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§ 1095
Valtuutettu René Hurstin aloite mobiilivarmenteen saamisesta pre-
paid-liittymiin

HEL 2017-006104 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus katsoi valtuutettu René Hurstin aloitteen loppuun kä-
sitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti Rene valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu René Hursti esittää aloitteessaan, että kaupunginhallitus 
selvittäisi, olisiko kaikilla Helsingissä asuvilla Suomen kansalaisilla, 
myös luottotietonsa menettäneillä, mahdollisuus saada mobiilivarmen-
ne prepaid-liittymiin, jotta asiointi viranomaisten kanssa olisi mahdollis-
ta suorittaa internetin kautta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
vastaa valtuutettujen aloitteiseen, jonka on allekirjoittanut vähemmän 
kuin 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus toteaa, että julkishallinnolla on velvoite käyttää säh-
köisiin palveluihin tunnistautumisessa suomi.fi tunnistuspalveluja. Tun-
nistautuminen on mahdollista tehdä pankkitunnuksilla, sähköisellä hen-
kilökortilla ja mobiilivarmenteella. 

Sähköisen henkilökortin saa halutessaan jokainen Suomen kansalai-
nen ja myös verkkopankkitunnukset on vuoden 2017 alusta lähtien ollut 
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mahdollista saada, vaikka luottotiedoissa olisi häiriömerkintä. Näin ol-
len sähköinen asiointi viranomaisten kanssa on mahdollista näillä vaih-
toehtoisilla tunnistautumistavoilla.

Mobiilivarmenteen myöntämispolitiikka on teleoperaattoreiden vastuulla 
ja siihen Helsingin kaupungin ei ole mahdollista vaikuttaa. Teleoperaat-
toreille tehdyn kyselyn perusteella mobiilivarmenne on mahdollista saa-
da kahden suurimman operaattorin prepaid-liittymiin tietyin ehdoin. Toi-
sen kohdalla se edellyttää liittymän rekisteröintiä ja toisen osalta ns. la-
tausliittymän perustamista. 

Sähköisten palvelujen käytön esteiden poistamiseen ja madaltamiseen 
on kiinnitetty huomiota myös kansallisella tasolla. Valtiovarainministe-
riön johdolla on käynnistymässä hanke, jossa rakennetaan toimintamal-
lia erilaisten, digitukea tarvitsevien asiakasryhmien auttamiseksi mm. 
vahvaan tunnistautumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Kaupunginhallitus katsoo, että kansalaisille on jo nyt tarjolla vaihtoeh-
toisia tunnistautumismenetelmiä sähköisen viranomaisasioinnin hoita-
miseksi. Kaupunki ja kaupungin tuella monet kansalaisjärjestöt auttavat 
ja neuvovat jo tällä hetkellä kuntalaisia kullekin sopivan asiointi- ja tun-
nistautumistavan löytämisessä.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Kari Miskala, vs. tietotekniikkapäällikkö, puhelin: 310 36252

kari.miskala(a)hel.fi

Liitteet

1 Hursti Rene valtuustoaloite Kvsto 17.5.2017 asia 29

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
.


