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TYÖRYHMÄN ASETTAMINEN
Tausta
Hallitus linjasi strategiaistunnossaan 24 päivänä lokakuuta 2016, että
Suomessa valmistellaan siirtymistä sähköiseen äänestykseen perinteisen
äänestyksen rinnalla kaikissa vaaleissa. Oikeusministeriö tekee hallituksen
linjauksen mukaisesti esiselvityksen nettiäänestyksen käyttöönotosta yleisissä vaaleissa.
Nyt asetettavan työryhmän lisäksi hankkeelle tullaan nimittämään parlamentaarinen seurantaryhmä.
Päätös
Oikeusministeriö asettaa työryhmän valmistelemaan esiselvityksen nettiäänestyksen toteuttamisesta. Työryhmälle asetetaan parlamentaarinen
seurantaryhmä. Työryhmä raportoi oikeusministerille.
Toimikausi
Työryhmän toimikausi alkaa 21.2.2017 ja päättyy 30.11.2017.
Tehtävät
Työryhmän tulee laatia Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan suosituksen JHS 172 ”ICT-palvelujen kehittäminen; Esiselvitys” mu-
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kainen selvitys yleisissä vaaleissa ja neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä
käytettävästä nettiäänestysjärjestelmästä. Selvityksen osa-alueita ovat
mm. toimintaympäristön kartoitus, markkinakartoitus, riskien tunnistaminen, tietoturvallisuuden kartoittaminen, tavoiteratkaisun tarkentaminen
sekä jatkotoimenpide-ehdotuksen esittäminen.
Esiselvityksen tehtävänä on tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi sekä
määrittää lähtökohdat mahdolliselle tietojärjestelmän hankinnalle. Esiselvityksessä kootaan palaute sidosryhmiltä sekä määritellään tietojärjestelmälle asetettavat tavoitteet ja rajaukset. Hallituksen linjaus nettiäänestyksen käyttöönoton valmistelusta yleisissä vaaleissa on pohjana esiselvitettävälle tietojärjestelmälle. Työn lopputuloksina olisivat kuvattuina ne
ratkaisut, joilla järjestelmä voitaisiin toteuttaa sekä ratkaisujen kustannusarviot.
Työryhmä voi käyttää tausta-aineistona vuonna 2013 asetetun nettiäänestystyörymän väliraporttia (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja
30/2014) ja loppuraporttia (oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja
28/2015).
Työryhmän organisointi
Puheenjohtaja:
Johtaja Johanna Suurpää, oikeusministeriö
Varapuheenjohtaja:
Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, oikeusministeriö
Jäsenet:
Markus Rahkola, valtiovarainministeriö
Mikko Viitaila, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus
Anniina Tjurin, Oikeusrekisterikeskus
Juha Mäenalusta, Oikeusrekisterikeskus
Tommi Simula, Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
Pauli Pekkanen, Väestörekisterikeskus
Tuomas Aura, Aalto yliopisto, Tietotekniikan laitos
Seppo Virtanen, Turun yliopisto, Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Marianne Kinnula, Oulun yliopisto, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Hanna Wass, Kansallinen vaalitutkimuskonsortio
Timo Karjalainen, Electronic Frontier Finland ry EFFI
Sihteerit:
Projektipäällikkö Anneli Salomaa, oikeusministeriö
Ylitarkastaja Heini Huotarinen, oikeusministeriö
Työryhmän puheenjohtaja voi nimetä teknisen alatyöryhmän käytännön
valmistelutyötä varten.
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Tasa-arvon toteutuminen
Ehdotettu kokoonpano ei täytä naisten ja miesten tasa-arvosta annetun
lain (609/1986) 4 a §:n 1 momentin vaatimuksia. Nimeäviä tahoja pyydettiin esittämään asiantuntijaa työryhmään. Tarvittava asiantuntemus on
pitkälle erikoistunutta.

Oikeus- ja työministeri

Jari Lindström

Neuvotteleva virkamies

Niklas Wilhelmsson

Liite: JHS 172 ICT-palvelujen kehittäminen: Esiselvitys

