulttuurin
tasolle. Oikeuden syvärakennetta tutkittaessa kyse on oikeusfilosofista.

62 Tuori 2007, s. 34–36. Toisaalta tämän ajattelun voidaan katsoa sisältyvän jo tuorilaiseen kriittiseen
oikeuspositivismiin.

61 Kekkonen 1997, s. 142. Kekkoselta olen omaksunut erityisesti kontekstualisoinnin merkityksen.
60 Tuori 2000, s. 338 ja Tuori 2007, s. 150.

59 Cohen 2019, s. 270. Ks. myös Kontiainen – Koulu – Mäihäniemi 2021, s. 176, jossa oikeuden, digitalisaation
ja muun yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen dynaamisuudesta.

58 Tuori 2000, s. 207.
57 Tuori 2000, s. v-vi ja s. x.
56 Aarnio 2006, s. 237.
55 Siltala 2003, s. 138.
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tunnistan oikeudenalojen olevan pitkälti sopimuksenvaraisia kokonaisuuksia .65

Oikeudenalajaottelu palvelee osaltaan lainopin systematisoinnin tavoitteita , mutta sen ei66

tulisi rajoittaa sitä, miten voimme analysoida oikeuden sisältöä ja muutosta. Mahdolliset

muutokset tai käytetty aineisto eivät siis rajoitu siihen, mitä yleensä kutsumme

hallinto-oikeudeksi .67

Oikeudenalakohtaisen tutkimuksen lisäksi oikeustieteessä onkin tehtävä digitalisaation

kohdalla myös oikeuden- ja tieteenalat ylittävää tutkimusta, jonka tarpeesta muun muassa

Riikka Koulu on kirjoittanut . Digitaalisia palveluita koskeva sääntely koskee pitkälti niin68

yksityistä kuin julkista sektoria, jonka takia rajanveto näiden välillä käy oikeudellisen

systematiikan kannalta osin merkityksettömäksi .69

Lainopin valitseminen tutkimussuunnaksi tarkoittaa sitoutumista oikeuslähdeoppiin ja

lainopillisen projektin tavoitteisiin voimassaolevan oikeuden systematisoinnista ja

tulkinnasta. Oikeustieteessä metodin valitsemista ei voi pitää arvoneutraalina saati

suoraviivaisena päätöksenä. Oikeustiede on monimetodinen tieteenalan ja metodin valinta

vaikuttaa ratkaisevasti siihen, millaisiin tutkimuskysymyksiin on mahdollista saada

vastauksia ja millaisia normatiivisia sitoumuksia tutkimuksella on.

Viime aikoina on jälleen virinnyt keskustelu siitä, kuinka lainopillisen tutkijan tulisi tunnistaa

oman tutkimuksensa yhteys oikeudelliseen hallintaan yhteiskunnassa . Lainoppi on osa70

oikeutta ja näin ollen oikeudellista hallintaa. Tuori on käsitellyt tätä puhumalla

oikeustieteestä oikeuden ja tieteen maailmojen kaksoiskansalaisena . Puhuessaan71

oikeustieteestä Tuori tarkoittaa käytännössä lainoppia . Kuitenkin esimerkiksi Wilhelmsson72

72 Tuori 2000, s. 302–303. Tuorin jaottelussa käytännöllinen ja teoreettinen lainoppi muodostavat
oikeusfilosofian kanssa oikeustieteen, josta oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus erottuu omana oikeuteen
kohdistuvana yhteiskunnallisena tutkimuksena, jota ei koske oikeuden ja tieteen maailmojen
kaksoiskansalaisuus.

71 Tuori 2000, s. 162.
70 Moilanen 2020, s. 409.
69 Voutilainen 2020, s. 19.
68 Koulu 2018, s. 865–866.

67 Esimerkiksi valtiosääntöoikeuden ja lainkäytön piirissä on käyty paljon hallinto-oikeuden kannalta relevanttia
oikeustieteellistä keskustelua.

66 Koivisto 2015, s. 955.
65 Koivisto 2015, s. 969.
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on esittänyt, että kaksoiskansalaisuus koskee kaikkea oikeustieteellistä tutkimusta, vaikka

painotukset vaihtelevat sen mukaan, onko pyrkimyksenä puhutella oikeus- vai tiedeyhteisön

jäseniä .73

Tutkimuksen ollessa lainopillista kaksoiskansalaisuudesta syntyvää jännitettä ei voida

sivuuttaa . Tutkimuksen koskiessa oikeusperiaatteita on Tähden korostamalla tavalla74

huomioitava, että oikeusperiaatteiden luomisessa ja muokkaamisessa on kyse osaltaan

vallankäytöstä . Periaatteen kaapuun pukeminen lisää tiettyjen näkökulmien normatiivista75

painoa.

Lainopin kaksoiskansalaisuus linkittyy kysymykseen siitä, missä määrin lainopin puitteissa

on mahdollista esittää normatiivista kritiikkiä oikeutta kohtaan. Vastauksena tähän Moilanen

on esittänyt mahdollisuutta kehittää uudenlaista sosiaalioikeudellista lainoppia. Sen tehtävään

sisällytettäisiin jatkuva tulkinnan ja systematioisoinnin uudelleenarvointia siten, että lainopin

kriittisen tehtävän ja oikeudessa olevan epäoikeudenmukaisuuden tunnistaminen olisi

mahdollista . Tämän tutkimuksen puitteissa tähän kehitystyöhön ei ole mahdollista osallistua76

erityisen syvällisesti. Pyrin omaan lainopilliseen analyysiini sisällyttämään kriittistä katsetta,

joka vähintään tuo puhtaan lainopin rinnalle oikeuden muutoksen taustalla olevia

yhteiskunnallisia elementtejä ja syitä.

Lainopillisen tutkimussuuntauksen lisäksi hyödynnän Michel Foucault’n teorioita . Foucault77

ja hänen tutkimuksestaan lähtenyt governmentality- eli hallinnallisuustutkimus tarjoaa

lähtökohtia, joista analysoida palveluperiaatteeseen ja digitaaliseen itsepalveluhallintoon

liittyvää hallintaa . Foucault’n teorioiden avulla syvennän analyysia digitalisaation78

merkityksestä ja löydän keinoja vastata tutkimuksen lainopillisilla metodeilla löytyviin

78 O’Malley – Weir – Shearing 1997, s. 501.

77 Michel Foucault on 1900-luvun tärkeimpiä yhteiskuntatieteilijöitä, jonka ajattelulla on ollut merkittäviä
vaikutuksia myös oikeustieteeseen, vaikka hän ei kehittänyt kokonaisvaltaista oikeusteoriaa. Foucault’n
tunnusomaisena metodina oli tutkimuksissaan pureutua yksittäisiin instituutioihin kuten vankiloihin ja
mielisairaaloihin liittyviin käytänteisiin ja yleistää niitä koko yhteiskuntaa koskeviksi. Hänen laajasta
tieteellisestä projektistaan hyödynnän osia, jotka keskittyvät vallankäyttöön ja tarkemmin näkemyksiin siitä,
kuinka vallankäyttö naamioi osan itsestään. Ks. Hurri 2010, s. 198–203.

76 Moilanen 2020, s. 416–417.
75 Tähti 1999, s. 8.
74 ks. lainopin erityisestä suhteesta oikeuskäytäntöön Kuusiniemi 2020, s. 1212–1213.
73 Wilhelmsson 2020, s. 506–507.
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ristiriitoihin digitalisaation ja palveluperiaatteen välillä . Pyrin toteuttamaan Pöystin79

esittämää ideaa siitä, kuinka Foucault’n ajatuksia voi hyödyntää digitalisaatioon liittyvän

hallinto-oikeuden analyysiin . Pöysti on nostanut esiin sen, kuinka digitalisaation80

vaikutukset yhteiskuntaan tuovat mieleen Foucault’n ajatukset biopolitiikasta. Biopolitiikassa

on kyse samanaikaisesti väestöön ja yksilöön kohdistuvasta vaikuttamisesta ja vallankäytöstä.
81

Foucault’n teoriat kuitenkin ovat metodisesti toissijaisia; hyödynnän niitä pääasiassa

analysointivaiheessa (luvussa 4). Hyödyntämällä yhteiskuntatieteellisiä elementtejä pyrin

antamaan syvyyttä ja kontekstia pääosin lainopilliselle tutkimukselle.

1.3. Keskeinen kirjallisuus ja aineisto

Keskeisessä kirjallisuudessa on tunnistettavissa karkeasti ottaen kolme eri kokonaisuutta.

Ensimmäiseen kokonaisuuteen kuuluu kirjallisuus, josta ammennan menetelmällisiä,

teoreettisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia. Tässä tärkeitä ovat erityisesti Kaarlo Tuorin

kriittistä oikeuspositivismia käsittelevät teokset. Merkitystä on myös Michel Foucault’n

tutkimuksella. Yhteiskunnallisia lähtökohtia haen lisäksi Ville Yliaskan uutta julkishallintoa

käsittelevästä Tehokkuuden toiveuni teoksesta sekä Hanna Kuuselan ja Matti Ylösen

teoksesta Konsulttidemokratia.

Toiseen kokonaisuuteen kuuluu hyvää hallintoa ja palveluperiaatetta määrittelevä kirjallisuus.

Pohjaa näiden käsittelylle haen Olli Mäenpään laajasta tuotannosta. Keskeisiä ovat myös Ida

Koiviston väitöskirja Hyvän hallinnon muunnelmat ja hänen aihepiiriä koskevat artikkelinsa

sekä palveluperiaatetta käsittelevät väitöskirjat: Kirsi Kuusikon Neuvonta hallinnossa sekä

Ulla Väätäisen Oikein ja joutuisasti. Hyödynnän määrittelyssä myös hallintolakia ja siihen

liittyvää lainvalmisteluaineistoa sekä palveluperiaatetta käsitteleviä viranomaisraportteja.

81 Pöysti 2018, s. 873.
80 Pöysti 2018, s. 873.

79 ks. O’Malley – Weir – Shearing 1997, s. 502. Jossain määrin olen ottanut vaikutteita foucault'laisesta
genealogisesta lähestymistavasta, jonka hengessä paljastan palveluperiaatteen taustalla olevia ideologioita
(erityisesti uudesta julkisjohtamisopista), vaikka tämä ei olekaan tutkimuksen pääfokus.
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Hallinto-oikeuden oikeusperiaatteiden aseman ja merkityksen kannalta olennainen lähde on

Aarre Tähden väitöskirja Periaatteet Suomen hallinto-oikeudessa sekä hänen samaa aihetta

käsittelevä artikkelinsa. Oikeusperiaatteiden määrittelyssä tukeudun lisäksi aiheesta käytyyn

kansainväliseen keskusteluun, jossa merkittävimpänä lähtökohtana on Ronald Dworkinin

ajattelu.

Kolmas keskeinen kirjallisuuden kokonaisuus on digitalisaatiota ja sähköisiä julkisia

palveluita käsittelevä kirjallisuus. Erityismaininnan ansaitsee Tuomas Pöystin artikkeli Kohti

digitaalisen ajan hallinto-oikeutta, joka on ollut virikkeenä tutkimukselleni. Digitaalisen ajan

palveluperiaatetta hahmotellessani olen tukeutunut paljon Tomi Voutilaisen laajaan

tuotantoon digitaalisesta hallinto-oikeudesta. Digitalisaation merkityksestä oikeudelle

ammennan Julie Cohenin, Mireille Hildebrandtin, Riikka Koulun, Lawrence Lessingin ja Dag

Wiese Schartumin tuotannosta. Vanhemmasta suomalaisesta tietotekniikan kehitystä

koskevasta kirjallisuudesta olen hyödyntänyt Jorma Kuopuksen tutkimusta.

Merkittäviä lähteitä palveluperiaatteen määrittelemisessä ja digitalisaation vaikutusten

arvioitaessa ovat ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisut sekä hallituksen esitykset,

valiokuntien mietinnöt ja muut viranomaisten selonteot. Palveluperiaate on saanut

korostetusti sisältöä ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä . Ratkaisukäytäntö82

tarkentaa väljien normien tulkintaa . Ylimpien laillisuusvalvojien käytäntö ylittää ja korvaa83

oikeuslähteenä vain niukasti palveluperiaatteesta löytyvää tuomioistuinten oikeuskäytäntöä.

Oikeusperiaatteiden arviointiin laillisuusvalvonta sopii nähdäkseni oikeuslähteenä

luontevasti, sillä laillisuusvalvontainstituution tehtävänä on osaltaan huolehtia oikeusvaltion

periaatteiden toteutumisesta yksityisten tahojen kohdalla. Perusoikeusuudistuksen jälkeen

ylimpien laillisuusvalvojien toiminnassa on korostunut hyvän hallinnon valvonta, mikä tekee

siitä palveluperiaatetta arvioitaessa lähtökohtaista asemaansa painavamman oikeuslähteen.84

84 Väätänen 2011, s. 41.
83 Väätänen 2011, s. 38–39.

82 Väätänen 2011, s. 106 ja Kuusikko 2000, s. 166. Palveluperiaate yleistyi eduskunnan oikeusasiamiehen
käyttämänä terminä jo 1980-luvulla.
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1.4. Tutkimuksen rakenne ja keskeiset rajaukset

Aloitan määrittelemällä käyttämäni metodin ja muotoilemalla tutkimuskysymykset, joihin

vastaan (luku 1). Tämän jälkeen luon katsauksen hyvään hallintoon (luku 2) ja tarkemmin

palveluperiaatteen määritelmään (luku 3). Oikeusperiaatteiden määrittelyjen jälkeen

käsittelen muotoutumassa olevaa itsepalveluhallintoa ja sitä, millaisiksi palveluperiaate ja

sen rooli muotoutuvat itsepalveluhallinnossa (luku 4). Luvussa 5 hahmotan, miten

palveluperiaatetta on mahdollista kehittää vastauksena itsepalveluhallintoon. Tässä luvussa

annan myös de lege ferenda suosituksia tästä aiheesta. Näiden lukujen jälkeen kokoan

tulokset yhteen johtopäätöksissä (luku 6.).

Tutkimukseni linkittyy kansainväliseen keskusteluun digitalisaation oikeudellisista

vaikutuksista, mutta keskittyy vaikutusten analysoinnissa suomalaiseen oikeuteen.

Eurooppaoikeuteen tehtyjä viittauksia lukuun ottamatta en tee oikeusvertailua.

Katse on palveluperiaatteessa, jonka takia tarkemman käsittelyn ulkopuolelle rajautuvat muut

hyvän hallinnon osatekijät. Vastaavasti tarkastelussa ovat erityisesti julkiset palvelut, eivät

niinkään hallinnon sisällä tapahtuvan digitalisoitumisen vaikutukset kuten viranomaisten

sisäisten käsittelyprosessien. Tämä rajaa käsittelyn ulkopuolelle lukuisia teemoja ja pakottaa

vain sivuamaan monia kiinnostavia aihealueita – kuten sen, miten hallinnon sisäisen

toiminnan logiikka muuttuu digitalisaation myötä. Hallinto-oikeuden jaottelussa

hallintotoimintaan ja hallintolainkäyttöön keskityn hallintotoiminnan alueelle .85

Tekoälyn on ennustettu olevan merkittävä tekijä niin sanotussa neljännessä teollisessa

vallankumouksessa, joka muokkaa yhteiskuntien toimintaa . Tekoäly herättää kysymyksiä,86

jotka ovat täysin uusia verrattuna muuhun teknologiseen kehitykseen. Tällaisia ovat

esimerkiksi kehittyvän tekoälyn mahdolliset vaikutukset siihen, miten käsitämme

ei-inhimillisen subjektin oikeustieteessä . Jotta tutkimukseni pysyy hallittavana, en käsittele87

näitä tekoälyyn liittyviä uusia aiheita.

87 Kurki 2018, s. 820.
86 Brkan 2019, s. 92 ja Kontiainen – Koulu – Mäihäniemi 2021, s. 175.
85 Väätänen 2011, s. 31.
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Julkisten palveluiden digitalisaatioon liittyvät vahvasti myös kysymykset henkilötietojen

suojasta ja tietoturvasta . Nämä teemat olen lähtökohtaisesti rajannut ulkopuolelle, koska88

niiden riittävän perusteellinen käsittely ei olisi tämän tutkimuksen puitteissa mahdollista.

Julkisten palveluiden digitalisaatio vaikuttaa ominaisuuksiltaan tai tilanteiltaan erilaisiin

ihmisiin eri tavalla. Tällaisia ovat esimerkiksi ikä, digitaaliset taidot ja mahdollisuus

verkkoyhteyteen. Sivuan yhdenvertaisuuteen liittyviä näkökulmia, mutta rajaan ulkopuolelle

erilaisten yksilöllisten ominaisuuksien käsittelyn tai yhdenvertaisuusongelmiin liittyvät

ratkaisukeinot . Vastaavasti en syvenny kielelliseen yhdenvertaisuuteen digitaalisessa89

hallinnossa .90

1.5. Terminologia

Oikeustiede on pitkälti kielellistä tiedettä , jossa sanojen merkityskentän hahmottaminen on91

välttämätöntä. Tästä syystä tarkennan joidenkin käyttämieni termien merkitystä.

Digitalisaatiolla voidaan tarkoittaa tekstin, kuvien tai äänen muuntaminen digitaaliseksi

muodoksi, jota tietokone voi käsitellä. Tai sitten sitä voidaan käyttää laajempana käsitteenä,

joka kuvaa uuden tekniikan käyttöönoton myötä tapahtuvia järjestelmätason muutoksia.92

Käytän termiä ensisijaisesti jälkimmäisessä merkityksessä, vaikka osa käsitellyistä

muutoksista liittyy puhtaammin teknisen toteutuksen muutoksiin.

Julkiset palvelut ja palveluperiaate ovat osa hallintoa. Hallinnolla tarkoitetaan tavanomaisesti

kaikkea valtio-organisaation toimintaa, joka ei ole lainsäädäntö- tai tuomioistuintoimintaa.

Toinen tapa määritellä hallinto on lähestyä sitä hallinnossa tehtävän toiminnan kautta. Tällöin

92 Koulu – Hakkarainen – Kallio 2017, s. 1. Ks. Koulu 2018, s. 843.
91 Koskenniemi 1997, s. 184.
90 Voutilainen 2007, s. 221.

89 Tätä näkökulmaa puoltaa se, etteivät erilaiset yksilöiden ominaisuudet (ikä, heikko näkö, kehitysvamma tai
sokkitila) vaikuta merkittävästi siihen, miten palveluperiaate tulisi hahmottaa. Nähdäkseni ratkaisukeinoissa
ilmeneviin eroihin (esimerkiksi kuvien selitystekstien lisäämiseen tai siihen, että teksti on luettavissa
lukulaitteella) liittyvä problematiikka ei ole lähtökohtaisesti oikeudellista, vaan tietoteknistä.

88 Hoikkala – Kultalahti – Tuomela 2005, s. 289.
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voidaan suomalaisessa kontekstissa pitää hallinnon määritelmänä sitä, että hallinto on lain

soveltamista ja toimintaa lain puitteissa tietyn hallinnollisen tarkoituksen toteuttamiseksi.93

Jälkimmäinen määritelmä on nykyaikana sopivampi, koska yksityisen ja julkisen raja on

hämärtynyt ja hallintotoimintaa voidaan antaa myös yksityisten tahojen suoritettavaksi .94

Käytän termejä julkisten palvelujen digitalisaatio ja sähköinen asiointi lähes synonyymeinä.

Kummallakin tarkoitetaan julkisten palveluiden toteuttamista verkkoasiointia käyttäen

fyysisten palveluiden tai puhelimen sijaan. Sähköisestä asioinnista puhuttaessa painottuu

enemmän asiakkaan tai palvelun käyttäjän näkökulma. Asiointi tarkoittaa kaikkia julkisen

tehtävän hoitamiseen liittyvien palvelujen käyttöä . Julkisten palvelujen digitalisaatiossa95

painotus on yhteiskunnallisessa muutoksessa. Sähköinen asiointi on yksi sähköisen hallinnon

komponenteista. Termille ei ole lainsäädännössä legaalimääritelmää. Syynä on, ettei käsitteen

tarkemmalle määrittelylle nähty perusteita . Voutilainen määrittelee sähköisen asioinnin96

hallinnon asiakkaan asioinnilla viranomaisessa, jossa hyödynnetään informaatio- ja

viestintätekonologisia palveluita .97

Vastaavasti sähköiset asiointipalvelut ovat palveluita, jotka perustuvat sähköisen tiedon

siirtomenetelmän käyttöön . Digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain98

(Digipalvelulaki 306/2019) 2 §:n kohdassa 3 todetaan, että digitaalisella palvelulla

tarkoitetaan verkkosivustoa tai mobiilisovellusta sekä niihin liittyviä toiminnallisuuksia.

Puhuttaessa hallinnon palveluiden käyttäjistä on sanavalinta merkittävä. Aiemmin

kirjallisuudessa on puhuttu kansalaisista , mutta nyt puhe on kirjallisuudessa siirtynyt yhä99

enemmän puhumaan hallinnon asiakkaista . Varhaisemmin on puhuttu myös100

hallintoalamaisista, joka kuvaa oikeusvaltiota edeltäneen hallintovaltion tai varhaisen

100 Esim. Sutela 2001, s. 418 ja Linna 2016, s. 121. Julkisten palveluiden kohdalla asiakkaaksi saatetaan mieltää
myös muita tahoja kuin palveluita käyttävä ihminen. Asiakkaaksi saattaa nousta esimerkiksi kaikki
yhteiskunnan jäsenet tai abstrakti Suomen hyvinvointi. Asiakkaasta puhumisen ongelmista ks. Tiililä 2020.

99 Esim. Kuopus 1988, s. 26 ja s. 89.
98 Voutilainen 2009, s. 46.
97 Voutilainen 2009, s. 46.
96 HE 17/2002 vp, s. 34.
95 Osaraportti I, s. 31.
94 ks. Koivisto 2018a, s. 628. Valtion voidaan arvioida muutenkin menettäneen osan privilegioidusta asemastaan.
93 Kuopus 1988, s. 26.
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legaalisen oikeusvaltion näkökulmaa hallinnon kohteisiin . Digitalisaation myötä101

kysymykseksi on noussut, tulisiko siirtyä puhumaan asiakkaan sijasta jopa hallinnon

(loppu)käyttäjästä, kuten osassa kirjallisuudesta on tehty. Hallintolaissa (HL, 434/2003) on102

myös käytetty kiertoilmaisua hallinnossa asioiva. Käytän näitä termejä pääsääntöisesti

käyttämäni lähteen mukaisesti. Tunnistan näissä olevan merkitykseltään huomion arvoisia

eroja siinä, miten hallinnon kohteeseen suhtaudutaan, vaikka kyse on pääsääntöisesti samasta

ihmisjoukosta . Terminologisesti mielenkiintoista on, että käsitteistä tavanomaisin,103

kansalainen, on samalla merkityssisällöltään ulossulkevin. Se rajaa ihmisryhmän valtion

kansalaisiin jättäen ulkopuolelle ulkomaalaiset, jotka asioivat hallinnon kanssa. Terminä

kansalainen ei myöskään kata oikeushenkilöitä toisin kuin osassa lainsäädäntöä termi asiakas

.104

Hyvästä hallinto määritellään luvussa 2, palveluperiaate luvussa 3 ja itsepalveluhallinto

luvussa 4. Hallinnan eri ulottuvuuksia käsitellään erityisesti luvussa 4.6.

104 esim. HE 60/2018 vp, s. 62.

103 Koivisto 2007, s. 166. Palveluperiaatteen tuoma muutos hallintoalamaisista asiakkaisiin näyttää prima facie
kääntävän päälaelleen virkamiesten ja hallinnon asiakkaiden suhteen.

102 ks. Voutilainen 2009, s. 154, jossa kyse käyttäjälähtöisyyden periaatteesta asikaslähtöisyyden sovelluksena
ICT-oikeudessa. OKV/2019/1/2017, s. 3, jossa puhutaan TE-palveluiden käyttäjinä olevista henkilöistä.

101 Saarenpää 2013, s. 11 ja Kuopus 1988, s. 74. ja s. 521. Hallintoalamaisesta voidaan puhua myös viitatessa
hallinnon asenteeseen kansalaisiin ennen 1980-luvun kansalaiskeskeisyyden korostamista, ks. Kuusikko 2007, s.
457.
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2. HYVÄ HALLINTO

2.1. Hyvän hallinnon monet merkitykset

Palveluperiaate on olennaisesti osa hyvää hallintoa. Hyvä hallinto luo sen oikeudellisen

kehyksen, johon palveluperiaate asettuu. Tästä syystä käsittele tässä luvussa hyvän hallinnon

olennaisen sisällön sekä käsittelen oikeusperiaatteiden määritelmää. Hyvä hallinto on

keskeinen hallinto-oikeuden päämäärä. Sen oikeudellinen asema on vahvistunut viime

vuosikymmeninä . Oikeudellisen aseman vahvistumisen merkittävin askel on ollut105

hallintolain (HL, 434/2003) säätäminen. Siinä hyvä hallinto otettiin lain tasolla huomioon

toisin kuin oli vanhan hallintomenettelylain aikana . Hyvän hallinnon ideaalin ja käsitteen106

leviäminen on myös globaali ilmiö . EU:ssa sen asema oikeudellisena päämääränä on107

voimistunut erityisesti 1990-luvulta alkaen .108

Hyvää hallintoa käytetään käsitteenä lukuisissa toisistaan poikkeavissa merkityksissä. Näitä

on erotettava niin arkikielinen puhe kuin termin käyttäminen merkitsemään hyvää hallintoa

oikeusperiaatteena tai perusoikeutena. Näiden lisäksi Koivisto on väitöskirjassaan erottanut

hyvän hallinnon eri diskursseja kuten kehitysdiskurssin, tehokkuusdiskurssin ja eettisen

diskurssin . Hyvää hallintoa käsiteltäessä olisi mahdollista erottaa toisistaan myös109

kansallinen, regionaalinen (esimerkiksi eurooppalainen) ja kansainvälinen taso . Tässä110

tutkimuksessa keskityn lainopin kannalta olennaisimpiin ulottuvuuksiin eli hyvän hallinnon

käsittelemiseen oikeusperiaatteena ja perusoikeutena.

Hyvän hallinto onkin avoin käsite, jonka tulkinta on muuttunut hallinnon muuttuessa.

Hyvinvointivaltiollisessa hallinnossa hyvän hallinnon aineellinen ja menettelyllinen

palveluvuus korostuivat. Osassa oikeuskirjallisuutta on lähdetty siitä, että enää ei tulisi puhua

hyvinvointivaltiollisesta hyvästä hallinnosta, vaan siitä oltaisiin siirrytty moderniin valtioon

110 Tuori 2011, s. 394.
109 Koivisto 2011a, s. 115.
108 Koivisto 2018b, s. 78.
107 Koivisto 2018b, s. 73.
106 HE 72/2002 vp, s. 27.
105 Koivisto 2007, s. 164.
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ja sen hyvään hallintoon. Modernin valtion hyvää hallintoa luonnehtii markkinalatalouden

keinojen tuominen julkiselle sektorille. Hyvän hallinnon olennaisia piirteitä olisi tällöin

refleksiivisyys, joustavuus ja tehokkuus. Vallitseva hallintoideologia on siis määrännyt111

hyvän hallinnon tulkintaa.112

Pidän modernista valtiosta puhumista ongelmallisena, koska se ei terminä kestä aikaa eikä113

kuvaa valtion oikeuden luonnetta samalla tavalla kuin oikeusvaltio tai hyvinvointivaltio.

Hyvinvointivaltioon sisältyy ajatus siitä, että oikeusvaltio on säilynyt sen sisällä, vaikka

valtio on tehtäviltään ja toimintamuodoiltaan laajentunut uusille alueille . Tämä ei pidä114

paikkansa nykyisen valtion kohdalla, koska sitä luonnehtii osittain hyvinvointivaltion

rakenteiden purkaminen. Käyttökelpoinen termi voisi olla Joachim Hirschin kehittämä

turvavaltio (Der Sicherheitsstaat) . Termi turvavaltio liittyy kuitenkin ennen kaikkea115

rikollisuuden ja muiden yhteiskuntajärjestelmää horjuttavien uhkien torjumiseen.

Terminologisesti johdomukainen olisi myös Julkusen käyttämä termi jälkiekspansiivinen

hyvinvointivaltio . Keskityn erityisesti niihin muutoksiin, joita jo moderniksi valtioksi116

kutsutun valtion hallinnossa tapahtuu digitalisaation myötä. Tätä hallinnon uutta vaihetta

kutsun termillä digitaalinen valtio. Samaa ilmiötä kuvaan toisesta näkökulmasta puhumalla

myös itsepalveluhallinnosta.

2.2. Oikeusperiaatteiden merkitys ja asema oikeuslähdeopissa

Ennen hyvän hallinnon oikeusperiaatteen käsittelyä tarkennan sitä, mitä oikeusperiaatteilla

tarkoitetaan. Oikeusperiaatteet muodostavat oikeuden ja arvojen leikkauspisteen . Niillä on117

117 Kuusikko 2000, s. 185.
116 Julkunen 2001, s. 277–292.
115 Hirsch 1983, s. 82. Ks. suomalaisessa kirjallisuudessa Kotkas 2009, s. 208.
114 Habermas 2004, s.322–323. Habermas tosin käyttää hyvinvointivaltion sijaan termiä sosiaalivaltio.

113 Modernilla voidaan viitata koko keskiajan jälkeiseen aikaan, jolloin se terminä käsittäisi kaikki nyt kyseessä
olevat valtion oikeuden erilaiset vaiheet. Toisaalta sen voidaan nähdä viittaavan nykyaikaan, jolloin se menettää
käyttökelpoisuuden, kun siirrytään siitä seuraavaan aikaan. Näin on jo nyt käynyt puhuttaessa yleisesti
nykyisyydestä postmodernina aikana.

112 Koivisto 2007, s. 165.
111 Kuusikko 2000, s. 99.
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merkittävä rooli nykyisessä suomalaisessa oikeusjärjestyksessä ja -tieteessä.

Oikeusperiaatteille ei ole suomalaisessa oikeustieteessä yksiselitteistä määritelmää, vaan

lukuisia merkityssisältöjä. Oikeusperiaatteilla voidaan tarkoittaa niin moraalisten arvojen

juridisia konkretisointeja, muodollisilla perusteilla asetettuja oikeuslähdeopin osajoukkoa tai

tavoitteita, joilla sääntelyllä pyritään. Tähti onkin osuvasti todennut, että harva ilmiö on

oikeusperiaatteiden tavalla sellainen, johon vedottaisiin yhtä itsestään selvänä ja jonka sisältö

kuitenkin olisi samassa määrin häilyvä. Tämä tuo mukanaan erityisiä vaatimuksia

tukimustehtävälle.118

Suomalainen keskustelu oikeusperiaatteista jatkaa kansainvälistä keskustelua, josta on

omaksuttu erityisesti Ronald Dworkin sääntöjen ja periaatteiden erottelu . Dworkin on119

erottanut oikeusperiaatteet oikeussäännöistä sillä, että ne eivät ole H. L. A. Hartin teorian120

mukaisesti tunnistettavissa muodollisesta syntytavan perusteella tunnistamissäännöllä (rule of

recognition), vaan niiden oikeudellinen merkitys syntyy institutionaalisesta tuesta

(institutional support) oikeuslähteissä sekä yhteisöllisestä hyväksynnästä . Periaatteiden ja121

sääntöjen keskeinen ero on siinä, että sääntöjä sovelletaan “kaikki tai ei mitään” -mallilla,

mutta periaatteeilla on painoarvoulottuvuus . Dworkinin ajattelua vastaavasti Robert Alexyn122

on käsitellyt oikeusperiaatteita optimointikäskyinä . Teorian mukaan sääntöjä voidaan joko123

noudattaa tai olla noudattamatta, mutta periaatteita voidaan toteuttaa eri asteisesti .124

Dworkinin ja Alexyn teorioiden mukaan jokainen normi on siis joko sääntö tai periaate .125

Sääntöjen ja periaatteiden eroavat toisistaan niin asteeltaan kuin laadultaan . Vaikka126

sääntöjen ja periaatteiden erottelu on lähtökohta niin suomalaisessa oikeustieteellisessä

kirjallisuudessa kuin tässä tutkimuksessa, on hyvä havaita, että myös muunlainen jaottelu

olisi mahdollista. Radikaaleimmillaan on esitetty, ettei periaatteita ole olemassa, vaan kyse on

vain eri tavoin käytetyistä normeista .127

127 Alexy 2000, s. 299.

126 Alexy 2000, s. 295 ja Dworkin 1977, s. 36. Ks. Tähti 1995, s. 69, jossa on tulkittu, että Alexy on tarkoittanut,
että säännöt ja periaatteet eroavat toisistaan laadultaan eikä asteeltaan.

125 Alexy 2000, s. 295 ja Dworkin 1977, s. 22. Dworkinin jaottelussa mukana “politiikat” (policies).
124 Alexy 2000, s. 295.
123 Alexy 2000, s. 294.
122 Tähti 1995, s. 68.
121 Dworkin 1977, s. 40.
120 Hart 1994, s. 100.
119 Tähti 1995, s. 67.
118 Tähti 1999, s. 2.
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Oikeusperiaatteiden erittelyssä tukeudun Tuorin kriittiseen oikeuspositivismiin kuuluvaa

näkemystä oikeuden tasojaottelusta pintatasoon, oikeuskulttuuriin ja syvärakenteeseen .128

Jaottelussa pinnan muodostavat lait ja muut säädökset, tuomioistuinten ratkaisut sekä

oikeuskirjallisuuden lausumat . Oikeuskulttuurin tasolla ovat oikeuden yleiset opit ,129 130

metanormit kuten oikeuslähdeoppi ja lakimiesten eliittikulttuuri . Oikeuden131 132

syvärakenteeseen kuuluvat oikeuden perustavimmat kategoriat kuten oikeussubjekti ja

ihmisoikeukset yleisinä normatiivisina ideoina . Oikeuden tasot eroavat toisistaan muun133

muassa siinä, kuinka alttiita ne ovat muutoksille. Siinä missä oikeuden pintakerros on

myrskyisä, tapahtuvat muutokset oikeuskulttuurissa ja oikeuden syvärakenteessa hitaasti.

Seuraavassa sijoitan oikeusperiaatteiden käsitettä tähän kolmijakoon ja oikeuslähdeoppiin.

Oikeuslähdeoppi kertoo millaisia argumentteja ja millä painoarvolla on oikeudellisessa

argumentaatiossa mahdollista käyttää . Oikeuslähdeopilla on yhteys yhteiskunnan134

poliittiseen järjestelmään ja oikeuslähdeoppi onkin eräänlainen oikeudellisen vallankäytön

käyttösääntö .135

Oikeuslähdeopin kohdalla oikeusperiaatteista voidaan puhua kahdessa mielessä. Ensinnäkin

ne voidaan sijoittaa sallittujen oikeuslähteiden ryhmään. Toisaalta niistä voidaan puhua

oikeussääntöjen ohella oikeusnormien toisena perustyyppinä . Tässä Tuorin esittämässä136

jaossa erotetaan toisistaan oikeusnormeina toimivat oikeusperiaatteet ja oikeuslähteinä

toimivat oikeusperiaatteen. Näissä on kyse samasta termistä huolimatta eri ilmiöistä.137

Silloin kun kyse on oikeusperiaatteista oikeussääntöihin rinnastuvina ratkaisuperiaatteeina,

oikeusperiaatteet ovat oikeuden pintatason ilmiö. Kun kyse on oikeuslähteinä toimivista

oikeusperiaatteista, oikeusperiaatteet ovat oikeuskulttuuriin ja oikeuden syvärakenreeseen

kerrostunutta oikeudellista ainesta. Tuori kuitenkin korostaa, etteivät oikeusperiaatteiden eri

137 Tuori 2007, s. 150.
136 Tuori – Kotkas 2008, s. 117–118.
135 Karhu 2020, s. 1017.
134 Karhu 2020, s. 1017 ja Tuori –  Kotkas 2008, s. 135.
133 Tuori 2000, s. 213.
132 Tuori 2000, s. 178.
131 Tuori 2000, s. 184.
130 Tuori 2000, s. 187.
129 Tuori 2000, s. 171.
128 Tuori 2000, s. 163.
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tyypit ole toisistaan riippumattomia; tämä riippuvuus selittää, miksi samaa termiä käytetään

vaihtelevista käsitteellisistä sisällöistä. Esimerkiksi hän on nostanut hallinto-oikeudellisen

kohtuusperiaatteen, joka voi toimia niin välittömättömästi sovellettavana ratkaisuperiaatteena

kuin laintulkintaa ohjaavana tulkintaperiaatteena. Kohtuusperiaateen voidaan näiden lisäksi

katsoa kuuluvan hallinto-oikeuden yleisiin oppeihin kuuluvaksi yleiseksi oikeusperiaatteeksi

tai oikeuslähteeksi, joka perustelee ratkaisutilanteessa sovellettavaa normia. Tämä138

oikeusperiaatteiden omalaatuinen huojuva asema oikeuden eri tasojen välillä kuvaa Tuorin

mukaan oikeuden rekursiivisuutta .139

Selvää on, että hyvän hallinnon oikeusperiaatetta voidaan hyödyntää ratkaisuperiaatteena.

Samalla sillä voidaan nähdä olevan oikeusnormia laajempi ulottuvuus, jossa se toimii

yleisenä oikeusperiaatteena. Palveluperiaatetta käsittelen lähinnä oikeuden pintatason

ilmiönä. Osa käsittelemistäni palveluperiaatteen vaikutuksista voivat kuitenkin olla sellaisia,

jotka voitaisiin katsoa ennemmin kuuluvaksi oikeuskulttuurin tasolla vaikuttavaan

oikeuslähdeopilliseen palveluperiaatteeseen.

Vaikka näin tukeudunkin tuorilaiseen käsitykseen oikeusperiaatteista oikeuden eri tasojen

ilmiöinä, on tunnistettava, että tämä on vain yksi mahdollinen tapa jäsentää oikeusperiaatteita

ja niiden asemaa. Yhtä merkityksellinen lähtökohta voi olla luopua oikeuden tasojen

asettamasta kehikosta ja tarkastella oikeusperiaatteita esimerkiksi ensisijaisesti

institutionaalisen tuen näkökulmasta . Kuten Tähti on tuonut esiin, tutkijat ja soveltajat ovat140

hyväksyneet oikeusperiaatteet osaksi oikeusjärjestystä korostamatta niiden heterogeenisuutta

ja keskinäisiä eroja . Käytännön lainopin tasolla oikeusperiaatteiden luokittelulla on siis sen141

jälkeen vähemmän merkitystä sen jälkeen kun jokin periaate on hyväksytty

oikeusperiaatteeksi.

Oikeusperiaatteita käsitellään usein oikeusala jaottelun mukaisesti. Hallinto-oikeudessa

oikeusperiaatteita on käsitelty paljon . Hallinto-oikeuden oikeusperiaatteet määrittävät142

142 Koivisto 2010, s. 75 ja Tähti 1995. Tähden väitöskirja keskittyy oikeusperiaatteisiin, joita hän on
hallinto-oikeudessa tunnistanut laskentakriteeristä riippuen 260–300 erilaista. s. 527.

141 Tähti 1999, s. 12.
140 ks. Tuori 2002, s. 195.
139 Tuori 2002, s. 195.
138 Tuori 2007, s. 151.
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hallinnon arvoja ja tavoitteita sekä antavat puitteet hallintoelimien toimintaan. Hallinnon

oikeusperiaatteita, jotka ohjaavat viranomaisen harkintavaltaa , ovat hallintolain 6 §:ssä143

luetellut yhdenvertaisuus-, objektiviteetti-, suhteellisuus-, tarkoitussidonnaisuusperiaate sekä

luottamuksensuojan periaate. Puolueettomuusperiaate ja huolellisuusperiaate voidaan myös144

laskea hallinnon oikeusperiaatteisiin, vaikka niistä ei ole otettu hallintolakiin säännöksiä .145

Näiden harkintavaltaan liittyvien hallinnon oikeusperiaatteiden lisäksi hallinto-oikeudessa on

tunnistettavissa satoja periaatteita, joiden käyttöala ja yleisyys vaihtelevat . Periaatteet146

voivat saada tukea joko suoraan lainsäädännöstä tai niissä voi olla kyse lainsäädännön

keskeisistä lähtökohdista ja tavoitteista .147

2.3. Hyvä hallinto oikeusperiaatteena ja perusoikeutena

Hyvän hallinnon oikeusperiaatetta ja perusoikeutta ei usein selvästi eroteta toisistaan.

Esimerkiksi Suomen perustuslaissa (PL, 731/1999) ja hallintolaissa puhutaan epämääräisesti

“hyvän hallinnon takeista” tai “hyvän hallinnon perusteista” .148

Hyvän hallinnon oikeusperiaate on kattonimike kriteereille, joita viranomaisten tulee

noudattaa käyttäytyessään suhteessa yksilöihin. Toisaalta Koiviston kanta on, että hyvä

hallinto on muutakin kuin kokoelmanimitys. Tällöin sillä on arvaamaton tulkinnallinen

vaikutus ja argumentatiivista potentiaalia. Hyvä hallinto nähdään tällöin emergenttinä

periaatteena, joka ei typisty osiensa summaksi.149

On mahdollista myös erottaa toisistaan yksilön oikeus hyvään hallintoon ja toisaalta hyvän

hallinnon oikeusperiaate. Koiviston mukaan näiden periaatteiden ero on epäselvä, mutta sitä

voidaan lähestyä subjektiivisen oikeuden näkökulmasta. Yksilö voi menestyksekkäästi vedota

149 Koivisto 2011a, s. 151.
148 Koivisto 2010, s. 75.
147 Mäenpää 2017, s. 143.
146 Tähti 1995, s. 527.
145 Väätänen 2011, s. 90.
144 Mäenpää 2017, s. 143.

143 Koivisto 2010, s. 78. Tämä hallinnon oikeusperiaatteiksi kutsuttu oikeusperiaatteiden joukko eroaa muista
hallinto-oikeuden periaatteista siinä, että ne liittyvät viranomaisen päätösharkintaa, eivätkä viranomaisen ja
yksityisen välisen suhteen sosiaalisiin ulottuvuuksiin kuten esimerkiksi palveluperiaate.
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oikeudessa oikeuteen hyvään hallintoon. Hyvän hallinnon oikeusperiaate taas on

monimuotoinen, joustava ja epämääräinen. Se ei samalla tavalla rakennu yhtä selkeästi kuin

yksilön oikeus hyvään hallintoon, vaan sisältää monia ulottuvuuksiltaan erilaisia elementtejä.

Hyvän hallinnon toteutumista arvioitaessa on huomioitava niin kokonaisuuden kuin hyvän

hallinnon osaperiaatteiden toteutuminen.150

Hyvän hallinnon aseman vahvistuminen perusoikeutena liittyy osin perusoikeusuudistuksen

vaikutukseen, jossa muidenkin perusoikeuksien painoarvo on vahvistunut . Perusoikeuksien151

painoarvon kasvuun kuuluva doktriini perusoikeusmyönteisestä tulkinnasta on sisällyttänyt

oikeuteen vaatimuksen poliittisen moraalin mukaisesta tulkinnasta, joskin oikeudelliselle

kielelle käännettynä . Tätä voidaan pitää dworkinilaisen katsontakannan voimistumisena .152 153

Samalla kuten Koivisto on todennut, periaatteiden oikeudellistaminen eli oikeusperiaatteista

säätäminen lain tasoisesti (tai jopa perusoikeuksina, kuten hyvän hallinnon kohdalla on

tehty!), kertoo hartilaisesta ideaalista, jossa moraalisista näkökohdista tehdään oikeudellisia

normeja . Samalla tämä osoittaa, kuinka hyvän hallinnon perusoikeus ja oikeusperiaate154

kietoutuvat toisiinsa siten, että niitä ei usein ole mahdollista käsitellä erillisinä ilmiöinä.

Hyvän hallinnon perusoikeus on tavallaan hyvän hallinnon oikeusperiaatteen

institutionaalisesti vahvin ilmentymä.

Perusoikeutena hyvä hallinto on turvattu perustuslain 21 §:ssä. Siinä säädetään niin hyvän

hallinnon kuin oikeusturvan takeista. Hyvän hallinnon voidaan käsittää olevan monien

oikeuksien kimppu. Mäenpään mukaan tähän kokonaisuuteen kuuluu ainakin kaikki

säännöksessä yksilöidyt menettelylliset perusoikeudet: oikeus saada asiansa käsitellyksi

asianmukaisesti, oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä, oikeus saada

asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa, hallintoasian käsittelyn julkisuus, oikeus

tulla kuulluksi hallintoasiaa käsiteltäessä, oikeus saada perusteltu päätös hallintoasiassa ja

oikeus hakea muutosta hallintoasiassa annettuun päätökseen. Tämä luettelo oikeuksista ei

154 Koivisto 2010, s. 81.
153 Koivisto 2010, s. 79.
152 Koivisto 2010, s. 79.
151 Hallberg et al. 2005, kohta Säännösten sovellettavuus.

150 Koivisto 2011a, s. 153–154. Koivisto 2007, s. 169: “Hyvä hallinto voidaan nimittäin hahmottaa yksilön
perusoikeuden (oikeus hyvään hallintoon) lisäksi viranomaisen toimintaa ohjaavaksi eettiseksi maksiimiksi.
Jälkimmäisenä se kuitenkin jää sisällöltään suhteellisen epämääräiseksi.”
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kuitenkaan ole tyhjentävä, vaan muista hyvän hallinnon takeista säädetään lailla PL 21.2 §:n

mukaisesti. Esimerkiksi käsittelyn julkisuus, oikeus tulla kuulluksi, oikeus saada perusteltu

päätös ja oikeus muutoksenhakuun on PL 21.2 §:ssä jätetty lakivarauksen varaan.155

Hallintolaki toteuttaa perustuslain säännöstä lakina, jossa hyvän hallinnon takeet ensisijaisesti

turvataan. Hallintolain 2 luvussa säädetään “hyvän hallinnon perusteista”, joita ovat hallinnon

yleiset oikeusperiaatteet, kuten yhdenvertaisuus-, puolueettomuus- ja suhteellisuusperiaatteet,

palveluperiaate, neuvonta, hyvän kielenkäytön vaatimus ja viranomaisten yhteistyö.

Hallituksen esityksessä hallintolaiksi (HE 72/2002 vp) hyvää hallintoa myös määritellään

tarkemmin. Hallituksen esityksessä hyvästä hallinnosta puhutaan hallinnon palvelujen laadun

ja tuloksellisuuden edistämisen kautta. Hyvä hallinto määritellään laadukkaaksi hallinnoksi156

. Hyvän hallinnon toteutumista määrittelee olennaisesti myös laki oikeudenkäynnistä

hallintoasioissa (HOL, 808/2019).

Mäenpään mukaan keskeisimpiä muita hyvän hallinnon takeita ovat virkavastuu,

julkisuusperiaate, osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä perusoikeuksien

turvaamisvelvoite . Nämä oikeudet ovatkin turvattu erikseen perustuslaissa. Lisäksi hyvään157

hallintoon kuuluu epävirallisempia elementtejä kuten virkamiesetiikka ja hallinnolliset

käytännöt . Hyvän hallinto kattaakin laajan kokonaisuuden erilaisia oikeuksia ja158

epävirallisempia käytäntöjä. Hyvä hallinto onkin huomattavasti laajempi oikeus kuin

pelkästään oikeus oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin.

Hyvä hallinto onkin – riippumatta siitä puhutaanko oikeusperiaatteena vai perusoikeutena –

oikeuksien kimppu, jolla on Koiviston toteamalla tavalla lisäksi arvaamatonta tulkinnallista

vaikutusta ja argumentatiivista potentiaalia . Vaikka hyvä hallinto voidaan159

oikeusperiaatteena ja perusoikeutena käsitellä erillisinä ilmiöinä, ovat ne monilta osin

päällekkäisistä käsitteistä. Perusoikeuksia käytetäänkin pitkälti samalla tavalla kuin

oikeusperiaatteita. Ne eivät osoita oikeussääntöjen tapaan ehdottomasti tapauksen ratkaisua,

159 Koivisto 2011a, s. 151.
158 Mäenpää 2017, s. 96.
157 Mäenpää 2017, s. 95.
156 HE 72/2002 vp, s. 44.
155 Mäenpää 2017, s. 94–95.
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vaan ilmaisevat ratkaisussa huomioon otettavia perusteita .160

Eurooppaoikeus vaikuttaa hyvään hallintoon niin EU-oikeuden kuin Euroopan neuvoston

oikeuden kautta . Hyvän hallinnon sisältö tulee osin suoraan perusoikeuskirjasta ja161

Euroopan ihmisoikeussopimuksen tekstistä, mutta myös oikeuskäytännöllä on ollut

merkitystä sen sisällön muotoutumisessa . Merkittäviä oikeuslähteitä hyvälle hallinnolle162

ovat eurooppaoikeudessa erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS, SopS 63/1999)

6(1) artiklaan sisältyvät oikeudet oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin sekä

vastaavat EU:n perusoikeuskirjassa turvatut oikeudet oikeusturvan saatavuuteen ja

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin . Eurooppaoikeudenkin kontekstissa hyvällä163

hallinnolle (good administration) ei kuitenkaan ole yhtä kattavaa määritelmää, vaan jopa

Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) tuomareiden voidaan nähdä sekoittavan sitä muihin

lähellä oleviin oikeusperiaatteisiin .164

Hyvän hallinnon perusoikeusulottuvuus on tässä yhteydessä merkityksellinen siitä syystä, että

palveluperiaatteen kuuluu hyvän hallinnon kattokäsitteen alle. Palveluperiaatteen

toteutuminen on osa hyvän hallinnon toteutumista..

2.4. Sähköinen hyvä hallinto

Miten digitaalisen hallinnon erityispiirteet on otettava huomioon, kun arvioidaan täyttääkö

digitaalinen hallinto hyvän hallinnon kriteerejä? Voutilainen on vastauksena tutkimuksessaan

jäsentänyt sähköisen hyvän hallinnon omaksi lähestymistavaksi hyvään hallintoon .165

Sähköinen hyvä hallinto kuvaa sitä, kuinka hallinnossa digitalisaation myötä tapahtuva

murros tuo hyvän hallinnon sisältöön uusia elementtejä . Lisäksi on arvioitava, kuinka hyvä166

166 Voutilainen 2009, s. 43–44.
165 Voutilainen 2007, s. 28.
164 Bousta 2013, s. 481.
163 Mäenpää 2017, s. 94–95.
162 Mäenpää 2016, s. 6.
161 Mäenpää 2016, s. 8.
160 Kuusikko 2000, s. 186.
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hallinto asettaa vaatimuksia digitalisaation myötä tuleville uudistuksille . Sähköinen hyvä167

hallinto on oikeudenalajaossa hallinto-oikeuden ja ICT-oikeuden risteyspisteessä .168

Sähköisen hyvän hallinnon normiperusta tulee PL 21 §:n ja hallintolain lisäksi digipalvelulain

viranomaisia koskevissa velvollisuuksista ja sähköisestä asionnista annetun lain

menettelysäännöksistä (asiointilaki, 13/2003) . Näin kuva hyvästä hallinnosta täydentyy169

digipalvelulain vaatimuksilla, jotka ovat ymmärrettävyys, löydettävyys, helppokäyttöisyys,

tietoturva- ja tietosuoja sekä sisällöllinen ja toiminnallinen yhteensopivuus sekä lisäksi

asiointilain menttelyllisillä erityissäännöksillä . Voutilainen on jaotellut sähköisen hallinnon170

kolmeen komponenttiin: perus- ja taustajärjestelmiin, sähköiseen asianhallintaan ja sähköisiin

palveluihin .171

Sähköinen hyvä hallinto kuvaa sitä dynaamisuutta, joka hyvän hallintoon ja

oikeusperiaatteisiin yleisesti liittyy. Periaatteet mukautuvat yhteiskunnallisiin muutoksiin tai

niistä on Voutilaisen esimerkin mukaisesti erotettavissa omia tiettyjä oikeudenaloja tai

ilmiöitä koskevia periaatteitaan. En kuitenkaan näe perusteltuna erottaa sähköistä hyvää

hallintoa voimakkaasti yleisestä hyvästä hallinnosta. Digitalisaation vallatessa alaa on selvää,

että yhä suurempi osa hallinnosta tulee olemaan sähköistä hallintoa. Vaarana olisi, että hyvän

hallinnon erityisalasta tulisi käytännössä sen merkittävin ulottuvuus. Päinvastoin

perustellumpaa olisi katsoa digitalisaation aiheuttamien muutosten sisältyvän hyvän hallinnon

periaatteeseen. Sähköisestä hyvästä hallinnosta voi tulla mielekäs käsitteellistys silloin kun

käsitellään sellaisia erityiskysymyksiä, jotka eivät muuten hyvää hallintoa arvioitaessa

nousisi esille.

Sähköisen hyvän hallinnon käsitteen olemassaolo luo mielenkiintoisen näkymän siihen, että

olisi mahdollista muotoilla palveluperiaatteestakin erottuva sähköinen palveluperiaate.

Vaikka tällaiselle ICT-oikeutta ja hallinto-oikeutta näkökulmina yhdistävälle periaatteelle

voisi olla oma rajattu käyttöalansa, johtaisi se huomiota pois hallinto-oikeuden

171 Voutilainen 2007, s. 2–5.
170 Voutilainen 2020, s. 195.
169 Voutilainen 2020, s. 194–195.
168 Voutilainen 2007, s. 45.
167 Voutilainen 2009, s. 44.
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oikeusperiaatteiden yleisyydestä eli siitä, että ellei niitä ole luotu tiettyä hallinnon osaa

ajatellen (esimerkiksi poliisioikeudessa tunnettu vähimmän haitan periaate ) koskevat ne172

hallintoa yleisesti. Sähköinen palveluperiaate ei ainakaan voisi muuttaa sitä seikkaa, että

palveluperiaate koskee myös sähköistä asiointia, vaan korkeintaan täydentää sitä spesifeillä

laatuvaatimuksilla.

172 Helminen – Kuusimäki – Rantaeskola 2012,  s. 203–204.
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3. PALVELUPERIAATE

3.1. Palveluperiaatteen kehitys

1900-luvun alun legalistisessa oikeusvaltiossa hallinnon onnistumista arvioitiin laillisuuden

toteutumisen mukaan. 1960-luvulla julkishallinnossa alettiin arvoina korostamaan yhä

enemmän hallinnon tehokkuutta ja yhteiskuntapoliittista vaikuttavuutta. Tämä liittyi173

tuolloin alkaneeseen kansalaiskeskeisestä hallinnosta käytävään keskusteluun. Siinä yhdistyi

vasemmistolainen kritiikki sosiaalivaltiota kohtaan ja yksityistämistä ja kilpailua

ratkaisukeinoina byrokratian ongelmiin korostava puhetapa . Tämä muutos kohti174

kansalaiskeskeisyyden korostamista pohjusti tietä palveluperiaatteen synnylle. Sen

muotoutumisen alkoi 1980- ja 1990-lukujen palvelempaa hallintoa korostavissa

hallinnollisissa uudistuksissa.175

Kansalaiskeskeisyys ja palveluperiaate edustavat suurta muutosta suomalaisessa

hallinnollisessa ajattelussa. Niitä ennen siinä oli vallinnut vahva legalistinen perinne, joka

korosti kansalaisen asema julkisen vallankäytön kohteena . Oikeudellisesti oikeiden176

päätösten antamisen lisäksi hallinnon tehtäväksi tuli saada kansalaiset onnellisiksi .177

Ennen kuin palveluperiaatteesta tuli oikeustieteellinen termi ja oikeusperiaate, sen sisällölliset

ainekset ja sitä pohjustava puhetapa olivat osa hallinnon rakenteiden muuttamisen poliittista

ohjausta . Tätä puhetavan muutosta kuvastaa myös yritysmaailmasta tulleiden käsitteiden178

kuten palvelulupausten siirtyminen julkishallinnon käyttöön . Jo tässä vaiheessa hallinnon179

palvelevuuteen sisältyi niin ajatus tehokkuuden ja tuloksellisuuden lisäämisestä kuin

hallinnon henkilökunnan kouluttamisesta asiakaspalveluun . Nämä tavoitteet kietoutuivat180

180 Yliaska 2014, s. 179 ja Lähdesmäki 2004, s. 124.
179 Tiililä 2020.

178 ks. Yliaska 2014, s. 276–284, jossa käsitellään Holkerin hallituksen vuonna 1989 tekemää Palvelempaa
hallintoa päätöstä.

177 Kuusikko 2007, s. 457.
176 Kuopus 1988, s. 72–73.
175 Yliaska 2014, s. 276.
174 Yliaska 2014, s. 179.
173 Kuopus 1988, s. 455.
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hallinnon desentralisaatioon , josta nykyisessä oikeudellisessa palveluperiaatteessa ei juuri181

ole jälkiä . Palveluperiaateen taustalla on samoja argumentteja kuin uuden182

julkisjohtamisopin ajattelussa ja viestinnässä: kummassakin korostetaan hallinnon käyttäjien

asemaa, tehokkuutta ja itsemääräämisoikeutta . Palveluperiaate on nähtävissä pyrkimyksenä183

legitimoida julkisten palveluiden toimintaa, joka muuten antaa yhä niukemmin etuuksia

hyvinvointivaltioon kohdistuneiden leikkausten jäljiltä . Söderman on 1990-luvulla nostanut184

esille, kuinka käsite palvelu on korvaamassa oikeusturvakeinoja, kun yksityistäminen ja

yhtiöittäminen on edennyt . Tästä näkökulmasta palveluperiaateen vakiintumista voidaan185

itsessään pitää osana yksityistämiskehitystä, jossa palvelun korostuminen arvona on

ristiriidassa oikeusturvakeinojen tehokkuuden kanssa .186

Palveluperiaate on periaatteena oikeudellisesti vahvistunut samalla, kun hyvä hallinto on

saanut yhä vakiintuneemman aseman hallinto-oikeuden oikeusperiaatteiden joukossa.

Palveluperiaate ei ollut ennen hyvän hallinnon kirjaamista hallitusmuotoon (94/1919)187

samalla tavalla oikeudellisena periaatteena kuin viranomaisten harkintavaltaa ohjaavia

periaatteita . Vasta hallitusmuotoon kirjaamisen ja hyvän hallintotavan aseman188

voimistumisen myötä sitä tuli oikeudellisesti sitova . Kuusikko on nostanut189

palveluperiaatteen esimerkiksi muuten kriteereiltään liberaalin oikeusvaltiolliseen hyvään

hallintoon liitettävästä osatekijästä, joka osaltaan tähtää ihmisten mahdollisuuksien

tasoittamiseen . Palveluperiaate ilmentääkin niitä hallinnon kehittämisen painopisteitä, jotka190

hallintolain säätämisen aikaan olivat hallinnon kehittämisessä keskeisiä .191

191 HE 72/2002 vp, s. 56.
190 Kuusikko 2000, s. 133.
189 Kuusikko 2000, s. 133.

188 Kuusikko 2000, s. 133. Palveluperiaatteen asemaan oikeusperiaatteena suhtaudutaan edelleen osassa
kirjallisuutta välttelevästi. Esimerkiksi Kuusikko toteaa (Kuusikko 2000, s. 133), että palveluperiaatetta voidaan
pitää yleisenä hallinto-oikeudellisena periaatteena. Toisaalla Kuusikko kuitenkin toteaa paveluperiaatteen olevan
periaate, joskaan ei oikeusperiaate kuten hallinto-oikeuden HL 6§:ssä olevat oikeusperiaatteet. (Kuusikko 2007,
s. 457).

187 Hyvä hallinto kirjattiin hallitusmuotoon lailla Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta 969/1995.

186 Väätänen 2011, s. 106. Tämä liittyy erityisesti palveluperiaatteeseen liittyvään joutuisuusvaatimukseen.
Väätänen toteaa, että näiden ollessa ristiriidassa on oikeussuojan mentävä edelle.

185 Söderman 1995, s. 4–5.
184 Sutela 2001, s. 418– 419.
183 Yliaska 2014, s. 501 ja Heinonen 2019, s. 38.

182 HE 72/2002 vp, s. 56–57. Hallituksen esityksessä desentralisaatiota ei mainita, mutta eräänlaisenä jäänteenä
sen ajatuksesta voidaan pitää mainintoja alueellisesta tasa-arvosta ja siitä kuinka tärkeät palvelut on oltava
saatavilla kaikkialla maassa. Ks. Voutilainen 2007, s. 195. Sähköisen asioinnin voidaan katsoa toteuttavan tätä
sillä sen kautta ainakin periaatteessa palvelut ovat kaikkialla saatavilla maantieteellisestä sijainnista riippumatta.

181 Yliaska 2014, s. 179.
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Palveluperiaatteesta hallintolaissa olevaa muotoilua voidaankin pitää hallinnon kehittämisen

poliittisten päämäärien kirjaamisena oikeusperiaatteen muotoon.

Nykyisessä hallintolaissa palveluperiaatteesta säädetään sen 7 §:ssä. Palveluperiaatteelle

asetetaan pykälässä kaksi tavoitetta: asianmukainen palvelu ja palvelun tuloksellinen

toteuttaminen. Palveluperiaate ei kuitenkaan edelleenkään tyhjene siitä oleviin säännöksiin,

vaan sitä tukevat monet lakiin kirjaamattomat laatuvaatimukset ja hallintokäytännöt .192

Lausuntokierroksella olleessa muotoilussa palveluperiaate oli kirjattu velvoittavampaan

muotoon (“Asiointi viranomaisessa on järjestettävä hallinnon asiakkaan kannalta

mahdollisimman tehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla.”) kuin mihin hallituksen

esityksessä ja lain hyväksytyssä muotoilussa lopulta päädyttiin . Alkuperäisen muotoilun193

oltiin katsottu voivan aiheuttaa liian suuria kustannusvaikutuksia .194

Palveluperiaate onkin hyvä esimerkki siitä, kuinka periaatteen asema voi lainsäädännöllisten

uudistusten myötä muuttua. Aikaisemmin palveluperiaatetta on luonnehdittu väljäksi

periaatteeksi, jollaiset kaikista oikeusperiaatteista muistuttavat vähiten oikeusnormia .195

Tämän katson muuttuneen siinä kohtaan, kun palveluperiaatteesta on otettu oma säännös

hallintolakiin, vaikka kyseinen säännös ei poista kaikkea väljyyttä. Nyt palveluperiaate on

institutionaalista tukea hallintolaista saava lakiperusteinen periaate, vaikka sen koko ala ei

tyhjenekään hallintolain 7 §:n sanamuotoon . Oikeudelliseksi periaatteeksi muuttuneessa196

palveluperiaatteessa on taustallaan niin kansalaiskeskeisyyttä, uutta julkisjohtamisoppia kuin

sen myötä hallintoon yksityiseltä sektorilta tullutta ajattelua .197

197 Palveluperiaatteessa näyttää siis yhdistyvän monta näkökulmaa palvelun määritelmään. Kyse on niin
palveluhenkisyydestä kuin kaupallisesta palvelusta. Palveluperiaatteessa yhdistyy monta erilaista kehityslinjaa,
jonka takia siinä voi jokainen nähdä jossain määrin omien toiveidensa mukaisia piirteitä.

196 En tämän tutkimuksen puitteissa mene syvemmälle keskusteluun siitä olisiko mahdollista jäsentää, että
palveluperiaatteella olisi niin sanotusti kahdet kasvot: lakiperustainen periaate sekä väljä yleinen oikeusperiaate.
Ks. Kuusikko 2010, s. 77–78. Hartilaisessa ajattelussa oikeudellisilla käsitteillä on vakiintunut merkityssisältö ja
reunavyöhyke, jossa kielen avoimen koostumuksen takia tulkinnan kirjo hajoaa.

195 Kuusikko 2000, s. 187.

194 HaVM 29/2002 vp, s. 4. Mietinnössä kustannusriski liitettiin erityisesti oikeuksien väärinkäytön
mahdollisuuteen.

193 HaVM 29/2002 vp, s. 8.
192 Väätänen 2011, s. 83.
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3.2. Palveluperiaatteen sisältö

Palveluperiaate on hallinnon toimintaa ohjaava oikeusperiaate ja yksi hyvän hallinnon

osatekijöistä. Palveluperiaatteen käyttöala on laaja. Kuusikko katsoo sen olevan niin

menettely- kuin myös rooliperiaate sekä mahdollisesti näiden lisäksi ratkaisuperiaate .198

Nykyään palveluperiaate saa vahvaa tukea hallintolaista, jonka 7 §:ssä se määritellään

seuraavasti:

“Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa

asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä

tuloksellisesti.

Viranomaisen velvollisuudesta tiedottaa toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja

yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa säädetään

viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 20 §:n 2 momentissa.”

Kyseinen pykälä on niitä hallintolain säännöksiä, jotka suojaavat perustuslain 21.1 §

vaatimusta asianamukaisesta käsittelystä. Hallituksen esityksessä perusoikeusuudistukseksi

(HE 309/1993 vp) palveluperiaate mainitaan asianmukaisen käsittelyn vaatimukseen

kytkeytyvänä periaatteena. Tuolloin lainsäädäntöön otetun hyvän hallinnon käsitteen todettiin

saavan sisältönsä oikeusturvaa käsittelevästä lainkohdasta .199

Palveluperiaate määrittää hallinnon toimintaan asiakassuhteen kannalta. Hallintolakia

koskevan hallituksen esityksen (HE 72/2002 vp) mukaan lain tarkoituksena on

viranomaispalveluiden saatavuuden turvaamisen lisäksi varmistaa, että asiointia

järjestettäessä kiinnitetään riittävää huomiota hallinnossa asioivien tarpeisiin . Hallintolain200

sanamuodon mukaisesti palveluperiaatteella on kaksi puolta. Ensinnäkin asiointi ja asian

käsittely on viranomaisessa pyrittävä järjestämään niin, että asiakas saa asianmukaisesti

hallinnon palveluja. Toisaalta asiointi on järjestettävä niin, että viranomainen pystyy

200 HE 72/2020 vp, s. 56.
199 HE 309/1993 vp, s. 74.
198 Kuusikko 2000, s. 133.
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suorittamaan tehtävänsä tuloksellisesti. Tuloksellisuus merkitsee niin hallinnossa asioivan201

kuin viranomaisen kannalta mahdollisimman nopeaa, joustavaa, yksinkertaista ja

kustannuksia säästävää asiointia .202

Asianmukaisuus kuvaa laatutasoa, johon palveluperiaatteen toteutuminen hallintolain 7 §:ssä

sidottu. Mäenpää toteaa tämän tarkoittavan käytännössä, että viranomaispalvelussa asiointi ja

asian käsittely on pyrittävä järjestämään mahdollisimman joustavaksi ja palvelumyönteiseksi.

Palvelu on oltava lainmukaista ja sen toteutuksessa on huomioitava palvelun saatavuus, laatu

ja asiakkaan tarpeet.203

Asianmukaisuuteen kuuluu myös se, että viranomaisen kanssa asioivilla olevat erot

tietomäärässä tai asiointivalmiuksissa eivät vaikuttaisi haitallisesti palveluiden toteutumiseen.

Viranomaisen on lievennettävä vaikeuksia neuvonnalla, menettelyä johtamalla, uusilla

viestintä väylillä ja sähköisellä asioinnilla. Toisaalta menettelyväylät viranomaisessa eivät

saisi olla alkujaankaan kohtuuttoman vaikeita, vaan niiden tulisi olla yksinkertaisia ja niissä

tulisi olla joustavuutta ja riittävästi valintamahdollisuuksia.204

Kuten Väätänen osuvasti toteaa asianmukainen käsittely ei ole helposti hahmotettavissa tai

määriteltävissä tyhjentävästi – aivan kuten ei myöskään hyvä hallinto. Asianmukaisuus on

dynaaminen käsite, jonka sisältö on kontekstisidonnaista. Vaikka Väätänen käsittelee

asianmukaisuutta laajemmin kuin palveluperiaatteen kontekstissa, pätevät hänen havaintonsa

pitkälti myös asianmukaisuuteen silloin, kun kyse on palveluperiaatteen osatekijästä.

Asianmukaisus pitää sisällään erilaisia laatuvaatimuksia, jotka voivat olla keskenään

jännitteisiä ja saada erilaisia painotuksia.205

Väätänen jakaa asianmukaisuuden sisällön kolmeen eri kategoriaan: 1) hallinnon

oikeusperiaatteet, 2) asiakkaaseen kohdistuvan toiminnan laatuvaatimukset ja 3) muut

viranomaisen sisäiseen toimintaan liittyvät laatuvaatimukset . Näistä palveluperiaate liittyy206

206 Väätänen 2011, s. 89.
205 Väätänen 2011, s. 87.
204 Mäenpää 2016, s. 105–106.
203 Mäenpää 2016, s. 105.
202 HE 72/2020 vp, s. 57.
201 Mäenpää 2017, s. 272.
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erityisesti 2) kategorian edustamiin asiakkaaseen kohdistuviin toiminnan laatuvaatimuksiin.

Toki on samalla niin, ettei palveluperiaatteen toteutumisesta voida puhua elleivät myös muut

asianmukaisuuden elementit toteudu. Asiakkaaseen kohdistuvina laatuvaatimuksia ovat

palveluperiaatteen lisäksi neuvonta ja hyvän kielenkäytön vaatimus, jotka voidaan myös

sisällyttää palveluperiaatteen alle . Tämä Väätäsen jaottelu asianmukaisuuden käsittestä207

kuvaa hyvin käsitteiden limittäisiä merkityssisiältöjä, joiden takia asianmukaisuus on

jäsennettävissä niin palveluperiaatteen osatekijäksi kuin kattokäsitteeksi, jonka alle

palveluperiaate sisältyy. Palveluperiaate sisältää vaatimuksen asianmukaisuuden

toteutumisesta tarkoittaen erityisesti tiettyjä asianmukaisuuteen liittyvä osatekijöitä.

Asianmukaisuuden eri vivahteiden liian syvällinen analysointi palveluperiaatteen kohdalla

voi kuitenkin olla harhaanjohtavaa, vaikka se avaa lainsäädännössä palveluperiaatteeseen

tiiviisti yhdistettyä käsitettä. Asianmukaisuus on terminä yhdistetty palveluperiaatteeseen

vasta nykyisen hallintolain hallituksen esityksessä. Kuten lausuntokierroksella ollut versio

osoittaa, palveluperiaatteen idea palvelevasta hallinnosta olisi ollut mahdollista ilmaista myös

ilman asianmukaisuus termiä . Koivisto onkin todennut asianmukaisuuden olevan208

paradoksaalisesti määreenä ontto ja implikoivan tapauskohtaista harkintaa .209

Tuloksellisuus avautuu oikeuskirjallisuudessa monimerkitykselliseksi käsitteeksi .210

Hallintolain hallituksen esityksen mukaan tuloksellisuus merkitsee niin hallinnossa asioivan

kuin viranomaisen kannalta mahdollisimman nopeaa, joustavaa, yksinkertaista ja

kustannuksia säästävää asiointia . Tuloksellisuus on läheistä sukua tehokkuudelle (ja211

tuottavuudelle) ja näitä käsitteitä voidaan kontekstista riippuen pitää jopa saman asian eri

ilmaisuina . Tuloksellisuuden omaksuminen julkishallintoon liittyy uuden212

julkisjohtamisopin omaksumiseen 1980-luvulta alkaen .213

213 Väätänen 2011, s. 115 ja s. 119.
212 Väätänen 2011, s. 119.
211 HE 72/2020 vp, s. 57.
210 ks. Siitari-Vanne 2005, s. 29.
209 Koivisto 2007, s. 166.
208 HaVM 29/2002 vp, s. 8.
207 Väätänen 2011, s. 104.
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Mäenpää taas on korostanut tuloksellisuusvaaltimuksen täydentävän

asianmukaisuusvaatimusta sisällöllisesti ja edellyttävän, että palvelut toteutetaa laissa

määritellyt tavoitteet ja tarkoitus huomioon ottaen tuloksellisesti. Tässä tulkinnassa

tuloksellisuus merkitsee sitä, että palveluille asetetut tavoitteet toteutuvat. Tämä tulkinta

kytkee yhteen jopa tuloksellisuuden ja PL:n 22 §:n julkisen vallan velvollisuuden turvata

perusoikeuksien käytännön toteutumisen. Ensisijainsta merkitystä olisi siis perustuslaissa

määriteltyjen palveluiden tuloksellisella toteuttamisella. Mäenpää on myös kuin alleviivaten

todennut, ettei tuloksellisuusvaatimus merkitse hallinnollisten palveluiden toteuttamista

esimerkiksi yksinomaan tulostavoitteiden tai -budjettien mukaisesti.214

Tuloksellisuusvaatimuksen voidaan nähdä siis olevan jossain määrin tulkinnanvarainen. Sitä

ei ole syytä käsittää pelkäksi säästäväisyysperiaatteksi, mutta on selvää, että siihen liittyy

kustannusten säästämiseen liittyvä osatekijä . Tätä tulkintaa tukee niin hallintolain esityksen215

sanamuodot (“kustannuksia säästävää asiointia”) kuin se, että kyseinen kohta muuttui

lausuntokierroksella olleesta velvoittavammasta muotoilusta (“Asiointi viranomaisessa on

järjestettävä hallinnon asiakkaan kannalta mahdollisimman tehokkaalla ja

tarkoituksenmukaisella tavalla." ) vähemmän velvoittavaan muotoon, jossa tehokkuus216

korostuu erityisesti viranomaisen mahdollisuutta suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Periaatteen kaksi osatekijää vähintään vaikuttavat eri suuntiin tai niiden voi katsoa olevan

jopa ristiriidassa keskenään. Asianmukainen palvelu vaatii resursseja ja tuloksellisuus taas

vaatii resurssien säästämistä. Tällainen jännitteisyys ei kuitenkaan ole poikkeuksellista.

Oikeusperiaatteissa on pitkälti kyse toisiaan rajoittavista ja toisiaan vastaan vaikuttavista

normeista .217

Palveluperiaatteen käytettävyyden kannalta olisi ollut selkeämpää, jos siihen ei olisi

sisällytetty taloudelliseen tuloksellisuuteen velvoittavaa osaa. Tuloksellisuusvaatimuksessa

217 ks. Spolander 2007, s. 6–7. Laadun ja tehokkuuden välinen jännite näkyy muuallakin kuin hallinnossa ja
palveluperiaatteessa. Esimerkiksi rikosprosessioikeudellisen sääntelyn jännite muodostuu tehokkuuden ja
osapuolten oikeusturvan toteutumisen välille.

216 HaVM 29/2002 vp, s. 8.

215 Väätänen 2011, s. 121. Hallintolain esitöissäkin korostetaan, ettei tehokkuus (johon tuoksellisuus rinnastuu)
tarkoita pelkästään taloudellista tehokkuutta, mutta taloudellisen tehokkuuden elementti on kuitenkin läsnä.

214 Mäenpää 2016 s. 104.



35

vaikuttaa olevan pitkälti kyse omasta tehokkuus- ja / tai säästäväisyysperiaatteestaan, joka

ohjaa eri suuntaan kuin asianmukaisuuden vaatimus. Reaalisena argumenttina on toki

nähtävissä se, että näin jo palveluperiaatteen sisälle on rakennettu tarjotun palvelun laatua

rajoittava jännite. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että palveluperiaate on poliittisena

tavoitteena ja oikeusperiaatteena syntynyt pitkälti uuden julkisjohtamisopin vaikutuksesta,

johon liittyy vahvasti ajatus julkisen sektorin tehokkuuden lisäämisestä.

Vaikka oikeusperiaatteiden sisäinen jännitteisyys on mahdollista, näkisin niiden soveltamisen

kannalta mielekkäämmäksi, että eri suuntiin selvästi osoittavat oikeusperiaatteiden osatekijät

olisi erotettu omiksi oikeusperiaatteikseen. Tässä tapauksessa olisi oikeussystemaattisesti

selkeämpää, että viranomaisen taloudellinen tuloksellisuusvaatimus olisi erotettu

palveluperiaatteesta erilliseksi tehokkuusperiaatteeksi. Sen sijaan tuloksellisuus siinä

mielessä, että palvelu tuottaa sille asetetut tavoitteet ja johtaa lopputulokseen, on oikein

mielekäs osa palveluperiaatteen systematiikkaa. Samoin jos palveluperiaatteen katsotaan

konkretisoivan PL 21.1 §:n vaatimuksia, tulisi sen tulkinnassa painottaa asiakkaan oikeuksia

suhteessa hallinnon sisäiseen tehokkuuteen.

Palveluperiaatteeseen sisältyvät osin ristiriitaiset elementit ovat malliesimerkki Kuusikon

esiin nostamista tavoitteista (tehostaminen, joustavuus, palvelukyvyn lisääntyminen), joilla

voidaan perustella mitä erilaisimpia ehdotuksia . Palveluperiaatteen tosiasiallisen218

merkityksen kannalta laillisuuvalvontakäytäntö onkin olennaista – siinä lakitekstissä

normatiivisesti ohuelle periaatteelle on löydetty merkityssisältöä hallintolain kokonaisuudesta

ja säännöksen perusteluista . Toisaalta hallintolain vaikutusta palveluperiaatteen219

toteutumisen kannalta ei pidä yliarvioida. Palvelun kehittämishankkeita on ollut käynnissä

ennen sitä ja toisaalta “palveleva hallinto” on myös resurssikysymys, jota ei voida saada

aikaan pelkästään lainsäädännöllä .220

Voutilainen käsittelee myös palveluperiaatetta sähköisen asioinnin yhteydessä . Hän asettaa221

221 Esim. Voutilainen 2007, s. 183, jossa hän lähestyy yhdenvertaisuutta helppokäyttöisyyden kautta ja s. 195
kytkee sähköisen asioinnin käytettävyyttä palveluperiaatteeseen.

220 Osaraportti I, s. 13.
219 Osaraportti II, tiivistelmä.
218 Kuusikko 2000, s. 80.
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sen hyvän laadunhallintatavan alle . Jäsennyksen mukaisesti hallintolaissa säädetään hyvää222

hallintoa ilmentävistä laadullisista vähimmäisvaatimuksista. Jäsennys tuo hyvin esiin

palveluperiaatteen olemusta periaatteena, jolla on merkitystä poliittisena ja moraalisena

ohjenuorana myös lain tarjoaman sisällön lisäksi : hallintolaki tarjoaa minimivaatimukset,223

joita hyvä laadunhallintatapa ja viranomaistoiminnan kehittäminen täydentävät.

Palveluperiaatetta täydentävät lukuisat hallintolain muut kohdat. Näitä ovat

neuvontavelvollisuus (HL 8 §), asiakirjan siirto (HL 21 §), asiakirjan täydentäminen (HL 22

§), käsittelyn viivytyksettömyys (HL 23 §), selvittämisvelvollisuus (HL 31.1 §) ja

vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen (HL 41 §).224

Osassa lähteistä tiedottaminen on jäsennetty osaksi palveluperiaatetta. Osassa lähteistä sitä225

käsitellään taas neuvonnan yhteydessä . Tiedottamista ei mainita hallintolaissa tai sen226

hallituksen esityksessä, mutta laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

säädetään viranomaisen tiedottamisvelvollisuudesta . Joidenkin viranomaisten kohdalla227

tiedottamisesta on säädetty erillislaeilla . Digipalvelulain 5.2 §:ssä on säädetty228

viranomaisille velvollisuudesta tiedottaa selkeästi, miten jokainen voi hoitaa asiansa

viranomaisen kanssa sähköisesti. Tiedottaminen voi tapahtua niin paperisilla kirjeillä kuin

siten, että viranomaisen verkkosivut on järjestetty, että digitaaliset palvelut löytyvät niiltä

helposti .229

Neuvontavelvollisuus on mahdollista jäsentää itsenäisenä velvollisuutena, osana hyvää

hallintoa tai osana palveluperiaatetta . Mäenpää on jäsentänyt neuvontavelvollisuutta osaksi230

palveluperiaatetta ja Kuusikko taas nähnyt sen voivan olla niin itsenäinen velvollisuus kuin231

231 Mäenpää 2016, s. 107.
230 Kuusikko 2000, s. 180.
229 Voutilainen 2020, s. 186–187.
228 Osaraportti I, s. 32.
227 Osaraportti I, s. 31–32.
226 ks. Voutilainen 2020, s. 196.
225 ks. Mäenpää 2016, s. 106.
224 Mäenpää 2016 s. 106.
223 ks. Koivisto 2010, s. 81, jossa käsitellään hyvää hallintoa.

222 Voutilainen 2007, s. 162. Voutilainen jäsentää sähköistä hyvää hallintoa pitkälti erilaisten tapasäännöstöjen
mukaan. Hyvän hallinnon saatua lainsäädännöllistä vahvistusta ja sen irtauduttua hyvästä hallintotavasta en näe
näin vahvalle tapasäännöstöjen kautta lähestymiselle perustetta.
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osa palveluperiaatetta tai hyvää hallintoa . Neuvontavelvollisuuden käsittely itsenäisenä232

velvollisuutena on puollettavissa sillä, että siitä löytyy itsenäisiä säännöksiä, joista

merkittävin on hallintolain 8 §. Neuvontaa voidaan kuitenkin pitää aiheellisena myös

tilanteissa, joissa sille ei ole suoraa säädöspohjaa. Neuvonnalla ei myöskään ole niin

itsenäistä roolia, että sillä voisi korvata sitä, että noudatettu käytäntö ei olisi

kokonaisuudessaan hyvän hallintotavan mukainen . Nämä tuovat esiin233

neuvontavelvollisuuden roolia oikeusperiaatteiden kuten hyvän hallinnon ja

palveluperiaatteen osatekijänä .234

Vaikka neuvonta on mahdollista jäsentää itsenäiseksi velvollisuudeksi, palveluperiaatetta on

vaikea hahmottaa ilman, että neuvonta sisältyisi siihen. Tämän takia käsittelen

neuvontavelvollisuutta palveluperiaatteen osatekijänä. Jäsennystä palveluperiaatteen osaksi

tukee myös hallintolain hallituksen esitys (HE 72/2002 vp), jossa viranomaisen

palveluperiaatteen todetaan ilmenneen vanhassa hallintomenettelylaissa lähinnä

neuvontavelvollisuutta ja asiakirjan siirtämistä koskevista säännöksistä .235

Neuvontavelvollisuus jäsentämistä suoraan hyvän hallinnon alle pidän samoin

palveluperiaatteen hahmottamisen kannalta ongelmallisena.

Neuvontavelvollisuus tulee hallintolain 8 §:stä, jossa säädetään viranomaisten yleisestä

velvollisuudesta antaa neuvontaa. Neuvonnalla tarkoitetaan viranomaisen asian

vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvien neuvojen antamista sekä vastaamista asiakkaan

kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvontavelvollisuus koskee kaikkea viranomaisen toimintaa,

joka liittyy hallintoasian hoitamiseen. Tähän kuuluu velvollisuus neuvoa siinä, kuinka asia

laitetaan vireille ja vireillepanoon liittyvistä vaatimuksista määräajoista, vaadittavista

selvityksistä ja saatavilla olevista palveluista. Neuvontavelvollisuus koskeekin kaikkia asian

käsittelyvaiheita eli sitä on annettava myös nin asian vireillepanossa, vireillepanon

käsittelyssä kuin asian jo tultua vireille. Mäenpää käyttää aiheesta tämän tutkimuksen

kannalta olennaista esimerkkiä, jonka mukaan neuvontavelvollisuus koskee myös tilanteita,

joissa esimerkiksi erityisen monimutkaisen lomakkeen täyttämisessä viranomaisella on

235 HE 72/2002 vp, s. 27.
234 Kuusikko 2000, s. 180.
233 Kuusikko 2000, s. 185.
232 Kuusikko 2000, s. 180.
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neuvontavelvollisuus, jos hakija on tehnyt hakemuksen ilmeisen virheellisesti eikä tällä ole

edellytyksiä ymmärtää hakemuksen tekemiselle asetettuja oikeudellisia vaatimuksia. Tällöin

hakijalle on ilmoitettava tästä ja varattava tilaisuus korjata ilmeiset virheellisyydet.236

Neuvonnan päämäärät kytkeytyvät yhteen palveluperiaatteen päämäärien kanssa. Neuvonta

on osa palveluhenkisyyttä ja -kulttuuria. Neuvonta lisää osaltaan asiakkaiden tyytyväisyyttä

ja onnellisuutta. Neuvonta voi tehostaa julkisten palveluiden käyttämistä ja näin säästää

resursseja, mutta toisaalta se voi lisätä palveluiden käyttämistä ja kustannuksia. Tiedon

antaminen lisää hallinnon legitimiteettiä ja vähentää mielivaltaisuuden tuntua.237

Mäenpää kytkee esityksessään erityisesti neuvonnan asianmukaisuuden osaksi

palveluperiaatteen toteutumista . Neuvonnan asianmukaisuus sisältääkin niitä238

laatukriteereitä, joita neuvonnalle voidaan asettaa. Neuvonnan asianmukaisuus ja

palveluperiaate edellyttävät sitä, että viranomainen kiinnittää erityistä huomiota neuvonnan

riittävyyteen ja saatavuuteen. Neuvonnan tulisi tarpeen mukaan olla vuorovaikutteista. Osa

neuvonnan asianmukaisuudesta syntyy siinä käytettävän kielen asiallisuudesta, selkeydestä ja

ymmärrettävyydestä. Kielen selkeyteen velvoittaa erikseen hallintolain 9.1 §. Lähtökohtana

neuvonnassa on sen antaminen tarpeen mukaan heti ja että tiedusteluihin vastataan

kohtuullisessa ajassa. Hallintolain 23 §:n viivityksettömyyden vaatimus pätee siis

neuvonnassakin. Suuri osa neuvonnasta tapahtuu nykyään sähköpostilla, lomakkeella239

digitaalisessa palvelussa, chat-keskustelulla tai chatbot-sovelluksella .240

Hahmotan kuviossa 1. palveluperiaatteen rakennetta. Palveluperiaatteen ytimen muodostaa

perustuslain 21.1 §, jota täydentää hallintolain 7 §. Näihin linkittyvät niin asianmukaisuuden

ja tuloksellisuuden vaatimukset sekä neuvonta. Näillä hallintolain 7 § piiriin kuuluvilla

tekijöillä on kuitenkin myös sisältöä, joka ei tyhjene hallintolain 7 §:n alaan.

240 Voutilainen 2020, s. 200.
239 Mäenpää 2016, s. 213.
238 Mäenpää 2016, s. 211–213.
237 Kuusikko 2007, s. 457.
236 Mäenpää 2016, s. 209.
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Kuvio 1. Palveluperiaatteen rakenne.

Kokonaisuudessaan palveluperiaate hahmottuu moniulotteiseksi periaatteeksi, joka itsessään

kuvaa niitä kehityssuuntia ja jännitteitä, joita nykyiseen julkiseen hallintoon liittyy.

Paveluperiaatteen merkityksen kasvu menee yhteen sen kanssa, kuinka modernissa

hallinnossa menettelyllisten oikeuksien painoarvo on korostunut . Palveluperiaatteen241

taustalla on myös uudesta julkisjohtamisopista kumpuavaa ajattelua, jossa yksityisen sektorin

toimintamalleja tuodaan julkiselle sektorille . Mielenkiintoisesti palveluperiaate on tätä jopa242

kahdella osittain ristiriitaisella tavalla: toisaalta se konkretisoi oikeusperiaatteeksi julkiselle

sektorille aiemmin vierasta palveluhenkisyyttä ja hallinnossa asioivien kohtelemista

asiakkaina. Toisaalta siihen on varsinkin eduskuntakäsittelyssä vakiintuneessa hallintolain 7

§:n muotoilussa sisällytetty tuloksellisuuden elementti, jossa on (tulkinnasta riippuu kuinka

olennaisessa määrin) mukana säästäväisyyden ja viranomaistoiminnan taloudellisen

tuloksellisuuden elementti. Tämäkin on linjassa uuden julkisjohtamisopin mukaisen

julkishallinnon tehokkuutta korostavan ajattelun kanssa.

HL 7 §:n nykyinen muotoilu ei poista palveluperiaatteen merkitystä, mutta rajaa sitä, kuinka

suuria taloudellisia vaikutuksia sillä voidaan ajatella olevan. Palveluperiaate mahdollistaa

242 Yliaska 2014, s. 198 ja s. 243.
241 Kotkas 2009, s. 210.
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nykymuotoilussaan taloudellisten seikkojen ja huomioimisen sen arvioinnissa, millaista

palvelua julkiselta sektorilta voidaan vaatia.

Palveluperiaate on kuitenkin muotoutunut ja luotu aikana, jossa lähtökohtana on ollut

hallinnossa asioivien näkeminen asiakkaina, joita hallinnon tulee auttaa, palvella ja neuvoa.

Luvussa 4 siirryn käsittelemään sitä, miten ajattelutapa on muuttumassa siirryttäessä kohti

itsepalveluhallintoa – ja millaisen roolin palveluperiaate saa suhteessa tähän digitaaliseen

itsepalveluhallintoon.
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4. PALVELUPERIAATE ITSEPALVELUHALLINNOSSA

4.1. Lähtökohdat digitalisaation aiheuttaman muutoksen analysoinnille

Tässä luvussa vastaan tutkimuskysymyksiin siitä, millaisen merkityssisällön palveluperiaate

saa digitaalisessa itsepalveluhallinnossa ja mikä sen rooli julkisten palveluiden

digitalisaatiossa. Digitaalisuus luo uuden toiminnan tilan, johon soveltuvaksi

palveluperiaatteen sisällöt on sovitettava. Lawrencen ajattelua mukaillen ongelmana on se,

että digitaalisuuden aiheuttamia muutoksia sääntelyssä on vaikea ymmärtää .243

Digitaalisuuden aiheuttama muutos on tässä mielessä suurempi kuin mikä tapahtui puheen

siirtyessä puhelimiin. Digitaalinen todellisuus rakentuu eri tavalla ja sen ilmiöt eivät suoraan

käänny reaalimaailman vastaaviksi . Palvelu toteutuu digitaalisessa ympäristössä toisin kuin244

reaalimaailmassa. Sama pätee nähdäkseni palveluperiaatteeseen.

Analysoin luvussa 4.2 sitä, miten 2010-luvun hallitusohjelmissa lähestytään julkisten

palveluiden digitalisaatiota. Palveluperiaatteen muutosta digitalisaation myötä käsittelen

luvussa 4.3 määrittelemäni itsepalveluhallinnon linssin läpi. Tämän jälkeen lähestyn

palveluperiaatetta käyttämästäni aineistosta ja kirjallisuudesta nousseiden teemojen245

valossa. Luvussa 4.4 analysoin itsemääräämisoikeuden nousua, luvussa 4.5 muuttuvan

kommunikaation merkitystä ja luvussa 4.6 vallankäytön näkökulmaa. Luvussa 4.6 vastaan

myös tutkimuskysymykseen siitä, millainen roolin palveluperiaatteella on julkisten

palveluiden digitalisaatiossa.

Kun oikeuden muutos yhdistyy teknologian kehittymiseen, on vaarana mieltää muutos

suoraan positiiviseksi kehitykseksi. Oikeuden muutos ei itsessään tarkoita sen muuttumista

paremmaksi . Teknologisen kehityksen aikaansaama yhteiskunnallinen ja oikeudellinen246

kehitys voi merkitä myös monien oikeuksien ja ennen toimineiden rakenteiden katoamista.

Etsinkin tässä luvussa sellaisia yhteiskunnassamme ja oikeudessa tärkeiksi koettuja

246 Kekkonen 2006, s. 9.

245 Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisut, oikeuskirjallisuus ja digitaalisia julkisia palveluita koskeva
lainsäädäntö.

244 Lawrence 1996, s. 6–7.
243 Lawrence 1996, s. 6.
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palveluperiaatteen osatekijöitä, joiden toteutuminen on digitaalisessa itsepalveluhallinnossa

vaarassa. Tämä ei toisaalta tarkoita sitä, että näkisin muutoksen lähtökohtaisesti huonona.

Mahdollisten negatiivisten muutosten tunnistaminen on tärkeää jo siitä syystä, että vain

tällöin niitä on mahdollista estää tai niiden vaikutuksia lievittää.

Oikeudellinen muoto on vallankäytön väline, jolla yhteiskunnallista todellisuutta pyritään

ohjaamaan johonkin haluttuun suuntaan . Palveluperiaatteen ja digitalisaation välistä247

jännitettä onkin mahdollista kuvata valtakamppailuksi. Kamppailun muotoileminen

digitalisaation ja oikeudellisen palveluperiaatteen väliseksi olisi kuitenkin virheellistä, koska

digitalisaatiolla tai oikeudella ei ole omaa tahtoa. Kyse on niiden taustalla vaikuttavista

voimista, kuten informaatioteknologiaan perustuvasta talousjärjestelmästä . Myös siinä,248

millaiseksi palveluperiaatteen sisältöä suhteessa digitalisaatioon jäsennetään, on kyse vallasta

.249

4.2. Julkisten palveluiden digitalisointi 2010-luvun hallitusohjelmissa

Julkisten palveluiden digitalisaation edistäminen on ollut merkittävässä asemassa Suomen

2010-luvun hallitusohjelmissa. Pääministeri Matti Vanhasen toisen hallituksen

hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota julkisen sektorin palvelurakenteiden

asiakaslähtöiseen uudistamiseen tieto- ja viestintätekniikkaa laajamittaisesti hyödyntämällä250

. Tietoyhteiskunnan osalta pääpaino hallitusohjelmassa onkin tietoyhteiskunnan rakenteiden

luomisessa. Pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen tiiviissä ohjelmassa mainitaan

julkishallinnon tietojärjestelmien mahdollisimman pikainen yhteensovittaminen .251

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa edistyksellisten digitaalisten palveluiden

tarjontaa edistetään lainsäädäntöä selkeyttämällä. Erityisesti tämä tarkoitti uuden

251 Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle 22.6.2010 nimitetyn pääministeri Mari Kiviniemen hallituksen
ohjelmasta, s. 4.

250 Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelma 19.4.2007, s. 41.
249 ks. Tähti 1999, s. 8. Oikeusperiaatteiden luomisessa ja muokkaamisessa on kyse osaltaan vallankäytöstä

248 Cohen 2019, s. 15. Cohen käyttää termiä informational economy. On mahdollista myös perustellusti
argumentoida, että talousjärjestelmä ei ole sen perimmäisempi muutoksen aiheuttaja kuin mitä palveluperiaate
tai digitalisaatio.

247 Koivisto 2011b, s. 388.
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tietoyhteiskuntakaaren valmistelua . Ohjelmassa myös tunnistetaan digitaalisuuden252

lisääntymisen tuomat ongelmat ikäihmisille. Heidän syrjäytymistään torjutaan tukemalla

ikäihmisten verkkopalveluosaamista ja ikäihmisille suunnattujen palvelu- ja

teknologiainnovaatioiden kehittämistä . Kataisen hallituksen ohjelmaa edelleen toteuttavan253

pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelmassa digitaalisuus nähdään

mahdollisuutena tuottavuuden lisäämiseen .254

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa julkisten palveluiden digitalisointi oli yksi

hallituksen kärkihankkeista. Hallitusohjelman kirjauksen mukaan: “Toimintatavat uudistaen

rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen

talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu. Kehittämisessä priorisoidaan

palvelut, joissa tuottavuushyöty on suurin. Digitalisaatio on hallituksen strategian

läpileikkaava teema.”255

Teknologian kehitys on tunnistettu Sanna Marinin hallitusohjelmassa yhdeksi Suomea ja

maailmaa muuttavaksi ilmiöksi ilmastonmuutoksen, globalisation, kaupungistumisen ja

väestön ikääntymisen ohella . Digitalisaatio on yksi hallitusohjelman kantavista teemoista –256

termi toistuukin hallitusohjelmassa kaikkiaan 25 kertaa. Hallinnon digitalisaatiolle asetetaan

hallitusohjelmassa merkittäviä paineita erityisesti taloudellisen kestävyyden saavuttamisen

apuna. Digitalisaatiolla haetaan kustannussäästöjä yritysten taloushallinnosta aina

oikeudenkäynteihin asti . Ohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että Suomi olisi digitalisaation257

edelläkävijä, jossa sen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja

toimialarajojen . Hallituksen budjettiriihessä 16.9.2020 sopima julkisen talouden tiekartta258

asettaa valtion ja kuntien digitalisaatiolle yhdessä sote-palveluiden kustannustehokkuutta

lisäävien toimien kanssa noin miljardin euron positiivisen vaikutuksen julkiseen talouteen

2020-luvun loppuun mennessä .259

259 Marinin hallituksen julkisen talouden kestävyystiekarttaa koskeva kannanotto 2020, s. 4.
258 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta 2018, s. 107.

257 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta 2018, s. 25 ja s.
87.

256 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta 2019, s. 8.
Marinin hallitus jatkaa pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmalla.

255 Ratkaisujen Suomi – Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 29.5.2015, s. 26.
254 Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma 26.8.2014, s. 5.
253 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, s. 50.
252 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi. Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, s. 51.
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Edeltävän vuosikymmenen hallitusohjelmissa julkisten palveluiden digitalisaatiota käsitellään

talouden kestävyyden ja taloudellisen tuottavuuden näkökulmista. Vielä 1980-luvulla esillä

ollutta ajatusta siitä, että tietotekniikan kehityksen myötä henkilöstöä vapautuisi hallinnossa

ihmisläheisiin palveluihin, ei niissä ole enää ollut esillä.

4.3. Digitaalisen itsepalveluhallinnon nousu

Hallinnon palveluiden kehittämistyössä korostuu niin itsepalvelun kuin sähköisen asioinnin

aseman vahvistuminen . Sähköisen asioinnin kehitys on samalla kertomus hallinnon260

muuttumisesta yhä enemmän itsepalveluhallinnoksi. Itsepalveluhallinnolla tarkoitan julkisen

hallinnon mallia, jossa hallinnossa asioiva (hallinnon käyttäjä) hoitaa itse digitaalisten

välineiden avulla asioinnin ilman, että hän välttämättä olisi ollenkaan suoraan yhteydessä

virkamiehiin tai muihin hallinnon työntekijöihin. Itsepalveluhallinto on jossain määrin

mahdollista ilman, että kyse on varsinaisesta sähköisestä asioinnista – esimerkkinä

päivittäistavarakaupassa sekä posti- ja pankkipalveluissa käytössä olevat erilaiset automaatit

–, mutta ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Digitalisaatio on se voima, joka on mahdollistanut261

muutoksen kohti itsepalveluhallintoa.

Itsepalveluhallinto on teoreettinen konstruktio, joka kuvaa sitä, millaiseksi hallinto

muodostuu digitalisaation ja itsemääräämisoikeuden korostumisen myötä. Itsepalveluhallinto

on yksi digitaalisen valtion ilmenemismuoto. Itsepalveluhallinnossa kansalaiskeskeisyys

näyttää saaneen uuden sisällön. Se merkitsee hallinnon asiakkaan asioinnin keventämisen

sijasta yhä suurempaa vastuun säilyttämistä hallinnossa asioiville. Vaihtokaupassa hallinnossa

asioivien itsemääräämisoikeus lisääntyy muun muassa tarjottujen asiointiväylien ja

ajankohtien suhteen. Näin itsepalveluhallinto toteuttaa hyvinvointivaltion jälkeiselle

hallinnolle tyypillisiä piirteitä, joita ovat refleksiivisyys, joustavuus ja tehokkuus.262

Sähköistä asiointia on kehitetty ja siitä on käyty keskustelua vuosikymmenten ajan.

262 Kuusikko 2000, s. 99.
261 Tuorila 2002, s. 7–9,
260 Osaraportti I, s. 13.
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1900-luvulla automatisoitujen informaatiojärjestelmien käyttöönottoa perusteltiin usein

julkisten palvelujen palvelutason parantamisella. Tuolloin nähtiin, että julkishallintoa

automatisoimalla vapautuisi hallinnon henkilöstöresursseja “byrokratiasta” ihmisläheisiin

palveluihin kuten koulutukseen, päivähoitoon ja terveydenhoitoon . Tämän perustelutapa263

poikkeaa viime aikoina kotimaisessa argumentoinnissa käytetystä, jossa julkisten palveluiden

parantamisen sijaan korostuu mahdolliset kustannussäästöt . Tavoitteena ei enää nähdä264

henkilöiden siirtämistä tehtäviin, joita teknologian kehitys ei ole poistanut, vaan

henkilöstöresurssin pienentämisestä saatavat kustannussäästöt. Ajattelutavan taustalla voi

nähdä niin taloustilanteen muutoksen kuin myös hyvinvointivaltion rakenteisiin muutenkin

kriittisesti suhtautuvaa mangerialistista ideologiaa, joka on kytkeytynyt yhteen

informaatioteknologian kanssa .265

Suomessa julkisissa palveluissa tapahtuvaa asiointia on pyritty sähköistämään 2000-luvun

alusta alkaen, jolloin säädettiin laki sähköisestä asioinnista hallinnossa (1318/1999).

Kyseinen laki korvattiin varsin pian lailla sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa

(Asiointilaki, 13/2003). Jo näitä ennen sähköistä asiointia oli toteutettu ja säännelty yleisissä

tuomioistuimissa (Laki sähköisestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa, 594/1993) .266

Sähköiset julkiset palvelut on toteutettu hajanaisesti. Osasta on hyvinkin tarkkaa sääntelyä,

mutta on myös palveluita, joita ei ole toistaiseksi lainkaan ohjattu lainsäädännöllä .267

Julkisten palveluiden sähköistäminen on keino vastata vähenevien resurssien ja kasvavan

tehtävämäärän luomaan ristiriitaan . Sähköisessä asioinnissa on myös kiistattomia hyötyjä.268

Se mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman asioinnin ja tuo viranomaisille palveluiden

järjestämiseen joustavuutta ja tehokkuutta . Sähköisessä asioinnissa nousee kysymykseksi269

se, miten sen käyttäjien yhdenvertaisuus taataan, miten eri asiointiväyliä käyttävien

yhdenvertaisuus taataan ja laajemmin miten hyvä hallinto toteutuu . Yhteiskunnan270

270 Hoikkala – Kultalahti – Tuomela 2005, s. 289. Näiden lisäksi kysymyksenä on tietoturvan ja henkilötietojen
suojan toteutuminen, jonka olen rajannut tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

269 Hoikkala – Kultalahti – Tuomela 2005, s. 289.
268 Hoikkala – Kultalahti – Tuomela 2005, s. 289.
267 Määttä 2018, s. 38-39.
266 Kuopus 2000, s. 88.
265 Cohen 2019, s. 172.
264 ks. luku 4.2.
263 Kuopus 1988, s. 14.
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panostaessa vahvasti sähköiseen asiointiin ja karsiessa perinteisiä palvelumuotoja kärsivät ne,

jotka eivät käytä internettiä .271

Julkisten palveluiden sähköistäminen onkin palveluiden käyttäjien kannalta kaksijakoinen

muutossuunta. Toisaalta julkisten palveluiden sähköistyminen kiistatta parantaa palveluiden

saavutettavuutta ja käytön yksinkertaisuutta. Palveluita voi käyttää missä tahansa (missä on

toimiva internet yhteys) ja virka-ajan rajoittamatta. Toisaalta sähköistyminen on yhtä kiistatta

heikentänyt palvelua. Julkisten palveluiden asiakas jää usein yksin täyttämään lomakkeita.

Tämä altistaa tilanteille, joissa lomakkeet täytetään väärin, niiden sisältöä ei ymmärretä tai

täytetty lomake on väärä .272

Automaation lisääntyminen vaikuttaa julkisen hallinnon arvoihin. Automaattisen

päätöksenteon lisääntyminen korostaa tehokkuuden ja johdonmukaisuuden merkitystä .273

Myös oikeuden sisällä automaatio muokkaa oikeuden luonnetta. Automaatio ja digitalisaatio

vievät hyvinvointivaltion oikeutta lähemmäksi formaalis-rationaalista oikeusvaltiota, jossa

normit rakentuvat jos-niin -mallin mukaisesti . Automaatio ja digitalisaatio ohjaavat274

sääntelyä kohti hallinnon sääntörationaalisuutta ja vähentävät finaalisten normien ja

yleislausekkeiden käyttöalaa . Weberiläiseen byrokratian ideaalityyppiin kuului ajatus275

hallinnosta, joka on äärimmäisen rationaalista – “sine ira ac studio” – eikä inhimilliselle

tunteille ole sijaa . Vastaavasti itsepalveluhallintoon kuuluva menettelyllisten oikeuksien276

nousu tarkoittaa paluuta liberaalin oikeusvaltion paradigmaan, jossa aktiivinen kansalainen

huolehtii omista oikeuksistaan ja kykenee vaatimaan niitä . Näin digitalisaation myötä277

tapahtuva oikeudellinen muutos näyttää vievän kohti weberiläistä ihannebyrokratiaa ja

samalla poispäin sitä seuranneesta hyvinvointivaltiollisesta oikeusvaltiosta, jossa aktiivisen

yksilön sijasta keskiössä oli materiaalinen oikeussääntely ja pikemminkin ryhmien kuin

yksilöiden oikeudet . Ja vaikka yksilöiden aktiivisuuden merkitys näin korostuu, samalla278

heidän persoonansa merkitys vähenee: digitaalisessa hallinnossa koko kysymys siitä missä

278 Kotkas 2009, s. 224.
277 Kotkas 2009, s. 225.
276 Koivisto 2011, s. 88.
275 ks. Tuori 1988, s. 186.
274 ks. Tuori 1988, s. 185–186.
273 Veala – Brass 2019, s. 125.
272 ks.. Malinen – Ruohola 2021 ja EOAK/191/2020, s. 5 sekä EOAK/3379/2018, s. 1.
271 Koiranen –  Räsänen – Södergård 2016, s. 28.



47

määrin virkamiehen tulee pysyä neutraalina ja missä määrin näyttää asiakkaalle osanottonsa,

menettää merkityksensä .279

Sähköisten palveluiden roolin korostuminen muuttaa myös sitä, miten hallinnon ja

palveluiden käyttäjien rooli nähdään. Jo aiemmin on tapahtunut muutos, jossa

hallintoalamaisista on tullut asiakkaita. Hallintoalamainen ei ole enää palvelija, vaan nyt

puhutaan viranomaisen velvollisuudesta palvella . Palveluiden sähköistyminen muuttaa tätä280

suhdetta jälleen. Hallinnon asiakas ei ole enää passiivinen palveltava, mutta ei myöskään

vallankäytön kohde, vaan toimija, jonka edellytyksiä itsepalveluun halutaan parantaa.

Koivisto näkee tämän johtaneen sekavaan tilanteeseen, jossa toisaalta korostetaan

itsepalvelua ja toisaalta asiakkaan oikeutta palveluun .281

Digitaaliseen itsepalveluhallintoon siirtyminen tarkoittaa sitä, että oikeuden normatiivinen ja

ominaisuuksista riisuttu ihminen (oikeuden subjekti) on lähtökohtaisesti entistä aktiivisempi.

Voisi ajatella, että yhä pienemmät puutteet toimintakyvyssä johtavat siihen, että yksilö ei sovi

siihen normaalin ihmisen muottiin, jolle oikeus on lähtökohtaisesti luotu. Tällöin ihminen

marginalisoituu ja syrjäytyy. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi sitä, että ennen282

palvelujen digitalisointia täysin toimintakykyisenä yhteiskunnassa toiminut yksiö ei

puutteellisten digitaitojensa tai välineiden puutteen takia enää suoriudu vaivattomasti

hallinnossa asioimisesta .283

Taloudellisessa mielessä lisääntyvään itsepalveluun sisältyy myös arveluttavia keinoja

taloudellisiin säästöihin: niin kauan kuin itsepalveluun ei linkity kunnollista neuvontaa, voi

syntyä tilanteita, joissa esimerkiksi sosiaalitukia ei haeta siinä määrin kuin niihin oltaisiin

oikeutettuja. Sosiaalitukien ja muiden palveluiden alikäyttö ei ole yksin itsepalvelun

lisääntymisestä johtuva ongelma, mutta on sen voimistama. Eri kysymys on vielä se, onko

tällainen tuki- ja palvelujärjestelmän alikäyttö jonkin tahon tavoite.284

284 Tuorila 2011, s. 7.
283 ks. EOAK/191/2020, s. 5 ja Malinen – Ruohola 2021.
282 Rautiainen – Koivisto 2018, s. 469.
281 Koivisto 2007, s. 167.
280 Koivisto 2007, s. 166.
279 Kuusikko 2000, s. 192.
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4.4. Itsemääräämisoikeuden korostuminen

Digitalisaatio on voimistanut kehitystä, jossa aktiivinen kansalaisuus ja itsemääräämisoikeus

korostuvat, mutta se ei ole synnyttänyt kyseistä kehitystä. Itsemääräämisoikeuden

hahmottamista merkitykselliseksi oikeudeksi voidaan hakea aina laitosvallan merkityksen

vähenemisestä 1950-luvulla . Ihmisten perusoikeuksien rajoittamiseen esimerkiksi285

laitoksessa olemisen perusteella alettiin suhtautua vuosikymmenien kuluessa yhä

pidättyväisemmin. Viime vuosikymmenten aktiivisen kansalaisuuden ja

itsemääräämisoikeuden korostaminen hallinnossa voidaan jäljittää ainakin uuteen

julkisjohtamiseen ja siihen sisältyvään hallintokulttuurin muutokseen. Passiivisen

hallintoalamaisen sijasta kansalaisen rooliksi tulee olla aktiivinen asiakas. Aktiivinen286

kansalainen ottaa itse vastuuta muun muassa omasta työllistymisestään ja terveydestään eikä

ole vain passiivinen hyvinvointietuuksien nauttija . Menettelyllisten oikeuksien painoarvon287

nousu on Kotkaksen mukaan ollut tärkeässä roolissa siinä, miten hallinnon kohteiden roolia

on kehitetty kohti aktiivista kansalaisuutta .288

Itsemääräämisoikeuden korostuminen digitalisaation myötä ei ole yllättävää, koska kuten

Koivisto on tuonut esiin, itsemääräämisoikeus on muutenkin vahvistumassa oikeudessa .289

Esimerkkeinä hän käyttää rauennutta esitystä itsemääräämisoikeuslaiksi (HE 108/2014 vp) ,290

kehitysvammalain uudistusta (HE 96/2015 vp) ja valmisteilla olevaa291

vammaispalvelulain säädännön uudistusta . Itsemääräämisoikeuden nousun voimakkuutta292

kuvaa se, että niin Koivisto kuin Neuvonen ja Rautiainen ovat nimenneet sen implisiittiseksi

perusoikeudeksi .293

293 Koivisto 2018a, s. 630 ja Neuvonen – Rautiainen 2015, s. 35. Nähdäkseni itsemääräämisoikeutta voisi olla
perusteltua pitää korostetusti itsepalveluhallinnon ajan perusoikeutena.

292 Koivisto 2018a, s. 643.
291 Koivisto 2018a, s. 641.
290 Koivisto 2018a, s. 639.
289 Koivisto 2018a, s. 637.
288 Kotkas 2009, s. 210.
287 Kotkas 2009, s. 208–209.
286 Yliaska 2014, s. 284.
285 Koivisto 2018a, s. 635.
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Itsemääräämisoikeudelle ei ole yksiselitteistä kaikissa tilanteissa pätevää määritelmää.

Yksityisoikeudessa sitä kuvastaa yksitysautonomian piiriin kuuluva sopimusvapaus ja

julkisoikeudessa sitä voidaan käyttää puhuttaessa kansojen itsemääräämisoikeudesta .294

Hallinto-oikeuden kannalta relevanteimman määritelmän tarjoavat nähdäkseni Neuvonen ja

Rautiainen, jotka määrittelevät laajasti itsemääräämisoikeuden koostuvan kaikista yksilölle

vapauspiirin luovista oikeuksista pelkistymättä mihinkään niistä . Itsemääräämisiokeuden295

Koivisto on jakanut liberaaliin ja sosiaaliseen varianttiin , jotka ovat osin ristiriidassa296

keskenään . Liberaalissa itsemääräämisoikeudessa kyse on pitkälti puuttumattomuudesta297

vapausoikeuksiin. Sosiaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa enemmän oikeuksien

haltijuutta . Mahdollisuus tunnistaa itsemääräämisoikeudesta tällä tavoin sisällöltään jopa298

ristiriitaisia variantteja tuo hyvin esiin sitä, kuinka moinaisia tavoitteita

itsemääräämisoikeudella argumentoinnilla on mahdollista tavoitella.

Itsemääräämisoikeuden merkityksen kasvu tarkoittaa samalla itsemääräämisvastuun

kasvamista . Sosiaalioikeudessa ihminen yritetään saada osallistumaan omaan hoitoonsa ,299 300

hallinto-oikeudessa omaan hallintoonsa. Itsemääräämisoikeuden korostuminen on myös

laajempi oikeudellinen ilmiö, jossa hallinnon asiakkaan menettelyllisiä oikeuksia on

parannettu samaan aikaan, kun sosiaalipalveluiden tasoa on heikennetty .301

Itsemääräämisoikeus onkin näin tiiviisti sidoksissa itsepalveluhallintoon. Kummassakin

taustalla ja tavoitteena on kuva aktiivisemmista hallinnon käyttäjistä, jotka tekevät itse yhä

enemmän itseään koskevia päätöksiä ja toimivat aktiivisina omien etujensa mukaisesti.

Vaikka itsemääräämisoikeuden merkitys on kasvanut, käytetään sitä perusteluna valikoiden.

Koivisto on käyttänyt tästä esimerkkinä sitä, kuinka translain uudistuksen eteneminen on

ollut hidasta, vaikka nykyinen laki on voimakkaasti itsemääräämisoikeutta vastaan .302

Itsemääräämisoikeuden voimistuminen näkyy palveluperiaatetta konkretisoivissa ylimpien

302 Koivisto 2018a, s. 636.
301 Kotkas 2009, s. 211–212.
300 Koivisto 2018a, s. 638.
299 Koivisto 2018a, s. 645.
298 Koivisto 2018a, s. 633.
297 Koivisto 2018a, s. 632.
296 Koivisto 2018a, s. 630– 632.
295 Neuvonen – Rautiainen 2015, s. 35.
294 Karhu 2020, s. 1025.
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laillisuusvalvojien ratkaisuissa. Niissä palveluperiaate ilmenee usein juuri

itsemääräämisoikeuden kautta. Näin erityisesti asiointiväylien moninaisuuden ja sähköisen

asiointiväylän mahdollisuuden myötä toteutuva itsemääräämisoikeus on käytännössä

merkittävä palveluperiaatteen osatekijä. Vaikka itsemääräämisoikeus näkyy usein näin303

rajatuissa tilanteissa, ei sen merkitystä ole tiivistettävissä niihin. Ennemmin näkisin, että kyse

on siitä, missä tilanteissa itsemääräämisoikeus on ratkaisevassa roolissa . Digitaalinen304

asioinnissa itsemäärämisoikeus näkyy myös muun muassa siinä, että se mahdollistaa

toimijuutta ihmisille, jotka esimerkiksi liikuntavamman takia tarvitsisivat muuten apua

asioiden hoitamisessa. Itsemääräämisoikeus toteuttaakin tältä kannalta palveluperiaatteen

yhdenvertaisuuteen tähtäävää päämäärää, jonka mukaan kaikille palveluita tarvitseville on

pyrittävä turvaamaan yhtäläiset mahdollisuudet asiansa hoitamiseen palvelun laadusta

riippumatta .305

Laillisuusvalvonnan ratkaisuissa lähtökohtana on useiden asiointiväylien olemassaolo, joten

myös mahdollisuus pelkästään sähköisten asiointiväylien käyttämiseen on ollut riittämätöntä

. Muiden kuin sähköisten väylien puuttuminen on rikkonut palveluperiaatetta erityisesti, jos306

rajaukselle ei ilmennyt muuta perustetta kuin hallinnolliseen tarkoituksenmukaisuuteen

liittyviä syitä . Mahdollisuus esimerkiksi puhelimitse tapahtuvaan asiointiin on myös307

toteuduttava ilman kohtuutonta vaivaa tai odottamista, jos tällainen vaihtoehto on

viranomaisessa olemassa .308

Ajatus monikanavaisuudesta tulee esille myös sähköistä asiointia viranomaisissa

308 OKV/1124/1/2012. Ratkaisussa kyse työ- ja elinkeintoimistossa asioimisesta. OKV/2170/1/2013. Ratkaisussa
kyse Verohallinnossa asioimisesta.

307 AOA 4653/4/14, s. 13.

306 AOA 4653/4/14. Ratkaisussa todetaan ongelmalliseksi Verohallinnon käytäntö hyväksyä yrittäjiltä vain
sähköisiä rakentamisilmoituksia. Ks. myös AOA 3911/4/11, 13.9.2012, AOA 3661/4/08 ja 3999/4/08, 9.11.2010
sekä AOA 4192/4/10, 21.3.2012.  Aiheesta myös Voutilainen 2020, s. 185.

305 Voutilainen 2007, s. 195 ja HE 72/2002 vp, s. 57.

304 Myös toisenlainen tulkinta itsemääräämisoikeuden merkityksestä olisi mahdollinen. Tällöin voisi nähdä, että
digitaalisissa julkisissa palveluissa ilmenevä itsemääräämisoikeus olisi ns. heikkoa itsemääräämisoikeutta
verrattuna esimerkiksi sosiaalipalveluissa olevaan ihmisen oikeuksia ja velvollisuuksia paljon suuremmin
määrittelevään itsemääräämisoikeuteen. Tällöin tässä käsitelty itsemääräämisoikeus typistyisi oikeudeksi valita
asiointiväylä ja ajankohta sekä asiointiväylän helppokäyttöisyyteen. Oikeudellisenä käsitteenä tämä rinnastuisi
lähinnä Sipilän hallituksen sote-uudistuksessa käytettyyn valinnanvapauteen, joka typistyi lähinnä oikeudeksi
valita asioiko yksityisessä vai julkisessa terveydenhoidossa. ks. PeVL 15/2018 vp, s. 16, jossa määritelty
valinnanvapuden sisältö.

303 OKV/1339/10/2020. Kyse lastensuojeluilmoitusten vastaanottamisesta. OKV/26/70/2020. Kyse
perustoimeentulotukipäätöksien siirtämisestä Kelan tehtäviin.
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sääntelevästä yleislaista eli laista sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa. Vaikka lain

hallituksen esityksessä (HE 17/2002 vp) ei käsitellä palveluperiaatetta, esityksessä näkyy

ajatus siitä, että sähköisessä asioinnissa on kyse muiden asiointiväylien rinnalle tuotavasta

uudesta palveluväylästä, jonka tarkoituksena on osaltaan vastata tarpeeseen joustavoittaa,

nopeuttaa ja tehostaa palveluita:

“On toisaalta todennäköistä, että viranomaistoiminnoissa joudutaan toimimaan pitkään

monikanavaisesti eli kehittämään samanaikaisesti sekä sähköisiä asiointipalveluja että

perinteisiä asiointitapoja. Perinteistenkin asiointitapojen osalta tulisi harkita, millä tavoin

asiointia voidaan joustavoittaa, nopeuttaa ja tehostaa.”309

Hallituksen esityksessä sähköinen asiointi näyttää siis korostetusti tehokkuuden

mahdollistajana, jossa sen mahdolliset palvelua parantavat elementit eivät nouse

argumentaatiossa esille.

Vuonna 2018 asiointilakia muutettiin ja säädettiin samalla laista digitaalisten palveluiden

tarjoamisesta (digipalvelulaki). Digipalvelulaissa (5.1 §) selkeytetään viranomaisten

velvollisuutta mahdollistaa sähköinen asiointi ja korostetaan digitaalisten palveluiden käytön

ensisijaisuutta . Hallituksen esityksessä (HE 60/2018 vp) palveluperiaatetta suhteessa310

sähköiseen asiointiin käsitellään suhteellisen laajasti. Palveluperiaatetta lähestytään erityisesti

saavutettavuuden ja itsemääräämisoikeuden kautta:

“Saavutettavien digitaalisten palvelujen avulla pystytään merkittävästi edistämään varsinkin

erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden itsemääräämisoikeuden toteutumista ja parantamaan

heidän toimintaedellytyksiä viranomaisasioinnissa.”311

Saavutettavuuden näkökulman korostuminen on suoraan seurausta siitä, että lailla

digitaalisten ja palvelujen tarjoamisesta saatettiin kansallisesti voimaan

saavutettavuusdirektiivi . Hallituksen esitys myös korostaa, että ei kuitenkaan ole312

312 HE 60/2018 vp, s. 45.
311 HE 60/2018 vp, s. 7.
310 Voutilainen 2020, s. 189.
309 HE 17/2002 vp, s. 26.
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yhdenvertaisuus- tai palveluperiaatteen mukaista, että sähköinen asiointi olisi ainoa

käytettävissä oleva asiointiväylä . Palveluperiaatteen digitaalisille väylille asettamat313

vaatimukset liittyvät sähköisen asioinnin mahdollisuuden olemassaoloon ja toisaalta

helppokäyttöisyyteen.

Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä palveluperiaate näyttäytyy digitalisaatioon

liittyvissä ratkaisuissa erityisesti vaatimuksena asiointiväylien moninaisuudesta . Tätä314

puolta myös Voutilainen on korostanut todeten viranomaisen velvollisuuden tarjota

vaihtoehtoisia tapoja asiointiin kuuluvan palveluperiaatteen ydinalueeseen .315

Digitaaliset palvelut asetetaan kuitenkin ensisijaiseksi väyläksi niin poliittista tahtoa

osoittavissa hallitusohjelmissa kuin digipalvelulain 5.1 §:ssä, joka korostaa niiden316

ensisijaisuutta . Velvollisuudesta sähköisen asiointiväylän käyttämisestä asiakkaalle ei317

kuitenkaan ole säädetty . Osassa tilanteita viranomaiset ovat lisäksi tulostavoitteiden ja318

henkilöstövähennysten takia ohjanneet voimallisesti ja yksipuolisesti asiakkaita digitaalisiin

palveluihin. Tämä on selkeässä ristiriidassa palveluperiaatteen kanssa, jonka mukaista olisi

tarjota erilaisia asiontivaihtoehtoja tasapuolisesti ja tiedottaa niistä selkeästi. Tämä on

ristiriidassa laillisuuvalvojienkin vahvistaman palveluperiaatteen sisällön kanssa, joka

nimenomaan korostaa asiointiväylien moninaisuutta.319

On siis selvää, että digitaalisten palveluiden käyttäjäksi pakottaminen on palveluperiaatteen

vastaista. Vastaavasti on ongelmallista, jos muita asiointiväyliä säilytetään käytettävänä vain

erityisryhmille kuten vanhuksille ja vammaisille. Tällöin ongelmaksi muodostuisi se, että

319 Voutilainen 2020, s. 184.
318 Voutilainen 2020, s. 186.
317 Voutilainen 2020, s. 189.
316 ks. luku 4.2.
315 Voutilainen 2020, s. 184.

314 ks. myös: OKV/1339/10/2020. Ratkaisussa apulaisoikeuskansleri ottaa kantaa sähköisen asioinnin
järjestämisen puolesta koskien lastensuojeluilmoitusten vastaanottamista. OKV/26/70/2020. Ratkaisussa
apulaisoikeuskansleri puuttuu Kelassa tehtävien perustoimeentulotukipäätösten laatuun. Vastoin uudistuksen
tarkoitusta kuntien sosiaalitoimella on säilynyt merkittävä rooli niin toimeentulotukihakemusten tekemisessä
auttamisessa kuin “tulkkina” asiakkaiden ja Kelan välillä (s. 18–19). Syynä siihen on, että kunnissa edelleen
tehdään perustoimeentulotukeen liittyviä tehtäviä, on osaltaan Kelan palvelupisteverkoston karsiminen. Kuntien
tarjoamaan henkilökohtaiseen palveluun joutuvat turvautumaan ne, joille sähköinen asiointi ei ole mahdollista
(s. 19).

313 HE 60/2018 vp, s. 66. Hallituksen esityksessä viitataaan ratkaisuun AOA 4653/4/14.
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jouduttaisiin keräämään rekisteriä niistä henkilöön liittyvistä arkaluontoisista syistä (vammat

tai muut rajoitteet), joiden takia henkilöt olisi vapautettu digitaalisten palveluiden

käyttöpakosta. Tähän ei Voutilaisen mukaan välttämättä olisi perusteita perustuslain 10.1

§:ssä säädetyn henkilötietojen suojan ja sen rajoitusedellytysten kannalta .320

Itsemääräämisoikeus näyttääkin muodostuneen palveluperiaatteen keskeiseksi osatekijäksi.

Itsemääräämisoikeus menee osin ristiin itsepalveluhallinnon kanssa vaatiessaan myös

sellaisten asiointiväylien olemassaoloa, joissa itsepalvelu ei toteudu samoissa määrin kuin

sähköisessä hallinnossa. Olennaista on kuitenkin se, ettei palveluperiaate näytä asettavan

merkittävissä määrin vaatimuksia sille, miten sähköinen asiointi on itsessään toteutettu,

kunhan sille on muita vaihtoehtoja. Näin on siinäkin tapauksessa, että julkisten palveluiden

digitaalinen toteutus olisi selkeästi asioinnin pääväylä. Palveluhenkisyys korvautuu

helppokäyttöisyydellä. Taustalla on ajatus, että digitaalisessa asioinnissa

palveluvelvollisuuteen kuuluva neuvonta ja viranomaisen palvelu korvautuvat

mahdollisimman helppokäyttöisellä digitaalisella alustalla, jota hallinnon asiakas pystyy itse

käyttämään. Näin itsemääräämisoikeus ei lopulta asetu itsepalveluhallintoa vastaan. Vaikka

itsemäärämisoikeuteen sisältyvä vaade moniväyläisyydestä on ristiriidassa

itsepalveluhallinnon kanssa, on itsemääräämisoikeuden korostumisessa lopulta kyse samasta

ajattelutavasta kuin mikä on itsepalveluhallinnon taustalla.

Niin itsemääräämisoikeuden kuin itsepalveluhallinnon nousu kuvastaa ihmiskuvan muutosta,

jossa kansalaisilta odotetaan yhä suurempaa aktiivisuutta. Koivisto on käsitellessään

itsemääräämisoikeuden merkityksen kasvua sosiaalilainsäädännössä todennut osuvasti, että

yksilö oletetaan aktiiviseksi ja kykeneväksi silloinkin kun hän tarvitsisi apua ja tukea – ja

ehkä etenkin silloin . Palveluperiaatteen kohdalla kyse on nähdäkseni pitkälti samasta321

ilmiöstä. Julkisia palveluita käytetään usein, joskaan ei aina, tilanteissa, joissa ihminen on

avun ja tuen tarpeessa. Näin esimerkiksi sosiaalitukia haettaessa. Vaikka digitaaliset palvelut

vähentävät usein vaadittua työmäärää, on aktiivisuus osin ristiriidassa palveluperiaatteen

hallituksen esityksen kanssa, jonka mukaan palveluperiaatteen tulisi vähentää hallinnon

321 Koivisto 2018a, s. 645.
320 Voutilainen 2020, s. 185.
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asiakkaille koituvaa työmäärää .322

Palveluperiaate on itsemääräämisoikeuden korostumiselle otollista maaperää. Kummankin

taustalla on managerialistista ajattelua sekä käsitys aiempaa aktiivisemmasta kansalaisesta323

(tai asiakkaasta), joka nähdään hallinnon suuntaan aktiivisena toimijana ja hallinnon

palveluiden käyttäjänä ennemmin kuin hallinnollisen pakkovallan kohteena .324

Itsemääräämisoikeus näyttäytyy siis laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön, esitöiden ja

kirjallisuuden valossa yhä keskeisemmältä osalta palveluperiaatetta . Vaikka tämä tarkoittaa325

sitä, että palveluperiaate on monikanavaisuutta korostaessaan osin ristiriidassa

itsepalveluhallinnon kanssa, kääntyy itsemääräämisoikeuden korostuminen kuitenkin

ennemmin legitimoimaan itsepalveluhallinnon muotoutumista. Palveluperiaate ei aseta

digitaalisille julkisille palveluille sellaisia palveluhenkisyyteen tai neuvontaan liittyviä

vaateita, jotka olisivat vasten itsepalvelun ideaa.

Samalla itsemääräämisoikeus ja itsemääräämisoikeus kummatkin edustavat samaa ideaalia,

jossa hallinnon asiakkaat odotetaan entistä aktiivisemmiksi. Taustalla tässä on nähtävissä

hallinnon tehokkuutta korostavan uuden julkisjohtamisopin vaikutusta.

Itsemääräämisoikeuden korostuminen palveluperiaatteen kohdalla on myös digitalisaation

aiheuttaman väistämättömäksi koetun muutoksen legitimoimista: väistämättömästä tehdään

hyvä.

325 Tämän voi ajatella tarkoittavan samalla sitä, että palveluperiaatteen muiden osatekijöiden merkitys vähenee,
kun itsemääräämisoikeudesta tulee yhä keskeisempi palveluperiaatteen osa. Provokatiivisimmillaan on
mahdollista väittää, että tässäkin luvussa 3 esitetty palveluperiaatteen jäsentely menettää merkitystään.

324 Koivisto 2018a, s. 649. Samaa ilmiötä olisi mahdollista kuvata myös siten, että oikeudellisen (pakko)vallan
käyttö vain muuttaa muotoaan.

323 Koivisto 2018a, s. 636. “Itsemääräämisoikeuden kontekstissa valtiosääntöisen managerialismin voidaan
arvioida toimivan mekanismina, joka mahdollistaa itsemääräämisoikeuden ymmärtämisen sekä julkisen vallan
mahdollistajana että sen pidäkkeenä riippuen siitä, mitä poliittisia vaikuttimia on taustalla.”

322 HE 72/2002 vp, s. 38.
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4.5. Kommunikaation muutoksen merkitys

Perustuslain voidaan nähdä kehottavan edistämään julkisen vallan ja yksityishenkilön

vuorovaikutussuhdetta . Hallintolaissa tämä kommunikatiivisuus näkyy erityisesti326

palveluperiaatteen, neuvontavelvollisuuden ja hyvän kielenkäytön vaatimuksen kautta .327

Palveluperiaatteessa kommunikaatio näkyy viranomaisen ja asiakkaan välisessä

vuorovaikutuksessa ja tähän liittyvässä palveluhenkisyydessä.

Koivisto onkin todennut, että kommunikaatiosta on tullut hyvässä hallinnossa

merkittävämpää kuin ennen . Kommunikatiivisuus myös linkittyy siihen miten hyvään328

hallinto käsitetään . Olennaista ei siis ole ainoastaan se, mikä on hallintotoimen lopputulos.329

Tärkeää on myös se, miten yksilö sen aikana kohdataan ja miten yksilö ja viranomainen

kommunikoivat prosessissa. Kommunikaatio voi Koiviston mukaan legitimoida menettelyä

jopa tilanteessa, jossa kieli ei ole kaikin puolin järkevää .330

Digitalisaatio aiheuttaa laadullisia muutoksia siihen, miten kommunikaation käsitämme.

Digitalisaatio ei Koulua mukaillen näyttäydy ainoastaan tietokoneiden ja tiedon

eksponentiaalisesti kasvavana käyttönä, vaan myös muutoksina sosiaalisiin rakenteisiin .331

Sitä, miten kommunikaation digitalisoituvana aikana käsitämme, ei suoraan voikaan verrata

aiempiin kommunikaatiota koskeviin käsityksiin. Internetin keskeisenä piirteenä onkin sen

kommunikatiivisuus ja vuorovaikutteisuus . Väitän tästä huolimatta, että palveluperiaatteen332

näkökulmasta digitalisaatio tuo mukanaan myös ongelmia.

Hallinnon tietotekniikan kehityksen vaikutukset hallintoviranomaisten ja kansalaisten välille

syntyviin kommunikaatio-ongelmiin ovat olleet keskustelussa vähintään 80-luvulta alkaen .333

Sähköisessä asioinnissa ihminen ei kommunikoi virkamiehen kanssa samoin kuin

333 ks. Seipel 1984, s. 34–37. Suomessa keskustelua jatkanut tuolloin Kuopus, ks Kuopus 1988, s. 47.
332 Koulu 2012, s. 285.
331 Koulu 2018, s. 844.
330 Koivisto 2007, s. 178.
329 Koivisto 2007, s. 164.
328 Koivisto 2007, s. 169.
327 Koivisto 2007, s. 166.
326 Niemivuo – Keravuori-Rusanen – Kuusikko 2010, s. 89.
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asioidessaan fyysisessä palvelupisteessä. Tällöin voi asioinnissa syntyä virheitä, jotka

ratkeaisivat virkamiehen kanssa keskustellessa. Pahimmillaan yksi väärä rasti voi merkitä

kielteistä päätöstä tai karenssia.334

Apulaisoikeuskansleri on ratkaisuissa TE-toimistojen verkkopalvelun käyttövaikeuksista

(OKV/2019/1/2017, OKV/2042/1/2017 ja OKV/2092/1/2017) käsitellyt helppokäyttöisyyttä

ja neuvontaa. Lopputuloksena ratkaisuissa oli, että työ- ja elinkeinoministeriön ja sen

hallinnonalan tulee kiinnittää huomiota velvollisuuteensa järjestää palvelut siten, että

hallinnossa asioiva voi helposti muodostaa kokonaiskäsityksen asiansa hoitamiseen liittyvistä

toimista . Palveluperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimuksien katsottiin täyttyvän sillä, että335

palveluprosessi on johdonmukaisesti ja helposti asiakkaiden käytettävissä .336

Palveluperiaatteen vaatimusten täyttäminen ei ratkaisun valossa vaadi panostuksia

neuvontaan. Sen sijaan käytettävän palvelun tulee olla sellainen, että siitä voi suoriutua

helposti itsenäisesti ilman yhteyttä viranomaisiin.

Jos neuvontaa kuitenkin tarjotaan, on sen oltava saatavilla. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu

(EOAK/5/2019) koski Verohallinnon asiakaspalvelun asianmukaisuutta. Ratkaisussa

todettiin, ettei neuvontapalvelu täyttänyt hyvän hallinnon palvelun asianmukaisuuden

vaatimusta tilanteessa, jossa valtaosa asiakkaista jäi ilman asiakas- ja neuvontapalvelua, kun

heidän puheluihin ei ehditty vastata .337

Kommunikaation merkitystä korostetaan myös apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa

(EOAK/958/2019). Siinä todetaan, että työmäärään ja voimavaroihin liittyvät syyt eivät

hyväksyttäviä syitä yksilön oikeusturvasta poikkeamiseen . Tässä tapauksessa oli kyse338

toimeentulotuen asiakkaan oikeudesta henkilökohtaiseen keskusteluun .339

Digipalvelulain ja asiointilain vaatimukset täydentävät hallintolain digitaalisiin palveluihin

339 EOAK/958/2019, s. 1.
338 EOAK/958/2019, s. 3.
337 EOAK/5/2019, s. 5.
336 OKV/2019/1/2017, s. 4, OKV/2042/1/2017, s. 4 ja OKV/2092/1/2017, s. 4.
335 Verkkopalvelujen helppokäyttöisyyteen ja selkeyteen tulee kiinnittää huomiota 2018.
334 Tuusvuori 2020. s. 27.
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kohdistuvia vaatimuksia . Digipalvelulain 5.2 §:ssä täsmennetään viranaomaisen340

neuvontavelvollisuutta : viranomaisen on tiedotettava selkeästi, miten jokainen voi asioida341

sähköisesti ja julkaistava digitaalisessa palvelussa yhteystieto, josta on mahdollista saada

neuvoja digitaalisen palvelun käyttämiseksi . Yhteystieto voi olla esimerkiksi niin342

sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkolomake kuin chat-palvelu .343

Digitalisaatio ei kuitenkaan ole ainoa samaan suuntaan vaikuttava tekijä, vaan

kommunikaation ja saatavilla olevan neuvonnan määrään ja laatuun vaikuttavat myös

hallinnon resurssit ja työmäärä . Tästä näkökulmasta digitalisaatio voidaan nähdä keinona344

pyrkiä järjestämään hallinnossa tapahtuva neuvonta ja kommunikaatio mahdollisimman

tehokkaasti suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin. Vaihtoehdoksi asettuu tällöin

kasvokkain tai puhelimitse tapahtuvan virkamiesten kanssa asioinnin sijasta se, ettei asiointia

tapahtuisi ollenkaan. Suuri osa neuvonnasta tapahtuu nykyään sähköpostilla, lomakkeella

digitaalisessa palvelussa, chat-keskustelulla tai chatbot-sovelluksella. Neuvonnan luonne on

siis jo muuttunut. Ongelmaksi muodostuu se, miten neuvonta pystyy tällöin toteuttamaan345

vuorovaikutteisuutta ja kuinka hyvin esimerkiksi hakemuksissa olevat ilmeiset virheet on346

korjattavissa .347

Varsinkin konfliktitutkimuksessa on viime aikoina saanut alaa sen arviointi, missä määrin

prosessissa tapahtuvaan kommunikaatioon liittyvillä seikoilla on merkitystä. Oikeudellisesti

oikean ratkaisun sijaan tai lisäksi ihmisille voi olla hyvinkin merkityksellistä kokemus

kuulluksi tulemisesta tai mahdollisuus puhua vapaasti. Vaikka habermasilaiseen “aitoon”348

diskurssiin ei virkamiehen ja hallinnon asiakkaan välillä olisi edes mahdollista päästä, antaa

348 ks. Ervasti 2000, s. 1250–1252.
347 Mäenpää 2016, s. 209.
346 Mäenpää 2016, s. 213.
345 Voutilainen 2020, s. 200.
344 Kuusikko 2000, s. 700 ja Osaraportti I, s. 13.
343 Voutilainen 2020, s. 202.

342 Tämä tapa nähdä neuvonta merkittävissä määrin keinona auttaa digitaalisen asiointiin supistaa nähdäkseni
neuvonnan alaa. Riittävää ei pitäisi olla se, että neuvonta toteutuu siihen pisteeseen, että hallinnon asiakas
pystyisi suoriutumaan julkisten palveluiden käyttämisestä samalle tasolle digitaalisesti kuin mihin hän olisi
ilman neuvontaa päässyt perinteisellä tavalla palveluita käyttäessään. Hänen tulisi saada sähköisiä palveluita
käyttäessään samanlaista, yhtä laajaa ja ja nopeaa neuvontaa kuin asioidessaan muilla keinoilla. Mikäli tämä ei
toteudu, niin edellytämme sähköisten palveluiden neuvonnalta vähemmän kuin muulta. Tämän jakolinjan voisi
selventää joko lainsäädännöllisesti tai vähintään tunnistaa oikeuskirjallisuudessa.

341 Voutilainen 2020, s. 195.
340 Voutilainen 2020, s. 195.
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kommunikaatio mahdollisuuden pyrkiä tätä kohti . Kommunikoimalla ja neuvomalla349

hallinnossa on mahdollista ymmärtää yksilöiden ongelmia .350

Palveluperiaatteeseen kuuluvan palveluhenkisyyden voidaan ajatella menettävän osin

merkitystään tilanteissa, joissa käyttäjä ei asioi fyysisesti tai puhelimitse virkailijan kanssa,

vaan toimii sähköisen asiointiväylän käyttäjänä kommunikoimatta suoraan virkamiesten

kanssa. Digitalisaatio luo kuitenkin myös mahdollisuuksia kommunikaation kehittämiseen.

Tätä on käsitelty ennen kaikkea liittyen kansalaisten ja julkishallinnon välisiin suhteisiin.

Suomessa digitaalista hallintoa ja suoraa kansalaisosallistumista siihen on kehitetty

1990-luvulta alkaen. Osallistumista on pyritty vahvistamaan muun muassa

tietoyhteiskuntaohjelmissa, joissa kuitenkin perimmäisenä tarkoituksena oli hallinnon ja

talouden tehostaminen . Julkisten palveluiden käyttötilanteisiin kytkeytyviä kansalaisen ja351

hallinnon digitaalisia kommunikaation uusia muotoja ovat esimerkiksi chatbotit .352

Digitalisaatio on siis muokannut julkisissa palveluissa tapahtuvaa kommunikaatiota, mutta ei

näytä parantaneen sitä suhteessa muihin asiointiväyliin. Ennemmin kasvoittaisen tai

puhelimitse tapahtuvan palvelun ja neuvonnan puuttumisen aiheuttamaa aukkoa on pyritty

paikkaamaan keinoilla, jotka eivät tuo parannusta tilanteeseen, jossa julkista palvelua

käytettiin noilla perinteisillä tavoilla. Kuvaavaa myös on, että keksityissäkin keinoissa (kuten

chatbotit) kyse on usein enemmänkin hallinnon tehostamisesta ja kustannussäästöistä kuin

pyrkimyksestä hallinnosta saatavan palvelun parantamiseen verrattuna virkamiesten kanssa

fyysisesti tai puhelimitse käytävään kommunikointiin .353

Palveluperiaatteeseen kuuluvan tiedottamisen osalta digitalisaatio voi tuoda selviä

parannuksia lisätessään mahdollisuuksia niin tiedottamisen määrässä kuin sen

kohdistamisessa profiloinnin avulla . Ongelma syntyy, jos paperisesta tiedottamisesta354

354 Profiloinnin vaaroista ks. Hildebrandt 2008, s. 20.

353 Voutilainen 2018, s. 917–925. Voutilainen nostaa esille sen, kuinka on huolehdittava, että neuvonnan laatu tai
saatavuus ei heikkene chatbotin käytön vuoksi. Kyse ei ole siitä, että neuvonta parantuisi kasvokkain
tapahtuvaan keskusteluun verrattuna.

352 Esim. Voutilainen 2018, s. 904–927.
351 Horowitz –  Nieminen ja työryhmä 2019, luku 7.2. Osallisuus: ohjelmia, projekteja ja portaaleja.
350 Kuusikko 2000, s. 192.
349 Koivisto 2007, s. 177.
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luovutaan myös niiden kohdalla, joita sähköinen tiedottaminen ei tavoita.355

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu koskien Verohallinnon asiakaspalvelun asianmukaisuutta

(EOAK/5/2019) määrittelee mielestäni hyvin neuvonnan roolin itsepalveluhallinnon

lisääntyessä. Ratkaisussa apulaisoikeusasiamies näki, että verovelvollisuuden luonteen

muuttuminen entistä enemmän omaan aktiivisuuteen perustuvaksi korottaa vaatimuksia siitä,

millainen asiakaspalvelu täyttää perustuslain 21 §:ssä turvatun hyvän hallinnon vaatimukset

.356

Kommunikaation merkityksen voidaan nähdä olleen nousussa (josta palveluperiaate itsessään

on esimerkki), mutta itsepalveluhallinnon muotoutuminen on vienyt kehitystä toiseen

suuntaan. Kommunikaation muodot ovat muuttuneet ja ihmisten välinen kommunikaatio on

näin vähentynyt. Tilanne ei kuitenkaan ole mustavalkoinen, sillä myös palveluperiaatteeseen

liittyvässä kommunikaatiossa on alunperinkin ollut itsepalveluun kannustavia elementtejä .357

Voiko ajatella, että kommunikaatiota on jatkossa siellä ja lähinnä vain siellä, missä sille on

eniten tarvetta? Yksinkertaisissa tapauksissa kommunikaation legitimoivalle puolelle ei

välttämättä ole samalla tavalla tarvetta. On kuitenkin tilanteita, esimerkkeinä TE-toimistojen

verkkopalvelun käyttövaikeudet, verotuksessa ja toimeentulotuen Kela-siirrossa syntyneet358

ongelmat , jotka osoittavat, että kommunikaatiolla voi olla merkitystä myös oikean359

päätöksen ja oikeusturvan suhteen. Nämä tilanteet voivat olla jossain määrin ratkaistavissa

digitaaliseen itsepalveluhallintoon kytkeytyvällä helppokäyttöisyyden vaatimuksella. Lopulta

kommunikaation muuttuminen näyttäytyy kuitenkin ongelmallisena. Kommunikaatiolla on

niin itseisarvoa kuin myös merkitystä legitimaation ja palvelun tuloksellisuuden kannalta:

kommunikaatio on keino varmistaa, että hallinnossa asioiva tulee ymmärretyksi ja hän

ymmärtää miten tulisi toimia .360

Olennainen kysymys on se, missä määrin palveluperiaatteen tulee toteutua samanlaisena

360 Kuusikko 2000, s. 192.
359 EOAK/1301/2017, s. 4.
358 EOAK/191/2020.
357 ks. Koivisto 2007, s. 166.
356 EOAK/5/2019, s. 5.
355 Voutilainen 2007, s. 54–55.
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kaikissa asiointitavoissa. Digitaalisia palveluita koskeva sääntely lähtee siitä, että digitaalisia

palveluita tulee lisätä ja niiden saatavuutta perinteisten palvelumuotojen rinnalla edistää.

Tähän asti sähköisen asioinnin puutteita esimerkiksi neuvontavelvollisuuden toteutumisessa

on kuitattu sillä, että sen lisäksi on mahdollista käyttää muita asiointitapoja. Tämä ei

kuitenkaan jatkossa pidä paikkaansa, jos palvelut siirtyvät digitaalisiksi joko kokonaan tai

siten, että muut väylät ovat mahdollisia vain rajatulle asiakasjoukolle tai muuten heikosti

saatavina . Tällöin palveluperiaatteen toteutumisen tosiasialliseksi tasoksi jää se, millaisena361

se toteutuu digitaalisissa julkisissa palveluissa. Samoin palveluperiaatteessa korostuvat ne

puolet, joiden toteutumista sähköisen asioinnin on katsottu vahvistavan.

4.6. Vallankäytön sisäistäminen ja digitaalinen kontrolli

Vallankäyttöön julkisten palveluiden digitalisaatio linkittyy kahta reittiä.

Itsemääräämisoikeuden ja itsepalveluhallinnon nousu tarkoittavat hallinnan sisäistämistä

osaksi ihmisten omaa toimintaa. Samalla digitalisaatio mahdollistaa uudenlaisia kontrollin ja

vallankäytön muotoja. Nämä tässä käsiteltävät hallinnan muodot myös kietoutuvat yhteen:

digitalisaatio mahdollistaa itsepalveluhallinnon ja digitaalinen kontrolli rajaa sitä, millaisena

itsemääräämisoikeus lopulta toteutuu.

Foucault’n töissä ja niistä lähteneestä governmentality- eli hallinnallisuustutkimuksessa

keskeinen ajatus on, kuinka itsemääräämisoikeuden käytön ohjailua voidaan pitää modernin

hallinnon yhtenä toimintamallina . Itsepalveluhallinto muokkaa hallintoa kohti sitä, että362

julkisia palveluita käyttävä hallinnon kohde on osaltaan hallinnon toteuttaja. Kun hallinnon

asiakkailta vaaditaan yhä suurempaa aktiivisuutta, ollaan lähellä Foucault’n kuvailemaa

panoptikonisessa vankilassa olevaa valtarakennetta. Siinä hallinnan kohde, tässä tapauksessa

itsepalveluhallinnon käyttäjä, “omaksuu vallan pakotteet ja antaa niiden kohdistua itseensä”

. Hallinnallisuustutkimuksessa tutkittu itsemääräämisoikeuden ohjailu ja panoptikoniset363

valtarakenteen ilmiöt linkittyvät toisiinsa. Hyödynnän panoptikonin käsitettä erityisesti sen

363 Foucault 2012, s. 277.
362 Koivisto 2018a, s. 629 ja O’Malley – Weir – Shearing 1997, s. 502.
361 Nikkilä 2017.
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konkreettisuuden takia. Se soveltuu erityisesti digitaalisen vallan kuvaamiseen.

Hallinnan sisäistäminen tarkoittaa samalla, että julkisen hallinnon ja kansalaisten raja,

vallankäyttäjän ja vallankäytön kohteen raja hämärtyy. Kyseessä on siis jatkumoa

kehitykselle, jossa valtio onnistuu hallitsemisessa parhaiten saadessaan ihmiset mukautumaan

kuriin omasta tahdostaan . Kun kansalaisista tulee hallinnon toteuttajia, heille asetetut364

vaatimukset ja odotukset kasvavat. Voidakseen parhaalla tavalla toteuttaa itsepalveluhallintoa

tulee ihmisen olla toimintakykyinen, terve ja sosiaalisesti verkottunut. Tämä normaaliksi

käsitetylle kansalaiselle asetettujen vaatimusten olemassaolo ja kasvu on myös itsessään osa

yksilöihin kohdistuvaa yhteiskunnallista hallintaa . Tämän suhteen tilanne vertautuu niin365

biopolitiikkaan kuin osittain myös panoptikoniin: normaalille asetetaan vaatimuksia, jotka

yksiöiden on täytettävä ollakseen toimijoita .366

Yhtäläisyydet Foucault'n kuvailemaan panoptikoniseen vankilaan eivät pääty tähän.

Sähköiset palvelut vähentävät (julkisen) vallan näkyvyyttä aivan kuten panoptikon-vankila

vähensi vartijoiden näkymistä. Asioimassa ei enää tarvitse käydä julkisen vallan tiloissa ja

julkisen vallan edustajien kanssa, vaan se hoituu kodista käsin ja näennäisen omaehtoisesti.

Yhtäläisyydet eivät ole yllättäviä, kun ottaa huomioon Foucault´n kuvailleen panoptikonia

liberaalin yhteiskunnan kaavaksi ja kuinka itsepalveluhallinnon taustalla vaikuttavat367

talousliberaalit uuden julkisjohtamisen opit. Johtamisoppeja on foucault´laisessa

tutkimuksessa pidetty itsenään postfordilaisena kontrollin muotona, jossa kontrollin kohteena

ovat ihmisten mielet ja tavoitteet .368

Valtarakenteiden hämärtyminen ja sisäistäminen eivät välttämättä tarkoita sitä, että

valtarakenteet voimistuisivat tai ettei vapaus samalla lisääntyisi. Monimutkaisessa

yhteiskunnassa kysymys vapaudesta ja siitä, miten eri institutionaaliset ratkaisut sitä

todellisuudessa kasvattavat tai rajaavat, on itsessään monimutkainen ja vaikea .369

369 Polanyi 2009, s. 398–399.
368 Yliaska 2014, s. 125.
367 Hurri 2010, s. 217.

366 Cohen 2012, s. 184. Tästä herää mielenkiintoisia kysymyksiä liittyen siihen, kuinka itsemääräämisoikeuden
toteutumista käsitellään usein nimenomaan haavoittuvassa asemassa olevien kohdalla ja kuinka heiltä odotetaan
aktiivisuutta. Ks. Koivisto 2018, s. 628.

365 Koivisto 2018a, s. 639.
364 Koivisto 2011a, s. 83.
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Itsepalveluhallinnon vallankäytön mekanismien lisäksi digitaalisissa julkisissa palveluissa

toteutuu digitaaliseen kontrolliin liittyvää vallankäyttöä. Digitaalisuus pakottaa

kuuliaisuuteen: verkkosivuille on turha huutaa. Digitaalisuus myös mahdollistaa uusia

kontrollin keinoja, jotka voivat olla niin etu- kuin jälkikäteisiä . Budjettileikkaukset370

ohjaavat käyttämään niistä sellaisia, joista on yksittäisille kansalaisille kaikkein vähiten

hyötyä. Schartum on kuvannut kontrollia (control) ja ohjausta (guidance) dikotomiana, joita

tulee tasapainottaa toisiaan vasten. Digitaalisia palveluiden kehittämisessä onkin vaarana,371

että niitä kehitetään julkisen vallan (taloudellinen) etu mielessä, jolloin esimerkiksi

sosiaaliturvan väärinkäytösten ehkäisy korostuu suhteessa sen vajaakäytön estämiseen .372

Laillisuusvalvojien ratkaisukäytännön valossa toimeentulotuen siirto Kelaan näyttää

toteuttavan tätä skenaariota: vähentynyt neuvonta yhdistettynä toimeentulotuen hakemiseen

verkossa on aiheuttanut virheitä ja viivästyksiä päätöksiin . Teknologian kehitys373

mahdollistaa myös tästä vielä eteenpäin meneviä tehokkuutta lisääviä muutoksia kontrolliin,

joissa siirrytään jälkikäteisestä rangaistuksista ennaltaehkäisyyn . Tuolloin olisi374

kyseenalaista, voitaisiinko edes puhua enää oikeusjärjestelmästä .375

Panoptikon on myös digitaalisen hallinnan kohdalla käytetty vertaus: Digitaalisuus

mahdollistaa täydellisten panoptikonisen valvonnan (perfect panoptic surveillance) .376

Digitaalinen ympäristö mahdollistaa sen käyttäjien täydellisen valvonnan siten, että valvoja

pysyy itse näkymättömissä . Panoptikon ei Cohenin mukaan kuitenkaan riitä kokonaan377

selittämään digitaalista kontrollia. Näin on hänestä muun muassa siitä syystä, että koodin

takana ei ole samalla tavalla auktoriteettia kuin aikaisempien vuosisatojen sosiaalisissa

instituutioissa. Tämä argumentti ei kuitenkaan nähdäkseni päde julkisten palveluiden378

kontekstissa, joiden taustalla on nimenomaan julkinen valta, vaikka itse koodi olisikin

378 Cohen 2012, s. 184.

377 Cohen 2012, s. 183. “Foucault characterized the Panopticon as the perfect prison, designed to ensure both
complete access to those to be surveilled and complete invisibility for the watchers.”

376 Cohen 2012, s. 182.
375 Kerr 2013, s. 112.
374 Kerr 2013, s. 112.
373 EOAK/1301/2017.
372 Schartum 1997, s. 552.
371 Schartum 1997, s. 556.
370 Schartum 1997, s. 548–549.
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yksityisten tahojen tuottamaa.

Tietotekniikan kehityksen kohdalla on käsitelty myös kysymystä yksityisen ja julkisen

sektorin (ja yksityis- ja julkisoikeuden) rajaviivojen hämärtymisestä ja näiden sekoittumisesta

. Esimerkiksi Kuopus on jo 1980-luvulla tuonut esille sitä, kuinka valtiovallan käyttämä379

tietotekniikka on yksityisen sektorin tuottamaa . Keskustelua on jatkettu muun muassa siitä,380

kuinka julkinen sektori on riippuvainen ulkopuolisesta osaamisesta ja kuinka yksityisesti381

tuotettua koodia voidaan verrata lakiin . Koodi voidaan hahmottaa joko lakina tai382

yksityisten toimijoiden tuottamana innovaationa . Kumpikin lähestymistapa hukkaa383

kuitenkin Cohenin mukaan olennaisesti sen, millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on ihmisten

vapauteen. Koodi onkin omanlaisensa hallinnoinnin muoto, jota ei voi redusoida oikeuteen

tai markkinoihin.384

Itsemääräämisoikeuden kannalta kiinnostavaa on se, että digitaalisuus itsessään toimii

toiminnan mahdollisuuksia rajoittavana tekijänä. Digitaalisen ympäristön tekijöiden arvot

määrittävät sitä, mikä siellä on mahdollista . Teknologia eroaa oikeudellisesta sääntelystä385

siinä, että se tekee osasta käyttäytymistä mahdotonta sen sijaan, että vain kieltäisi sitä (jolloin

kieltoa olisi mahdollista rikkoa, vaikkakin sanktioiden uhalla) .386

Schartum argumentoi sekä neuvonnan että kontrollin olevan keinoja virheiden vähentämiseen

. Neuvonnalla pystytään estämään myös sellaisia virheitä, joita kontrollilla ei pystytä387

estämään . Tämän takia neuvonnan ensisijaisuus kontrolliin nähden olisi optimaalinen388

388 Schartum 1997, s. 548. “When considering guidance versus control, it should always be borne in mind that
guidance covers an additional category of cases compared with control. Insufficient guidance of citizens may
lead to situations where cases are not initiated, resulting in a legal loss for the individual in question. Control

387 Schartum 1997, s. 547.
386 Hildebrandt 2015, s. 10–11.
385 Lessig 1999, s. 548.
384 Cohen 2012, s. 176 ja s. 185.
383 Cohen 2012, s. 176.
382 Lessig 1997, s. 183.

381 Esimerkiksi ulkopuolisten IT-konsulttien hankkimisen ongelmista on käyty keskustelua, ks. Kuusela –
Ylönen 2013, s. 57.

380 Kuopus 1988, s. 482–483.

379 Yksityistäminen ja digitalisaatio eivät kuitenkaan aina vaikuta samaan suuntaan, vaikka ne usein linkittyvät
toisiinsa. Digitalisaatio esimerkiksi on lisännyt asiakirjojen saavutettavuutta, mutta yksityistäminen rapauttaa
avoimuuden toteutumista, ks. Horowitz – Nieminen ja työryhmä 2019, luku 5.5. Julkinen sääntely, julkisuus ja
avoimuus.
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ratkaisu myös virheiden välttämiseksi. Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisut koskien

Verohallinnon automatisoitua päätöksentekoa (EOAK/3379/2018 ja EOAK/191/2020)

kuvaavat tilanteita, joissa kontrolli on mennyt neuvonnan (ja muunkin kommunikaation

edelle). Tämän seurauksena yksilön ja yksilöllisen tilanteen huomioiminen on heikentynyt .389

Itsepalveluhallinnossa yksilöllisten tilanteiden huomioimisen heikkenemisen lisäksi yksilön

persoonalla on aiempaa vähemmän merkitystä. Yhdenvertaisuus voi parantua, kun niin

hallinnossa asioivan kuin virkailijan persoonat vaikuttavat vähemmän . Samalla kuitenkin390

itsepalveluun perustuva hallinto etääntyy ja muuttuu persoonottomammaksi. Yksilön

aktiivisuuden merkitys ja mahdollisuudet kasvavat, mutta hänen persoonansa merkitys

vähenee.

Itsemääräämisoikeuden kasvua on tulkittavissa myös niin, että kyse on aidosti vapautta

lisäävästä muutoksesta. Positiivisessa, utopistisessa luennassa itsemääräämisoikeuden

korostuminen ja aktiivinen kansalaisuus voidaan foucault’laisessa valossa nähdä tienä

vapauteen. Tällöin esikuvaksi nostetaan antiikin ihanteet minän kehittämisessä ja oman

itsensä herraksi tulemisessa . Tällainen tulkinta on kuitenkin kaukana tässä käsitellyistä391

itsemääräämisoikeuden ilmenemismuodoista. Antiikin kaupunkivaltion vapaa mies ei

toteuttanut omana herranaan olemistaan valitsemalla asiointiväylää ja ajankohtaa.

On kuitenkin tärkeää havaita, että kasvanut itsemääräämisoikeus voi aidosti tarkoittaa

suurempaa vapautta. Digitaalinen asiointi mahdollistaa ja helpottaa asiointia monille, joille

perinteiset asiointiväylät ovat vaikeammin saavutettavia. Esimerkiksi liikuntarajoitteiset tai

ihmiset, joiden kyky ilmaista itseään suullisesti on keskimääräistä heikompi, voivat pystyä

asioimaan digitaalisten väylien kautta, vaikka eivät muuten pystyisi. Sähköinen asiointi

391 Hurri 2010, s. 226 ja Foucault 2010, s. 316. Foucault kuvaa “itsen vaalimista” siten, että siinä elämisen taitoa
hallitsee periaate, jonka mukaan on “pidettävä huoli itsestä”.

390 EOAK/3379/2018, s. 26. Virkailija ei pysty esimerkiksi käyttämään harkintavaltaansa väärin.

389 EOAK/191/2020, s. 5 ja EOAK/3379/2018, s. 2. Ks. Malinen – Ruohola 2021. Mielipidekirjoituksessa
esitetään, kuinka verotuksen automaatio on vienyt verotuksesta inhimillisyyden. Muut asiointiväylät eivät ole
toimineet riittävästi, jotta palveluperiaate ja verovelvollisten oikeusturva olisi toteutunut. “Kone ei havaitse
virkailijan tavoin selviä virheitä eikä osaa huolehtia verovelvollisen oikeusturvasta.” Mielipidekirjoitus poiki
myös vastineen, jossa tuotiin esille Verohallinnon hyvin toimivaa viestintää sosiaalisessa mediassa ja
suomalaisten osaamista käyttää sähköisiä asiointipalveluita, Heikura 2021.

activities may not reveal such “passivity” because the absence of a case implies no information on which to base
control measures.”
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mahdollistaa asioinnin myös niille, joiden työaikataulut vaikeuttaisivat virastoaikaan

tapahtuvaa fyysistä tai puhelimitse hoidettavaa asiointia. Myös syrjintää voi olla vähemmän,

jos ei tarvitse asioida ihmisvirkailijan kanssa: tämä voi parantaa niin rodullistettujen kuin

esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen asemaa.

Mutta muuttaako itsemääräämisoikeus ja itsepalveluhallinto tilannetta lopulta

palveluperiaatteen osalta paljoakaan? Palveluperiaatetta kun voidaan jo alkuperäisessä

muodossaan pitää uuden julkishallinnon myötä syntyneenä konseptina, joka tekee

helpommaksi hyväksyä julkisen vallan toimintaa samalla, kun sen tarjoamissa aineellisissa

eduissa saattaa vielä tapahtua laskua . Koivisto on hyvää hallinnon kohdalla käsitellyt392

ajatusta siitä, että se saattaa olla keino, jolla yksilöt saadaan helpommin hyväksymään

itseensä kohdistuva vallankäyttö . Vaikka palveluperiaatteessa tämä ei tule yhtä räikeästi393

esille – vaikka sisällöllisesti kyse on pitkälti “hyvän palvelun periaatteesta” – on sama

pohdinta ulotettavissa suoraan palveluperiaatteeseenkin. Julkisen hallinnon palvelevuus ei

poista julkiseen valtaan kytkeytyvää vallankäyttöä, vaan tekee siitä helpommin hyväksyttävää

aivan samalla tavalla kuin hyvä hallinto tekee. Tämä näkökulma laajentaa Foucault’n

käyttöalaa palveluperiaatteen analysoinnissa.

Vaikka palveluperiaatteeseen näin onkin jo ennen itsepalveluhallintoa sisältynyt

vallankäyttöä, on nähtävissä, että itsepalveluhallinto tekee panoptikonisesta mallista

täydellisemmän. Ihminen sisäistää yhä vahvemmin roolin omana hallintoviranomaisenaan .394

Itsemääräämisoikeuden korostuminen palveluperiaatteen osana tuo mukanaan sellaista

vallankäytön sisäistämistä, jota palveluperiaatteeseen ei ole ennen kuulunut.

Vallankäytön tematiikka tulee palveluperiaatteen ja digitalisaation suhteessa olennaiseksi

useaa reittiä. Oikeuteen pakkovaltana lähtökohtaisesti liittyvän vallankäytön lisäksi kyse on

niin itsemääräämisoikeuteen liittyvistä vallankäytön sisäistämiseen liittyvistä käytänteistä.

Digitalisaatioon liittyy uusia kontrollin muotoja. Olisi kuitenkin yksinkertaistavaa väittää,

394 Tästä esimerkkinä se, kuinka toimeentulotukihakemuksien mahdollisimman hyvälle tekemiselle on laadittu
ohjeistus, ks. Näin teet hyvän toimeentulotuki hakemuksen,
https://elamassa.fi/tarpit/nain-teet-hyvan-toimeentulotukihakemuksen/, luettu 28.1.2021.

393 Koivisto 2011a, s. 3.
392 Sutela 2001, s. 418– 419.
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että kyse olisi kehityskuluista, jotka vain lisäävät ja piilottavat yksilöihin kohdistuvaa

hallintaa. Palveluperiaate, itsemääräämisoikeus ja digitalisaatio sisältävät kaikki myös

vapautta aidosti lisääviä puolia ja parantavat osaltaan sitä miten hallinto toimii – mikä myös

vähentää sitä miten paljon voimavaroja hallinnon kanssa asioimiseen ylipäänsä menee.

Taloudelliset intressit ja rajalliset resurssit kuitenkin vaikuttavat siihen missä määrin nämä

vapautta lisäävät mahdollisuudet realisoituvat.

Lavapuro on esittänyt, että suomalaisessa valtiosääntöoikeudellissa käytännössä

vallankäytölle olevat sisällölliset ehdot joustavat poliittisten tavoitteiden edessä ja näiden

rajoittamisen sijaan kääntyvät tukemaan niitä . Tämä näyttäisi olevan tilanne myös395

palveluperiaatteen kohdalla. Palveluperiaate on kääntynyt tukemaan digitalisaation

edistämispyrkimyksiä. Erityisesti tämä näkyy itsemääräämisoikeuden merkityksen

korostumisessa, joka korostaa samoja tavoitteita ja arvoja kuin itsepalveluhallinto.

Kumpaankin liittyy käsitys entistä aktiivisemmista hallinnon käyttäjistä. Vaikka

palveluperiaatteeseen on liittynyt kommunikaatiota ja palveluhenkisyyttä korostavia

elementtejä, nämä eivät ole olleet esteenä digitalisaation aiheuttamille muutoksille.

Kokonaisuudessaan palveluperiaate näyttää taipuvan tukemaan ja legitimoimaan hallintoa ja

vallankäyttöä.

Toisin sanoen palveluperiaatteen vaikutus siihen, kuinka kalliita mukautuksia sen

toteuttamiseksi on julkisiin palveluihin tehtävä, on vain rajallinen. Tämä on linjassa

palveluperiaatteen syntyhistorian ja hallintolain säätämisprosessissa tehtyjen arvovalintojen

kanssa: palveluperiaatetta ei ole tarkoitettu tai muotoiltu periaatteeksi, joka aiheuttaisi

merkittäviä taloudellisia kustannuksia. Palveluperiaate on kuitenkin muotoiltu aikana, jossa

digitaalinen itsepalveluhallinto ei ollut arkipäivää. Tästä syystä palveluperiaatteessa on ollut

palveluhenkisyyden kaltaisia elementtejä, joiden voi nähdä jopa menettävän merkitystään

digitaalisessa itsepalveluhallinnossa. On myös mahdollista argumentoida, että

digitalisoituminen on keino, jolla palveluperiaatteen mukaista viranomaisten taloudellisten

voimavarojen huomioon ottamista toteutetaan .396

396 HE 72/2002 vp, s. 57.
395 Lavapuro 2010, s. 7.
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5. PALVELUPERIAATTEEN KEHITTÄMINEN

5.1. Palveluperiaatetta koskevan lainsäädännön uudistaminen

Luvussa 4 olen analysoinut sitä, millaisia muutoksia itsepalveluhallinto on synnyttänyt

palveluperiaatteeseen. Tässä luvussa analysoin sitä, millä tavalla palveluperiaatetta koskevaa

sääntelyä tulisi kehittää, jos sen halutaan antavan velvoittavamman normatiivisen sisällön

palveluperiaatteelle ja jos digitalisaation heikentämiä oikeushyviä (henkilökohtaista palvelua

ja neuvontaa) halutaan voimistaa. Esitän myös muutoksia, jotka puuttuisivat digitaalisen

itsepalveluhallinnon lisäämään panoptikoniseen sisäistettyyn kontrolliin. Tämä on de lege

ferenda -osio.

Palveluperiaate on suorimmin määritelty hallintolain 7 §:ssä, jonka muuttaminen olisi selkein

osoitus tahdosta muuttaa palveluperiaatteen osalta vallitsevaa oikeustilaa. Hallintolain

palveluperiaatetta koskevaan 7 §:ään tulisi lisätä erillismaininta neuvonnasta, jos

henkilökohtaisen neuvonnan heikentynyttä asemaa halutaan vahvistaa (kursivointi minun):

"Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä järjestämään siten, että hallinnossa

asioiva saa asianmukaisesti sekä hallinnon palveluita että niihin liittyvää neuvontaa. Samalla

on pyrittävä siihen, että  viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti."

Tämä korjaisi nykytilanteen, jossa itsepalveluhallinto on korostanut nimenomaan

hallinnosssa asioivan itsemääräämisoikeutta ja palvelun tehokkuutta, mutta vähentänyt

virkamiehiltä saatavan neuvonnan ja kommunikaation painoarvoa.

Jos nykyiseen oikeustilaan haluttaisiin puuttua voimakkaammin, olisi palveluperiaatetta

koskevaa hallintolain kohtaa muokattava enemmän. Jos palveluperiaatteen laadullisille

ulottuvuuksille haluttaisiin antaa suurempaa painoarvoa, tulisi niistä säätää erikseen. Tällöin

muotoilu voisi olla:

"Asiointi viranomaisessa on järjestettävä hallinnon asiakkaan kannalta mahdollisimman
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tarkoituksenmukaisella tavalla, palveluhenkisesti ja siten, että asiakas saa tarvitsemansa

neuvonnan."

Tämä lausuntokierroksella esillä ollutta muotoilua muistuttava muotoilu olisi vähemmän397

tulkinnanvarainen sen suhteen, millainen tuloksellisuus tai tehokkuus olisi otettava huomioon

palveluperiaatteen toteutumista arvioitaessa. Maininta neuvonnasta liittäisi edelleen

neuvonnan yksiselitteisesti osaksi palveluperiaatetta. Palveluhenkisyydestä ja asiakkaasta

puhuminen korostaisivat hallinnon aktiivista roolia laadukkaan palvelun tarjoamisessa, jossa

lähtökohtana ei olisi hallinnossa asioivien itsepalvelu. Aktiivisen kansalaisuus on kuitenkin

sen verran laajalle levinnyt hallinnan kohteen subjektia määrittävä ajattelumalli, että sen

muuttamiseksi ei riitä yksittäisiin säännöksiin tehdyt muutokset.

De lege ferenda suositusten merkitystä palveluperiaatteen kannalta heikentää kuitenkin se,

että palveluperiaatteen toteutuminen on jo nykyisellään pitkälti resurssikysymys, jonka

toteutumista ei voi taata säätämällä siitä lailla . Palveluperiaatteen vahvempi muotoilu398

kuitenkin selkeyttäisi sitä, mitä elementtejä sen tulkinnassa olisi korostettava. Näin se antaisi

samalla esimerkiksi laillisuusvalvontaan lisää säädöspohjaa. Palvelussa oleviin puutteisiin

olisi mahdollista puuttua helpommin kuin nykytilanteessa, jossa palveluperiaatteella voidaan

perustella hyvin moninaisia käytäntöjä.

5.2. Oikeustieteen merkitys palveluperiaatteen tulevaisuudessa

Digitalisaatio muuttaa julkisten palveluiden toimintaa tavalla, johon voi vastata vain osittain

muuttamalla palveluperiaatetta koskevaa lainsäädäntöä. Itsepalveluhallinnon nousun kohdalla

oikeustieteellä on merkittävä rooli siinä, miten muutoksen oikeudelle asettamaan haasteeseen

voidaan vastata. Oikeudelliset vastaliikkeet yhteiskunnan muutoksille ovat mahdollisia.

Näistä Cohen on käyttänyt esimerkkeinä kansallisvaltiot ylittäviä ihmisoikeuksia ja

työntekijöiden oikeuksien kehitystä. Pöysti tarjoaa digitalisaation nostamiin kysymyksiin399

vastaukseksi oikeusvaltiollisen humanismin periaatetta. Se suojaisi ihmisen paikkaa,

399 Cohen 2019, s. 269.
398 Osaraportti I, s. 44.
397 HaVM 29/2002 vp, s. 8.
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integriteettiä ja osallistumismahdollisuuksia suhteessa älykkäisiin järjestelmiin. Jos400

vaatimus aktiivisesta kansalaisuudesta ja siihen liittyvästä oman itsensä hallinnasta halutaan

purkaa, vaatii tämä lainsäädäntöön tehtävien muutosten lisäksi muutosta oikeuskulttuurissa ja

ehkä jopa oikeuden syvärakenteessa.

Palveluperiaatteen kohdalla kysymys on myös siitä, missä määrin inhimillinen vuorovaikutus

ja ihmisen kanssa asiointi nähdään itseisarvoina ja missä määrin niistä voidaan luopua

muiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Raamit tähän kysymykseen vastaamiseen asettaa

yhteiskuntatodellisuus, jossa digitalisaatio ja palveluperiaate kietoutuvat valtion

taloustilanteeseen ja hallintoa koskevaan ideologiaan. Palveluperiaate on tämän suhteen

luvussa 3 kuvatulla tavalla januskasvoinen. Se on samalla uuden julkisjohtamisopin

synnyttämä periaate, johon liittyy tehokkuuden ja tuloksellisuuden tavoittelu. Toisaalta

digitalisaatio on mennyt näiden suhteen huomattavan nopeasti jättäen palveluperiaatteen

muita puolia varjoon. Tämän takia palveluperiaatetta voi myös tulkita suunnasta, joka

asettuisi säästäväisyyttä vastaan korostaessaan kansalaiskeskeisyyttä, palvelualttiutta ja

neuvonnan toteutumista.

Palveluperiaate ei kuitenkaan ole syntyhistoriansa vanki. Oikeusperiaatteet voivat kehittyä

oikeuskäytännön, lainsäädäntötyön ja oikeustieteen muuttuessa eri suuntiin ja tarkoituksiin

kuin mihin ne alunperin luotiin. Palveluperiaatteesta voi muotoutua palvelun laatua ohjaava

periaate, joka asettaa rajat sille, kuinka pitkälle digitalisaatio voi muokata hallinnon

asiakaspalvelua. Ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä palveluperiaate jo

näyttääkin asettavan vaatimuksia asiointiväylien moninaisuudelle luvussa 4.4 esitetyllä

tavalla. Vaatimukset digitaalisille palveluille sen sijaan rajoittuvat tällä hetkellä lähinnä

helppokäyttöisyyteen.

Oikeustieteellisen argumentaation merkitystä palveluperiaatteen tosiasiallisessa

vaikutuksessa voi täydentää Koskenniemen edustamalla ajattelulla, Oikeudellisilla

periaatteilla (tai millä tahansa oikeudellisella argumentilla) on mahdollista perustella

toisilleen vastakkaisia näkemyksiä . Palveluperiaatteen suhde digitalisaatioon toteuttaa401

401 Koskenniemi 1997, s. 180–181.
400 Pöysti 2018, s. 896.
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osaltaan tätä väitettä: sillä on mahdollista niin kritisoida kuin legitimoida siirtymistä

itsepalveluhallintoon. Mutta vaikka ei omaksuisi Koskennimen kyyniseksikin sanottua402

näkemystä, kertoo se siitä, kuinka periaatteilla argumentoidessa on oltava tarkkana. Voi olla

niin, että oikeusperiaate toisen oikeustieteen harjoittajan käsittelyssä päätyy tukemaan

vastakkaista näkemystä.

5.3. Sähköinen asiointi palvelun esiasteena

Yksi mahdollinen tapa jäsentää oikeustieteellisesti sähköistä asiointia on hahmottaa se

palvelun esiasteena, jossa kaikki palveluperiaatteen ominaisuudet eivät toteudu. Tällainen

jäsennys selkeyttäisi sitä, miksi palveluperiaate ei ratkaisukäytännön valossa aseta

velvoitteita sähköisessä asioinnissa palveluhenkisyydelle, neuvonnan toteutumiselle tai

asiointiväylien keskinäisille suhteille. Digitaalisen asioinnin epäonnistuessa tai osoittautuessa

riittämättömäksi on käytössä muut asiointiväylät, joissa palveluperiaate toteutuu

kokonaisuudessaan. Vertailukohtaa voisi hakea muutoksenhaussa yleistyneestä

itseoikaisumallista (HL 52 §), joka on luotu esivaiheeksi ennen muita403

muutoksenhakukeinoja. Myös itseoikaisumallin taustalla on hallinnon tavoitteet toimia

tehokkaasti ja mahdollisimman taloudellisesti .404

Sähköisen asioinnin näkeminen palvelun esiasteena selittäisi sitä ristiriitaa, joka syntyy siitä,

että sähköisestä asioinnista on tulossa monessa viranomaisessa asioinnin pääväylä, mutta

siinä olevista palvelun sisällöllisen ulottuvuuden puutteista ylimmät laillisuusvalvojat eivät

ole huolissaan. Huomion kohteena on asiointiväylien moninaisuus.405

Sähköisen palvelun näkemiselle palvelun esiasteena ei kuitenkaan ole lainsäädännöllistä

pohjaa. Palveluperiaatteen säännöksen on ajateltu koskevan yhtäläisesti kaikkia

405 HE 188/2016 vp, s. 11 ja AOA 2028/4/12, s. 4. ratkaisu koskien poliisin lupapalvelua koskevassa ratkaisussa
palvelun helppokäyttöisyyden katsotaan toteutuvan kaikkien kohdalla kunhan jonottamiseen perustuvaa
asiointia ei täysin hylätä.

404 Puronen 2010, s. 19–20. Mielenkiintoisesti Puronen liittää itseoikaisun kansalaisten palvelun korostumiseen
oikeusturvafunktion ollessa vähemmän keskeinen. Väätänen 2011, s. 123. Itseoikaisu on yksi monista tehdyistä
joutuisuutta ja tehokkuutta lisäävistä yksittäisistä säännöksistä.

403 ks. Puronen 2010, s. 19–20.
402 Siltala 2003, s. 486.



71

viranomaisten asiointipalveluita . Laillisuusvalvojien ratkaisukäytännössä on korostettu406

samoin, että tietojärjestelmiin liittyvillä syillä ei voida perustella poikkeamista hyvän

hallinnon vaatimuksista .407

Jäsennys palvelun esiasteeksi olisi keino legitimoida edelleen niitä eroja, joita sähköisessä

asioinnissa on palvelun suhteen muihin asiointiväyliin. On myös mahdollista argumentoida

päinvastoin. Sähköisen asioinnin tulisikin toteuttaa palveluperiaatteen vaatimukset erityisen

tarkasti, koska sen on tarkoitus olla pääasiallinen asiointiväylä .408

Sähköinen asiointi palvelun esiasteena edustaa samanlaista ajattelua kuin luvussa 2.4

käsittelemäni idea sähköisestä palveluperiaatteesta. Sähköinen palveluperiaate ja sähköinen

asiointi palvelun esiasteena olisivat keinoja oikeuttaa sitä, että palveluperiaatteen eri osat

korostuvat sähköisessä asioinnissa – ja osa osista toteutuu vaillinaisesti . Tämän ajattelun409

ongelma on kuitenkin siinä, että tavanomainen palveluperiaate menettäisi olennaisesti

merkitystään, jos sitä ei sovellettaisi asioinnin pääväylänä toimivaan sähköiseen asiointiin.

Asiointiväylien katsominen kokonaisuutena, jonka eri osissa palveluperiaate toteutuu eri

tavalla, on samasta syystä ongelmallinen: palveluperiaatteen tulisi toteutua kaikissa

tilanteissa, joissa ihminen asioi hallinnossa eikä vain osassa, koska tällöin se menettäisi

merkityksensä.

409 Vastaavasti olisi mahdollista ajatella, että hyvästä hallinnosta voisi tulla vaatimus hyvään
itsepalveluhallintoon, jossa vaatimukset hyvästä hallintotoimen toteuttamisesta asetetaan hallinnon käyttäjälle
eli kansalaiselle.

408 HE 60/2018 vp, s. 20–21.

407 Voutilainen 2020, s. 17-18. AOK 2057/1/2017, EOA 537/4/10, EOA 2523/4/08, AOA 3718/4/07, AOA
3951/4/09.

406 Voutilainen 2020, s. 183.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tähti on esittänyt, että nojautuessamme johonkin oikeusperiaatteeseen, on meidän kysyttävä

itseltämme, peittelemmekö jotakin, ja jos peittelemme, keiltä ja miksi . Palveluperiaatteen410

kohdalla vastaus voi olla, että periaatteen alle kätkeytyy se, kuinka suuresti julkiset palvelut

ovat muuttumassa. Itsemääräämisoikeus on noussut aiempaa merkittävämmäksi

näkökohdaksi. Se legitimoi muutosta kohti käyttäjiltään yhä enemmän vaativaa julkista

hallintoa. Muutoksessa on mukana panoptikonisia elementtejä: aktiivisuuden kasvaessa

yksilöt sisäistävät ja toteuttavat itseensä kohdistuvaa hallintaa.

Tässä on nähtävissä laajempi muutos kohti hyvinvointivaltion jälkeistä itsepalveluhallintoa,

jossa yksilölle sälytetty vastuu on aiempaa suurempi. Tällöin myös käyttäjälähtöisyyden

sisältö muuttuu toiseksi kuin mitä se oli hyvinvointivaltiollisen hallinnon aikana.

Palveluhenkisyys ja kommunikaatio menettävät merkitystään. Samalla digitaalisuus tuo

hallintoon uusia hallinnan keinoja. Ne rajoittavat sitä, missä määrin itsemääräämisoikeuden

lisääntyminen todella lisää yksilöiden vapautta. Lisäksi palveluperiaatteen tavoitteena voi

väittää alunperinkin ollen legitimoida hallintaa tilanteessa, jossa hyvinvointivaltioon

kohdistuneiden leikkausten jäljiltä etuuksia jaetaan niukemmin .411

Näyttääkin siltä, että palveluperiaate ei ole toiminut esteenä hyvinvointivaltiollisen hallinnon

muuttumisessa itsepalveluhallinnoksi, vaan on osin jopa edistänyt muutosta. Siitä ei

myöskään ole tullut merkittävää estettä esimerkiksi säästöpyrkimyksille, joita digitalisaation

edistämisen taustalla on. Olen luvussa 5 esittänyt ja pohtinut keinoja, joilla palveluperiaatetta

ja sitä koskevaa sääntelyä voisi muokata näiden kehityssuuntien estämiseksi tai ainakin

kielteisten vaikutusten lieventämiseksi.

Laillisuusvalvonnan ratkaisukäytännön perusteella näyttää siltä, että itsemääräämisoikeuden

korostuminen on nousemassa palveluperiaatetta säätelevän HL 7 §:n asianmukaisuuden ja

tuloksellisuuden käsitteiden rinnalle. Vaikka palveluperiaate edelleen saa lainsäädännössä

411 Sutela 2001, s. 418– 419.
410 Tähti 1999, s. 12.
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merkityksensä pitkälti asianmukaisuuden ja tuloksellisuuden kautta, on

itsemääräämisoikeudesta tullut vähintään yhtä tärkeä näkökulma palvelperiaatteen sisällön

hahmottamisen kannalta.

Palveluperiaate on joustava ja heijastaa kulloisiakin yhteiskunnallisia arvoja. Sen joustavuus

on nähdäkseni osittain seurausta siitä, että se on anomalia suomalaisessa legalistisuutta

korostavassa hallinnossa, jota itsepalveluhallinto joltain osin muistuttaa. Palveluperiaate ei

kuitenkaan ole normina tyhjä. Sillä näyttää ylimpien laillisuusvalvojien käytännössä olevan

merkitystä palvelun laadun takaajana. Se ei kuitenkaan muuta suuntaa, johon hallinto on

sähköisyyden ja itsepalveluhallinnon myötä kehittymässä.

Ristiriita digitalisaation ja palveluperiaatteen kommunikaatioon, neuvontaan ja

itsemääräämisoikeuteen liittyvien vaatimusten välillä on usein ratkaistu toteamalla, että

sähköisten asiointiväylien lisäksi on käytössä muita asiointiväyliä kuten palvelupisteet ja

puhelinpalvelu. Näin ei kuitenkaan aina ole. On myös kyseenalaista ajatella, että määrältään

kaikkein merkittävimmän palveluväylän ei täytyisi täyttää palveluperiaatteen asettamia

vaatimuksia tai että se täyttäisi niitä eri painotuksilla kuin miten periaate on jäsennetty.

Palveluperiaatetta on kuitenkin sovellettu joustavasti, josta on tulkittavissa, että sen tulkinta

on muuttunut sen sijaan, että sähköinen asiointi olisi sen kanssa ristiriidassa. Olen luvussa 5.3

käsitellyt mahdollisuutta jäsentää digitaalinen asiointi palvelun esiasteeksi siten, että sitä

koskisivat eri vaatimukset kuin muita asiointiväyliä.

Tekemäni analysointi palveluperiaatteen ja digitalisaation suhteesta antaa viitteitä siitä,

millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla voi olla hyvälle hallinnolle kokonaisuudessaan.

Joustavana käsitteenä hyvän hallinnon voi odottaa mukautuvan digitalisaatioon samoin kuin

palveluperiaatteen kohdalla on pitkälti tapahtunut. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö

hyvä hallintokin vaikuttaisi digitalisaation ja itsepalveluhallinnon muotoutumiseen.

Itsepalveluhallinnon ja hyvän hallinnon välinen suhde on kuitenkin laajemman tutkimuksen

aihe.

Käyttämilläni menetelmillä on ollut mahdollista analysoida oikeuden sisältöä ja kuvata

ristiriitoja, jännittteitä ja muutoksia, joita palveluperiaatteen ja digitaalisen
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itsepalveluhallinnon suhteessa on. Menetelmillä ei ole kuitenkaan ole ollut mahdollista

selvittää sitä, miltä tässä kuvatut ilmiöt tuntuvat ja mikä niiden tosiasiallinen vaikutus

esimerkiksi hallinnon käyttäjien tyytyväisyyteen, onnellisuuteen tai vapauden kokemukseen

on. Näiltä osin tutkimuksessa kuvatut ristiriidat eivät välttämättä ole sellaisia, jotka

aiheuttaisivat oikeuden ulkopuolella ongelmia. Se, mitä digitaalinen itsepalveluhallinto

tarkoittaa muun kuin oikeuden sisäisen rakenteen ja systematisoinnin kannalta, on

lisätutkimusten aihe.

On syytä suhtautua pidättyväisesti siihen, miten paljon palveluperiaatetta sääntelemällä olisi

mahdollista ohjata digitaalisten julkisten palveluiden kehitystä. Julkinen valta pystyy

ohjaamaan teknologian kehitystä vain rajoitetusti rahoitusohjelmillaan. Sääntelyllä voi sen

sijaan olla vaikeaa saada aikaan merkittäviä muutoksia teknologian kehityksen suuntaan.

Julkinen valta onkin suurelta osin yksityisen sektorin teknologisen kehityksen armoilla .412

Osaltaan teknologian kehittyminen johtaa myös yksityisen ja julkisen rajojen hämärtymiseen

jopa julkisen vallan ydinalueilla kuten oikeudellisessa täytäntöönpanossa .413

Digitaalisia julkisia palveluita kehitetään ristipaineessa, jonka julkisen vallan vähenevät

resurssit ja pyrkimys säilyttää tai jopa parantaa palvelutasoa asettavat. Mikäli tehostamis- ja

säästöpaineet eivät olisi ohjaamassa digitalisaation tavoiteasettelua, ilmeinen ratkaisu oli

ylläpitää digitalisoitujen julkisten palvelujen rinnalla fyysiset, puhelimitse toimivat ja

paperiset asiointiväylät. Tätä vaihtoehtoa ei voida pitää erityisen realistisena

politiikkasuosituksena. Puolueissa on erilaisia näkemyksiä siitä, kuinka paljon

hyvinvointivaltiolla on resursseja käytettävänään erilaisia yhteiskunnallisia ratkaisuja

tehtäessä. Ei ole odotettavissa, että palveluverkkojen ylläpito tai jopa palauttainen olisivat

toimenpiteitä, joihin edes vasemmistolaiset poliittiset puolueet olisivat halukkaita ryhtymään

– vaakakupissa olevat muut resurssien käyttökohteet ovat selvästi suositumpia .414

Tämä kaikki ei kuitenkaan tarkoita, etteikö oikeudellisesti pystyttäisi luomaan vastavoimaa

414 ks. Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen. Poliittinen ohjelma. Hyväksytty SDP:n 46. puoluekokouksessa
23.8.2020, s. 18, s. 19, s. 22, s. 45, s. 66, s. 72 ja s. 77. SDP:n poliittisessa ohjelmassa digitalisaatio näyttäytyy
keinona lisätä tehokkuutta ja säästöjä ja kilpailukykyä, joka mahdollistaa taloudellisten resurssien riittävän
muihin hyvinvointivaltioon tehtäviin panostuksiin.

413 Koulu 2019, s. 266.
412 Kuopus 1988, s. 482–483 ja Kuusela – Ylönen 2013, s. 52.
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itsepalveluhallinnon kehityksen negatiivisiksi tunnistetuille puolille. Nykyisellään

palveluperiaatteesta ei ole täksi vastavoimaksi. Palveluperiaatetta koskevaa sääntelyä on

kuitenkin mahdollista muuttaa velvoittavammaksi. On ilmeinen tarve laajalle oikeudelliselle

ja yhteiskunnalliselle keskustelulle, jos halutaan rajoittaa sitä, miten itsepalveluhallinto

heikentää palveluperiaatteen taustalla olleiden arvojen toteutumista.


