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Projektin tehtävänä oli luoda järjestelmä, jolla hallinto-oikeuksien verovalituksista 
tekemät päätökset annetaan asianhallintajärjestelmästä päätöskohtaisesti ja au-
tomaattisesti tiedoksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle. 
 
Pohjana projektille oli aiempi työryhmä, joka vuoden 2008 lopulla selvitti ja pilotoi 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa verovalituksiin annettujen päätösten sähköistä 
tiedoksiantoa sähköpostitse Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle.  
 
Projekti on suunnitellut ja toteuttanut hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmään 
tarvittavat muutokset, jotka mahdollistavat päätösten automaattisen tiedoksianta-
misen sähköisesti Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle. Menettely voidaan 
ottaa mahdollisesti tarvittavan koulutuksen ja ohjelmien yhteensovitusten jälkeen 
käyttöön myös muissa hallinto-oikeuksissa. 
 
Projektia on haitannut hallinto-oikeuksien Notes-version ja tekstinkäsittelyjärjes-
telmän vaihdon viivästyminen suunnitellusta olennaisesti. Tästä johtuen Hämeen-
linnan hallinto-oikeudessa toteutettavaksi suunniteltua kokeilua ei ole voitu toteut-
taa eikä kehitettyä menetelmää ottaa vielä käyttöön. Koska järjestelmän tekninen 
toteutus on valmis, projekti katsoo järjestelmän olevan käytettävissä määräaikaan 
1.5.2010 mennessä ja projekti voi päättää työnsä.  
 
Aikataulun suhteen ei ole ollut mahdollista käyttää päätösten lähettämiseen tapah-
tuisi sähköistä asiointialustaa vaan tämä jää myöhemmän toteutuksen varaan. 
 
Projekti ehdottaa, että asetettaisiin pientyöryhmä, jonka on teknisen toteuttamisen 
lisäksi arvioitava koulutuksen tarve, ohjeistettava käyttöönotto ja tarvittaessa tuet-
tava sitä. Pientyöryhmän on myös selvitettävä, miten täytäntöönpanon kieltoa kos-
kevat päätökset ja asiassa myöhemmin annettava asiaratkaisu voidaan kehitettyä 
menetelmää käyttäen antaa tiedoksi Veronkantokeskukseen. 
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Projektets syfte var att skapa ett system med vilket förvaltningsdomstolarnas avgöranden 
om skattebesvär individuellt och automatiskt ska delges från domstolens ärendehanter-
ingssystem till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. 
 
Projektet baserar sig på arbetet av en tidigare arbetsgrupp, som i slutet av år 2008 utredde 
och gjorde en pilotundersökning om möjligheterna för elektronisk delgivning av Tavastehus 
förvaltningsdomstols avgöranden om skattebesvär per e-post till Enheten för bevakning av 
skattetagarnas rätt.  
 
I projektet har de ändringar i förvaltningsdomstolarnas ärendehanteringssystem planerats 
och genomförts som möjliggör den automatiska och elektroniska delgivningen av domsto-
larnas avgöranden till Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt. Efter att den eventu-
ellt behövliga utbildningen har ordnats och programmen har samordnats kan förfarandet 
tas i bruk även vid andra förvaltningsdomstolarna. 
 
Projektet har störts av att bytet av Notes-versionen och textbehandlingssystemet väsentligt 
blev försenat jämfört med planerna. Med anledning av detta har det försök som hade pla-
nerats att bli genomfört vid Tavastehus förvaltningsdomstol inte genomförts och den metod 
som hade utvecklats inte ännu tagits i bruk.  Eftersom systemets tekniska realisering ändå 
är färdig, anses det att systemet är redo att användas innan tidsfristen går ut, d.v.s. den 1 
maj 2010, och att projektet nu kan slutföras.  
 
På grund av tidsplanen har det inte varit möjligt att använda en elektronisk tjänsteplattform 
vid sändningen av avgöranden utan denna ska införas senare. 
 
I projektet föreslås att en liten arbetsgrupp ska tillsättas som utöver den tekniska realise-
ringen ska bedöma behovet av utbildning, ge anvisningar om införandet av systemet och 
stöda det vid behov. Den lilla arbetsgruppen ska också utreda hur de avgöranden som 
gäller verkställighetsförbud och de avgöranden i sak som ges senare kan delges Skatte-
uppbördscentralen genom att utnyttja den nya metoden. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikeusministeriölle 
 
 
Oikeusministeriö asetti 20.5.2009 projektin, jonka tehtävänä oli luoda sähköinen tiedoksianto-
järjestelmä, jolla hallinto-oikeuksien verovalituksista tekemät päätökset annetaan asianhallinta-
järjestelmästä päätöskohtaisesti ja automaattisesti tiedoksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksi-
kölle. 
 
Pohjana projektille oli 18.6.2008 asetetun työryhmän työ (Hallinto-oikeuksien sähköinen tie-
doksianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön, Oikeusministeriön Lausuntoja ja selvityk-
siä 2009:1). Tämä työryhmä selvitti ja pilotoi hallinto-oikeuksien verovalituksiin antamien pää-
tösten sähköistä tiedoksiantomahdollisuutta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön. Kyseisen 
työryhmän toimiaikana eli 15.8.2008 - 31.1.2009 Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa tehdyt väli-
töntä verotusta koskevat päätökset annettiin tietoturvallisesti sähköpostilla tiedoksi Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikölle. Käytetyn menettelyn todettiin säästävän siinä määrin työtä, että sitä 
on Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa jatkettu työryhmän työn päättymisen jälkeenkin. Myös 
Rovaniemen ja Oulun hallinto-oikeudet ovat menettelystä saatujen hyvien kokemusten perus-
teella ottaneet sen käyttöön syksyllä 2009. Tämän nyt jo työnsä lopettaneen työryhmän luotua 
siten perustan sähköiselle lähettämiselle, nyt asetetun projektin tarkoituksena oli automatisoida 
menettely ja kehittää sitä muutoinkin edelleen. 
 



Projektin tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa hallinto-oikeuksien asianhallintajärjestelmään 
muutokset, jotka mahdollistavat päätösten automaattisen tiedoksiantamisen sähköisesti. Projek-
tin nyt päätyttyä tämä menettely, jonka tekninen kuvaus on liitteenä, voidaan ottaa mahdollisesti 
tarvittavan koulutuksen ja ohjelmien yhteensovitusten jälkeen käyttöön muissa hallinto-
oikeuksissa lukuun ottamatta Ahvenanmaan hallintotuomioistuinta. Koulutuksen tarpeen arvioi 
projektin työn päätökseen saattava pientyöryhmä, joka esitetään asetettavaksi. 
 
Projektin työtä ovat viivästyttäneet siihen läheisesti sidoksissa olevat muut toimintaympäristös-
sä tapahtuvat muutokset, muun muassa hallinto-oikeuksien Notes-version päivittämisen ja teks-
tinkäsittelyjärjestelmän vaihdon aikataulujen viivästyminen suunnitellusta syksyllä 2009. Vii-
västyksistä johtuen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa toteutettavaksi suunniteltua kokeilua ei 
ole voitu toteuttaa eikä kehitettyä menetelmää ottaa vielä laajemmin käyttöön. Koska järjestel-
män tekninen toteutus on kuitenkin nyt valmis, projekti katsoo järjestelmän olevan käytettävissä 
määräaikaan 1.5.2010 mennessä ja näin olleen projekti päättää työnsä. Aikataulun suhteen ei ole 
ollut mahdollista hoitaa asiaa niin, että päätösten lähettäminen tapahtuisi yhteisen asiointialustan 
kautta vaan tämä jää myöhemmän toteutuksen varaan. 
 
Toimeksiantonsa mukaisesti projekti on raportoinut työstään sähköisen asioinnin hankkeen oh-
jausryhmälle. Tämän ovat hoitaneet kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta ja informaatikko 
Sirpa Piekkari.  
 
Teknisen toteuttamisen loppuunsaattamiseksi projekti kuitenkin vielä ehdottaa, että asetettaisiin 
pientyöryhmä, jonka on arvioitava koulutuksen tarve, ohjeistettava käyttöönotto ja tarvittaessa 
tuettava sitä. Pientyöryhmän on myös selvitettävä, miten täytäntöönpanon kieltoa koskevat pää-
tökset ja asiassa myöhemmin annettava asiaratkaisu voidaan kehitettyä menetelmää käyttäen 
antaa tiedoksi Veronkantokeskukseen. 
 
Projektin puheenjohtajana on toiminut hallinto-oikeustuomari Aarne Reiman Hämeenlinnan 
hallinto-oikeudesta ja jäseninä kehittämispäällikkö Ann-Mari Pitkäranta oikeusministeriön oi-
keushallinto-osastolta, kehittämispäällikkö Sulevi Rauhala Veronsaajien oikeudenvalvontayksi-
köstä, erityisasiantuntija Jukka Nurmela Verohallinnon tietotekniikkapalvelusta, notaari Reijo 
Järvinen Helsingin hallinto-oikeudesta, hallinto-oikeussihteeri Toni Sarivirta Kuopion hallinto-
oikeudesta, informaatikko Sirpa Piekkari Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ja ylitarkastaja Rai-
ja Hietala oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta. Hietalan jäätyä vuorotteluvapaalle on hä-
nen tilalleen nimetty 7.12.2009 IT-suunnittelija Taina Hurme, jonka tehtäviä 18.2.2010 alkaen 
on hoitanut ylitarkastaja Iris Karhuketo. 
 
Projektin sihteerinä on toiminut Sirpa Piekkari. Asiantuntijoina on kuultu Urho Lindroosia oi-
keushallinnon tietotekniikkakeskuksesta sekä Kari Saarikoskea Veronkantokeskuksesta. 
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1. Katsaus sovellettaviin säännöksiin  

 
Peruste tätä projektia edeltäneen työryhmän työlle oli lainsäädännön epäselvyydestä johtunut 
epätietoisuus siitä, täyttääkö käytännössä noudatettu verovalituksia koskevien päätösten tiedok-
sianto Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle todisteellisen tiedoksiannon vaatimukset. Työ-
ryhmän käsitys asiasta oli se, että lähtötilanne oli ongelmallinen, mutta että sen kehittämä ja 
kokeilema, tosin sinänsä monia työvaiheita sisältänyt sähköinen tiedoksiantomenettely täyttää 
ne vaatimukset, jotka sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain 18 §:ssä on 
asetettu. Näin ollen tätä menettelyä noudattamalla säännösmuutokset eivät sinänsä olisi olleet 
tarpeen. Koska asia kuitenkin koettiin tässä suhteessa vielä jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, 
päädyttiin esittämään, että Verohallinnosta annetun lain 25 §:än lisätään uusi 2 momentti, joka 
kuuluisi seuraavasti: 
 
 VHL 25 § 
 
 Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön kuuleminen ennen 
 asian ratkaisemista ja päätöksen tiedoksianto 
 
 -------- 
 
 Hallintotuomioistuin voi ennen asian ratkaisemista varata Veronsaajien oikeudenval
 vontayksikölle tilaisuuden vastineen tai lausunnon antamiseen sekä antaa päätöksen tie
 doksi sähköistä tiedonsiirtomenetelmää käyttäen.  Yksikön on viipymättä ilmoitettava 
 sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta automaattisella kuittauksella tai muutoin. Yksi
 kön katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi vastaanottokuittauksen ajankohtana. 
 
Ehdotetun muutoksen oli alunperin tarkoitus tulla voimaan 1.5.2010 eli samaan aikaan kuin tälle 
projektille asetettu määräaika päättyy. Voimaantulo lykkääntyi kuitenkin siten, että ehdotettu 
muutos tulee voimaan vasta 1.9.2010, jolloin lakiin tulee muitakin muutoksia. 
 

2. Projektin työn kuvaus  

 
Projekti noudatti kahta eri työskentelytapaa. Täydessä kokoonpanossa kokoonnuttiin Helsingis-
sä kaikkiaan seitsemän kertaa ja lisäksi teknisiä muutoksia pohdittiin pienemmässä työryhmäs-
sä, joka kokoontui Helsingissä kerran ja Hämeenlinnassa kolme kertaa. Työryhmästä nimettyjen 
jäsenten lisäksi tämän pienemmän työryhmän kokouksiin osallistuivat myös Reijo Sandell ja 
Jari Luokkala Tiedosta; osastosihteeri Marjo Salonen ja toimistosihteeri Marja Iivonen Hämeen-
linnan hallinto-oikeudesta ja hallinnollinen sihteeri Virve Vilén Helsingin hallinto-oikeudesta. 
 
Hallinto-oikeuksien tekstinkäsittelyohjelmien uusimisen viivästyminen on vaikuttanut konkreet-
tisesti projektin etenemiseen. Hallinto-oikeuksissa käytetään tällä hetkellä sekä Lotus Notesin 
tekstinkäsittelyjärjestelmään WordPro:ta ja Lotus Notesin kuuluvaa teksturia. Koska oli tiedos-
sa, että hallinto-oikeuksissa tullaan siirtymään WordPro:sta OpenOfficen Writer-ohjelmaan, ei 
ollut lopulta järkevää toteuttaa päätösten automaattista lähettämistä enää WordPro-ohjelmalla.  
 
OpenOffice-projektin määräpäivä oli alunperin vuoden 2009 puolella, mutta hanke on viivästy-
nyt siten, että projekti on päättymässä vasta kesäkuussa 2010. Myöskään sähköisen asioinnin 
alustaa tai vastaavaa järjestelmää, jota tämä projekti olisi voinut käyttää hyödykseen, ei ole saa-
tu toteutettua sellaisella aikataululla, että sitä olisi tämän projektin aikataulun puitteissa voitu 
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hyödyntää. Suunniteltu päätösten tiedoksianto on jouduttu toteuttamaan ns. putkimallina hallin-
to-oikeuksista suojatun sähköpostin välityksellä suoraan Veronsaajien oikeudenvalvontayksik-
köön. 
 
Malli, jolla tiedoksianto teknisesti toimitetaan oli valmis jo helmikuussa. Muun muassa tekstin-
käsittelyohjelmien uusimisen viivästymisestä johtuen tarvittavia teknisiä muutoksia hallinto-
oikeuksien asianhallintajärjestelmään päästiin kuitenkin tekemään vasta huhti-toukokuun vaih-
teessa. Näin ollen muutosten testaus ja toiminnon kokeilu voidaan suorittaa vasta toukokuun 
aikana ja mahdollisesti tarvittava koulutus sekä valtakunnallinen käyttöönotto vasta tämän jäl-
keen.  
 
Projektin kokonaiskustannukset ovat olleet arviolta 35 000 euroa, josta Tiedon osuus on noin 30 
000 euroa (noin 27 htp) ja OTTK:n osuus noin 5 000 euroa (10 htp). Verohallinnon oikeuden-
valvontayksikkö maksoi 10 000 euroa eli OM:n osuudeksi jää noin 25 000 euroa. Kustannusar-
viossa ei ole huomioitu OM:n projektirahoista maksettuja matkakuluja eikä virkatyönä tehtyä 
osuutta. 
 

3. Veropäätösten tiedoksianto nykyisin 

 
Hallinto-oikeudet ovat tähän asti lähettäneet kaikki päätöksensä tiedoksi postitse. Osa päätöksis-
tä lähetetään tiedoksi saantitodistuksin, jolloin hallinto-oikeuteen saadaan tieto päivästä, jona 
asianosainen on saanut päätöksen tiedoksi. Päätöksen vastaanottopäivästä alkaa päätöksen vali-
tusaika, jonka kuluessa päätöksestä on haettava muutoksenhakulupaa korkeimmalta hallinto-
oikeudelta. Valitusajan päätyttyä päätös saa lainvoiman eikä siihen enää pääsääntöisesti voi ha-
kea muutosta. 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa toteutettiin 15.8.2008 - 31.1.2009 pilottihankkeena kokeilu 
verotusta koskevien päätösten toimittamisesta sähköpostitse Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikköön. Kokeilusta tarkemmin julkaisussa Hallinto-oikeuksien sähköinen tiedoksianto Veron-
saajien oikeudenvalvontayksikköön, Oikeusministeriön Lausuntoja ja selvityksiä 2009:1. 
 
Pilottihankkeessa muotoutuneessa tavassa viikon aikana annetut päätökset lähetetään yhtenä 
sähköpostina maanantaisin Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön. Päätökset on lähetetty 
siinä muodossa kuin ne hallinto-oikeudessa tehdään eli kukin päätös omana Lotus Notesin 
WordPro:n lwp-tiedostona. 
 
Sähköposti lähetetään suojattuna sähköpostina (Deltagon) tiettyyn Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön sähköpostiin. Sähköpostin vastaanottaja lähettää saamansa viestin reply-
toiminnolla takaisin hallinto-oikeuteen. Saatua viestiä käsitellään hallinto-oikeudessa vastaanot-
tokuittauksena ja viestit tulostetaan hallinto-oikeudessa säilytettäväksi tavanomaisten vastaanot-
totodistusten tavoin. 
 
Pilottihankkeen tapa vaatii päätösten käsittelyä erikseen useassa vaiheessa: päätökset tallenne-
taan yksitellen odottamaan lähetystä, ne poimitaan yksitellen lähetettävään sähköpostiin ja vas-
taanottokuittausten perusteella tiedoksiannot kuitataan asianhallintaan lähetetyksi ja vastaanote-
tuksi yksitellen jokaisen asian yhteyteen erikseen. Menettelyn vaatimasta käsityöstä huolimatta 
Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa todettiin, että menettely on kokonaisuutena perinteistä tapaa 
vaivattomampi - ainakin tilanteessa, jossa vastaanottavia tahoja ei ole kuin yksi ja sama jaos-
tosihteeri tekee kaikki päätökset. 
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Pilottihankkeen päätyttyä Hämeenlinnan hallinto-oikeus on edelleen jatkanut verotusta koskevi-
en päätösten lähettämistä sähköisesti Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön. Syksystä 2009 
lähtien myös Oulun ja Rovaniemen hallinto-oikeudet ovat noudattaneet vastaavaa tapaa. Loput 
hallinto-oikeudet lähettävät omat veropäätöksensä edelleen postitse. 

 
Kuva 1: Veropäätösten sähköinen tiedoksianto kokeilun aikana hallinto-oikeudesta Veronsaaji-
en oikeudenvalvontayksikköön. 
 

4. Automatisoitu veropäätösten lähettäminen Veronsaajien oikeudenvalvontayksikköön 

 
Projektin tavoitteena oli luoda mahdollisimman pitkälle automatisoitu tapa lähettää verotusta 
koskevat päätökset kahdeksasta hallinto-oikeuden asianhallintasovelluksesta yhden väylän kaut-
ta Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle. Päätösten vastaanottokuittaukset palaavat samaa 
väylää pitkin liitettäväksi päätöksen lähettäneen hallinto-oikeuden asianhallintasovellukseen. 
Yksityiskohtainen kuvaus toiminnosta on liitteenä 1. 
 
Koska sähköistä asiointialustaa tai vastaavaa ei ole vielä käytettävissä, joudutaan päätökset vali-
tusosoituksineen tässä vaiheessa lähettämään hallinto-oikeuksien Notes-
asianhallintasovelluksista Deltagon-sähköpostina edelleen Veronsaajien oikeudenvalvontayksi-
kölle, josta lähetetään vastaanottokuittaukset takaisin samaa väylää käyttäen. Myöhemmin sa-
nomien välitys on tarkoitus siirtää tapahtuvaksi sähköisen asioinnin alustan avulla.  
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Hallinto-oikeuksien asianhallintasovelluksen muutokset ja sanomien välitys toteutetaan Notes 
8.0.2 -versioon ja OpenOffice 3.0 -versioon. Verovalituksia koskevat päätökset tuotetaan ja lä-
hetetään edelleen OpenOfficen Writer-tekstinkäsittelyohjelmalla odt-muotoisina.  
 
Käytännössä lähetys toimii niin, että hallinto-oikeuden asianhallintasovellus etsii päivittäin eh-
dot täyttävät verovalituksia koskevat päätökset ja lähettää ne valitusosoituksineen Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikköön. Lähetyksen mahdollistavia ehtoja ovat muun muassa se, että asian 
on oltava veroasia, se on ratkaistu ja saanut antopäivän ja ratkaisun antopäivä on ohitettu.  
 
Määrittelyssä on otettu huomioon myös, että osassa hallinto-oikeuksia antopäivä määrätään etu-
käteen ja osassa vasta antopäivänä. Jos asia ratkaistaan yhteiskäsittelyssä, päätöksen tiedoksian-
to on myös luotava kaikkiin yhteiskäsittelyssä oleviin asioihin. 
 
Asianhallintasovelluksesta lähtevän viestin otsikossa näkyy lähettävä organisaatio (=hallinto-
oikeus),  päätösnumero, antopäivä ja lähetyspäivä.  
 
Jos sovellus ei syystä tai toisesta pysty lähettämään päätöstä ehdot täyttävässä asiassa, se siirtyy 
työjonoon virheen etsimistä ja manuaalista korjausta varten.  
 
Tämän projektin yhteydessä jouduttiin hahmottelemaan asianhallinnan työjonoa, jotta korjausta 
vaativat päätökset saadaan käsiteltäviksi. Työjonon näkymiä ja toimintoja suunniteltiin jonkin 
verran laajemmin kuin tämä projekti olisi vaatinut ennakoiden muun muassa tulevan UMA-
projektin vaatimuksia. Työjono-painike sijoitettiin asianhallintaan yläpalkkiin, jolloin työjonoon 
on mahdollista päästä eri näkymien kautta. 
 
Tässä vaiheessa työjonoon poimitaan asiat, joiden automaattinen lähettäminen Veronsaajien 
oikeudenvalvontayksikköön ei ole onnistunut. Virhetapausten korjaukset ja selvitettävät asiat 
keskitetään yhteen paikkaan, josta ne tulevat varmasti käsitellyiksi. Korjattava asia poistuu lo-
pullisesti näkymästä vasta sitten, kun korjaus on kuitattu loppuun suoritetuksi. Korja-
tut/selvitetyt asiat lähetetään automaattisesti seuraavana yönä Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikölle. 
 
Jokaisesta päätöksen tiedoksiannon sähköisestä lähetyksestä syntyy asian yhteyteen uusi pää-
töksen tiedoksiantoasiakirja. Asianhallintasovellus etsii päivittäin hallinto-oikeuteen saapunees-
ta sähköpostista Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköstä tulleet päätöstiedoksiantojen vastaan-
ottokuittaukset ja päivittää vastaanottopäivämäärän päätöksen tiedoksiantotietoihin. Koska jo-
kaiselle viranomaiselle lähetetään oma päätöskappaleensa, tiedoksiantoasiakirjoja syntyy jatkos-
sa entistä enemmän. Nykyisinkin yhdessä päätöksen tiedoksianto -asiakirjassa voi olla useampia 
viranomaisia.  
 
Myöhemmissä vaiheissa päätöksen ja siihen liittyvän tiedoksiannon poiminta lähetettäväksi olisi 
voitava tehdä myös asianosaisen tietojen pohjalta. Tieto siitä, voidaanko tiedoksiantoja lähettää 
sähköisesti, voitaisiin merkitä kunkin asianosaisen tietoihin, josta se kopioituisi automaattisesti 
niiden asianosaisten päätösten kohdalle, joille voidaan lähettää tiedoksiantoja sähköisesti. Koska 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö vain harvoin merkitään veroasioissa asianosaiseksi, ei 
asianosaisen tiedoista tehtävää poimintaa voitu käyttää tässä.  
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5. Projektin tämänhetkinen vaihe 

 
Niin kuin edellä on todettu, muiden hankkeiden viivästyminen on vaikeuttanut ja hidastanut 
projektin työtä. Toimeksiannon mukaan sähköisen tiedoksiannon piti olla käytettävissä viimeis-
tään 1.5.2010 eli samana päivänä, jolloin sitä koskevan verohallintolain muutoksen oli alunperin 
tarkoitus tulla voimaan. Säännöksen voimaantulo on kuitenkin lykkääntynyt siten, että se astuu 
voimaan 1.9.2010. 
 
Sähköisen tiedoksiannon tekninen toteutus on kuitenkin nyt valmis, eikä sen käyttöönoton to-
teutuksessa enää tarvita niin laajaa kokoonpanoa kuin projektin aikana. Näin ollen projekti kat-
soo alkuperäisen toimeksiantonsa tulleen toteutetuksi, mutta ehdottaa, että oikeusministeriö 
asettaisi vielä pientyöryhmän seuraamaan ja tarvittaessa avustamaan sähköisen tiedoksiannon 
toteutuksessa, mikä käytännössä tarkoittaisi lähinnä mahdollisesti tarvittavan koulutuksen suun-
nittelua ja toteutusta sekä mahdollisesti tarvittavaa käyttöönoton ohjeistusta ja tukemista.  
 
Nyt toteutetun ratkaisun puitteissa on mahdollista lähettää päätös tiedoksi vain yhdelle vastaan-
ottajalle, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikölle. Pientyöryhmän toimeksiantoon tulisi myös 
sisällyttää seuraava askel verovalituksiin annettavien päätösten sähköisessä tiedoksiannossa, 
jossa vastaavalla tavalla annettaisiin Veronkantokeskukseen sähköisesti tiedoksi ulosoton kiel-
tämistä/keskeyttämistä koskevat päätökset sekä myöhemmin asiassa annettavat asiaratkaisut. 
Tämä edellyttää lähetystoiminnon muuttamista asianhallinnassa niin, että sama päätös voidaan 
tarvittaessa lähettää samanaikaisesti useammalle kuin yhdelle taholle. 
 
Työryhmässä toimisivat ylitarkastaja Iris Karhuketo oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta, 
informaatikko Sirpa Piekkari Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta, notaari Reijo Järvinen Helsin-
gin hallinto-oikeudesta, kehittämispäällikkö Sulevi Rauhala Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
siköstä ja ylitarkastaja Lasse Aremaa Veronkantokeskuksesta. Tarvittaessa pientyöryhmä voi 
käyttää apunaan projektissa mukana olleita henkilöitä tai ulkopuolisia asiantuntijoita. 
 

6. Tulevaisuuden näkymiä 

 
Hallinto-oikeuksien veropäätösten automatisoitu tiedoksianto otetaan käyttöön 1.6.2010 alkaen 
vaiheittain niin, että viimeistään 1.9.2010 automatisoitu järjestelmä on käytettävissä kaikissa 
hallinto-oikeuksissa. 
 
Jos pientyöryhmä toteuttaa asianhallintaan muutokset, jotka mahdollistavat päätösten lähettämi-
sen automaattisesti myös Veronkantokeskukseen, niin sen jälkeen Verohallintoon lähtevistä 
päätöksistä ainoastaan paikallisiin verotoimistoihin lähtevien päätösten lähettämistä ei ole au-
tomatisoitu. Automatisoidusta lähettämisestä saatujen kokemusten perusteella näidenkin päätös-
ten lähettämisen automatisointi lienee suhteellisen yksinkertaisesti järjestettävissä. Jo Veronkan-
tokeskukseen lähettäminen vaatii asianhallintaan muutoksen, että päätökset voidaan lähettää 
samanaikaisesti usealle taholle. Muutoksen teon yhteydessä olisi vain huomioitavat, että tahoja 
voi olla enemmän kuin kaksi. 
 
Nyt toteutetussa ratkaisussa joudutaan käyttämään lähetysväylänä suojattua sähköpostia (Delta-
gon). Tulevan sähköisen asiointialustan avulla toimintoa olisi mahdollista käyttää sähköpostia 
turvatummin ja ilmeisesti teknisesti asianhallinnan kannalta yksinkertaisemmin. Julkisen hallin-
non asiointialustasta on kuitenkin toteutumassa ensin yksityishenkilöille tarkoitettu osuus, jonka 
on arvioitu toteutuvan vuonna 2011. Vasta sen jälkeen on vuorossa yrityksille ja yhteisöille tar-
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koitettu vastaava palvelu, jota ei ole vielä edes aikataulutettu. 
 
Hallinto-oikeuksissa olisi kuitenkin jo nyt tarvetta lähettää päätöksiä tiedoksi sähköisesti monil-
le ja monenlaisille vastaanottajille. Osa tahoista on Veronkantokeskuksen ja verotoimistojen 
tapaisia organisaatioita, joille voidaan lähettää automaattisesti tietyin määriteltävin ehdoin vali-
tut päätökset välittömästi antopäivän jälkeen. Verotoimistojen  osalta ongelmaksi voisi muodos-
tua se, että sähköisesti lähetettävä päätösasiakirja ja valitukseen liittyvä postitse lähetettävä 
asiakirjanippu eroavat toisistaan Lisäksi olisi tarvetta voida lähettää päätöksiä tiedoksi satunnai-
sille vastaanottajille kuten tutkijoille tai tiedotusvälineille. Periaatteessa kunkin päätöksen yh-
teyteen tulisi voida tarvittaessa lisätä näitä uusia yksittäisiä vastaanottajia niin, että lähettäminen 
ja vastaanottojen seuranta tapahtuisi vastaavalla tavalla kuin nyt Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikön kanssa. Ongelmaksi muodostuu, että kun Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön, 
Veronkantokeskuksen ja verotoimistojen osalta päätökset voidaan lähettää samanaikaisesti välit-
tömästi antopäivän jälkeen, näissä muissa tapauksissa lähetyksen tulisi olla mahdollista myö-
hemmin valittavana ajankohtana, mikä asettaa toiminnolle uudenlaisen vaatimuksen. Se vaatii 
asianhallinnan toimimista niin, että päätökset voitaisiin lähettää usealle taholle paitsi samanai-
kaisesti niin tarvittaessa myös eriaikaisesti. 
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LIITE 1

Reijo Sandell/Tieto 15.1.2010

VEROPÄÄTÖKSEN SÄHKÖINEN LÄHETTÄMINEN VERONSAAJIEN 
OIKEUDENVALVONTAYKSIKKÖÖN (VOVA)

Määrittely

1. Taustaa

Hallinto-oikeuksista on tarkoitus lähettää ratkaistujen veroasioiden päätökset sähköisesti tiedoksi 
VOVA:an. Tämä vaatii muutoksia hallinto-oikeuksien asianhallintasovellukseen. Tässä 
määrittelyssä ei oteta kantaa sanomien välitystapaan hallinto-oikeuksien asianhallintasovelluksen ja 
VOVA:n välillä. Tavoitteena kuitenkin on, että veropäätökset valitusosoituksineen lähtevät 
kahdeksasta hallinto-oikeudesta yhden väylän kautta VOVA:lle ja että vastaanottokuittaukset 
palaavat samaa väylää pitkin jaettavaksi oikeaan, päätöksen lähettäneen hallinto-oikeuden 
asianhallintasovellukseen.

Tässä vaiheessa sanomien välitys on ehdotettu toteutettavaksi niin, että veroasioiden päätökset 
valitusosoituksineen lähetetään hallinto-oikeuksien Notes-asianhallintasovelluksista Deltagon-
sähköpostilla edelleen VOVA:lle ja päinvastoin (vastaanottokuittaukset). Ks. kuva 1. Tiedonsiirto 
hallinto-oikeuksien ja VOVA:n välillä. Hallinto-oikeudet käyttävät valtioneuvoston Deltagon-
palvelua suojatun sähköpostin lähettämiseen. Myöhemmin sanomien välitys on tarkoitus siirtää 
tapahtuvaksi sähköisen asioinnin alustan avulla.

Kuva 1. Tiedonsiirto hallinto-oikeuksien ja VOVA:n välillä
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Hallinto-oikeuksien asianhallintasovelluksen muutokset ja sanomien välitys toteutetaan Notes 8.0.2 
-versioon ja OpenOffice 3.0 -versioon. Veropäätökset tuotetaan OpenOfficen Writer-
tekstinkäsittelyohjelmalla odt-muotoisina ja lähetetään edelleen VOVA:an odt-muotoisina. 
Asianhallintasovellusten muutoksissa ja sanomavälityksen toteutuksessa on huomioitava myös se, 
että osa veropäätöksistä tehdään Notesilla. Notesilla tehdyt veropäätökset on myös muunnettava 
odt-muotoon ennen niiden lähettämistä.

OpenOffice-projektin aikataulusta riippuu, saadaanko tämä toiminto käyttöön 1.5.2010 mennessä.

2. Ehdot

Jotta päätös voidaan lähettää VOVA:an, sen on täytettävä seuraavat ehdot:

- Asia koskee veroasiaa ja sen  asiaryhmä on asianimikkeistötietokannassa määritetty 
sellaiseksi, että päätös voidaan lähettää sähköisesti tiedoksi VOVA:an ilman korjausta 
vaativien näkymän kautta tapahtuvaa kierrätystä (ks. liitteen poikkeukselliset asiaryhmät).

- Asiaan on luotu ratkaisu, johon on kirjattu antopäivä, ratkaisunumero ja ratkaisun tyypiksi 
lopullinen päätös tai oikaisupäätös. Päätöstä ei voi lähettää ennen ratkaisun antopäivää.

– Asiaan on luotu yllä mainittua ratkaisua vastaava päätös. Päätöstä ei voi lähettää, jos sitä ei 
ole lukittu.

– Päätökseen on liitetty odt-muotoinen päätös.
– Ratkaisun antopäivä on ohitettu.
– Päätösasiakirjaan ei ole kirjattu lähettämisen estoa.
– Päätöstä ei ole vielä lähetetty VOVA:an.

3. Päätöksen tiedoksianto

3.1 Antopäivä kirjataan etukäteen

Asianhallintasovellus luo päivittäin ehdot täyttävien päätösten vastausasiakirjaksi päätöksen 
tiedoksiannon. Siihen merkitään oletusarvoiseksi tiedoksiantotavaksi 'Sähköinen tiedoksianto', 
lähetyspäiväksi ratkaisun antopäivää seuraava päivä ja vastaanottajaksi VOVA. Päätöksen 
tiedoksiantoa voidaan muokata manuaalisesti. Päätöksen tiedoksianto luodaan ratkaisun 
antopäivänä ennen virka-ajan alkamista.

3.2 Antopäivä kirjataan antopäivänä

Jos ehdot täyttävään ratkaisuun kirjataan antopäiväksi kuluva päivä, sovellus luo ratkaisun 
tallennuksen yhteydessä ratkaisua vastaavaan päätökseen tiedoksiannon kohdassa 3.1 määritellyin 
tiedoin.

Jos asia ratkaistaan yhteiskäsittelyssä, päätöksen tiedoksianto luodaan kaikkiin yhteiskäsittelyssä 
oleviin asioihin.

4. Päätöksen lähettäminen

Asianhallintasovellus etsii päivittäin ehdot täyttävät veropäätökset ja lähettää ne 
valitusosoituksineen VOVA:an.

Asianhallintasovelluksesta lähtevän viestin otsikossa näkyy lähettävä organisaatio (=hallinto-
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oikeus), lähetyspäivä, antopäivä, päätösnumero ja asianimike aukikirjoitettuna (tai 4-numeroinen 
asiakoodi).

5. Korjausta vaativat veropäätökset

Jos sovellus ei syystä tai toisesta pysty lähettämään päätöstä asiassa, joka asiaryhmänsä ja 
ratkaisunsa puolesta täyttää ehdot, asia siirtyy virheellisten asioiden näkymään virheen etsimistä ja 
manuaalista korjausta varten.

Korjatut/selvitetyt asiat lähetetään automaattisesti seuraavana yönä VOVA:lle. 

Jos antopäivä on jo koittanut ja päätös tiedoksiantoineen halutaan jostakin syystä viime tingassa 
jättää lähettämättä, se voidaan tehdä antopäivänä poistamalla koittanut antopäivä, jolloin asia 
palautuu esitellyksi (E). Myöhemmin lähetystä ei voi enää perua.

5.1 Korjausta vaativien veropäätösten näkymä

Näkymään pääsee suoraan päävalikosta.

Näkymään poimitaan asiat, joiden automaattinen lähettäminen VOVA:an ei ole onnistunut. 
Virhetapausten korjaukset ja selvitettävät asiat keskitetään yhteen paikkaan, josta ne tulevat 
varmasti käsitellyiksi.

Näkymä luokitellaan päivämäärittäin vanhin ensimmäisenä, organisaatioittain aakkosjärjestyksessä 
ja asiakirjatyypeittäin. Näkymässä näytetään diaarikortti kaikkine vastausasiakirjoineen. Näkymän 
sarakkeet ovat Kaikki asiat / Diaarinumeroittain -näkymän mukaiset lisättynä sarakkeilla antopäivää 
ja ratkaisunumeroa varten. Nämä sarakkeet ovat Saapunut- ja 1. Valittaja -sarakkeiden välissä.

Kun joku alkaa tehdä korjausta, asia ei näy enää muille käsittelijöille. Jos korjaus keskeytyy (ei ole 
kuitattu loppuun asti suoritetuksi), korjattava diaarikortti vastausasiakirjoineen palautuu myös 
muiden käsittelijöiden käyttöön. Korjattava asia poistuu lopullisesti näkymästä vasta sitten, kun 
korjaus on kuitattu loppuun suoritetuksi.

6. Vastaanottokuittauksen vastaanottaminen hallinto-oikeudessa

Asianhallintasovellus etsii päivittäin hallinto-oikeuteen saapuneesta sähköpostista VOVA:sta tulleet 
päätöstiedoksiantojen vastaanottokuittaukset ja päivittää vastaanottopäivämäärän tiedoksiantoihin.

VOVA:sta tulevassa kuittauksessa tulee näkyä vastaanottava organisaatio (=hallinto-oikeus), 
lähetyspäivä, lähettävä organisaatio (=VOVA), antopäivä ja päätösnumero.

6.1 Vastaanottokuittausten seurantanäkymä

Asianhallintasovellukseen lisätään uusi luokiteltu näkymä, jossa näkyvät vain ne sähköisesti 
tiedoksiannetut ja saantitodistuksella tiedoksiannetut asiat, joihin ei ole saatu vastaanottokuittausta. 
Näkymään pääsee suoraan päävalikosta. 

Näkymässä näytetään diaarikortit vastausasiakirjoineen.
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Näkymä luokitellaan ensin 'Saantitodistukset' ja 'Sähköinen tiedoksianto' ja edelleen vuosittain ja 
päivittäin lähetyspäivän mukaan, vanhimmat tiedoksiannot ensimmäiseksi.

7. Muita muutoksia

Päätöksen tiedoksiantolomakkeeseen tiedoksiantotavan valintalistaan lisätään vaihtoehto 
'Sähköinen tiedoksianto'. Tämä tulee oletuksena kaikkiin VOVA:an sähköisesti lähetettävien 
veropäätösten tiedoksiantoihin. Tarvittaessa tämän tiedoksiantotavan voi poistaa tai lisätä 
manuaalisesti päätöksen tiedoksiantoasiakirjaan.

Jokaisesta päätöksen tiedoksiannon sähköisestä lähetyksestä syntyy asiaan uusi päätöksen 
tiedoksiantoasiakirja. Jatkossa näitä tiedoksiantoasiakirjoja syntyy nykyistä enemmän, koska kukin 
viranomainen saa oman asiakirjansa. Nykyisin yhdessä päätöksen tiedoksianto -asiakirjassa voi olla 
useampia viranomaisia.

Päätöslomakkeeseen lisätään päätösotteen yms. sähköisen lähettämisen estävä kenttä esim. 
ruksitettava kohta 'Ei sähköistä lähetystä'.

8. Muita huomioita

Myöhemmissä vaiheissa päätöksen ja siihen liittyvän tiedoksiannon poiminta lähetettäväksi olisi 
voitava tehdä myös asianosaisen tietojen pohjalta. Tieto siitä, voidaanko tiedoksiantoja lähettää 
sähköisesti voitaisiin merkitä kunkin asianosaisen tietoihin, josta se kopioituisi automaattisesti 
niiden asianosaisten päätösten kohdalle, joille voidaan lähettää tiedoksiantoja sähköisesti. Koska 
VOVA vain harvoin merkitään veroasioissa asianosaiseksi, ei asianosaisen tiedoista tehtävää 
poimintaa voi käyttää tässä.

Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa on kokeilun aikana toimittu niin, että kun VOVA on valittajana, 
lähetetään asiakirjat ja päätöksen kopio postitse verotoimistoon. VOVA:an lähetetään päätös 
tiedoksiantoineen vain sähköisesti. 

Päätöksiä voidaan VOVA:n puolesta antaa niin, että ne saapuvat VOVA:an lauantaina tai muuna 
vastaavana päivänä, jona ei olla työssä. Tällöin myös VOVA:sta lähtevä automaattinen 
vastaanottokuittaus päiväytyy sellaisella päivälle, jona ei työskennellä ja vastaava tieto siirtyy 
sinällään hallinto-oikeuden asianhallintaan. Näin edellyttäen, että oikeushallinnossa ei ole käytössä 
jo valmiina kalenterin mukaan ajastettuja agenttiajoja, joita voitaisiin soveltaa suoraan myös tässä.
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Liite 1

Hallinto-oikeuksien veroasioiden asiaryhmät

Tavallisesti kirjoitetut asiaryhmät voidaan lähettää tiedoksi automaattisesti
Kursiivilla on kirjoitettu ne asiaryhmät, joita ei voida lainkaan lähettää automaattisesti. 
Lisäksi 83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut -luokassa on joitakin poikkeuksellisia tilanteita

8 VEROT

81 Tulo- ja varallisuusvero

S 8101 Henkilökohtaisen tulon verotus
S 8102 Varallisuusverotus
S 8103 Elinkeinotulon verotus
S 8104 Maatilatalouden verotus
S 8105 Lähdeverot
S 8106 Kansainvälinen verotus
S   K 8107 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa
S   K 8108 Veroviraston ennakkotieto tai -ratkaisu tulo- ja varallisuusveroasiassa
S   K 8109 Ennakonpidätyksen ja ennakonkannon muuttaminen
S   K 8110 Ennakkoperintä ja työnantajan sosiaaliturvamaksu
S 8111 Kiinteistövero
S 8112 Rakennusvero
S 8199 Muu tulon tai varallisuuden perusteella kannettavaa veroa tai maksua    

koskeva asia

82 Arvonlisävero

S 8201 Arvonlisäveroa koskevat valitukset
S   K 8202 Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa 
S   K 8203 Veroviraston ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
S 8204 Arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröinti ja ryhmärekisteröinti
S 8205 Vakuutusmaksuvero
S 8299 Muu arvonlisäveroa tai vakuutusmaksuveroa koskeva asia

83 Ajoneuvoja koskevat verot ja maksut

S 8301 Autoverovalitukset (lähetys vain jos AKE:n päätös)
S   K 8302 Autoveroa koskevat ennakkoratkaisut (lähetys vain jos AKE:n päätös)
S 8303 Autoveron palautus
S 8304 Ajoneuvovero
S 8305 Polttoainemaksu
S 8306 Käyttökieltoa koskevat valitukset (lähetys vain jos AKE:n päätös)
S 8307 Veronhuojennuksia koskevat valitukset 
S 8399 Muu ajoneuvoveroasia 
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84 Valmisteverot ja tulliasiat 

S 8401 Tullinimikkeet
S 8402 Tullausvalitukset
S   K 8403 Ennakkoratkaisut valmistevero- ja tulliasioissa 
S 8404 Tullin suorittama valvonta (mm. EU-tuet)
S 8405 Valmisteverot
S 8499 Muu tulliasia

85 Muut verot ja verotusmenettely

S 8501 Perintö- ja lahjavero
S 8502 Arpajaisvero
S 8503 Leimavero
S 8504 Varainsiirtovero
S 8505 Jätevero
S 8506 Ratavero
S 8507 Tonnistovero
S 8508 Vakuutusmaksu ja metsänhoitomaksu  
S 8509 Muut valtiolle perittävät maksut (mm. maksuperustelakiin perustuvat)
S   K 8510 Ennakkotieto tai -ennakkoratkaisu muussa veroasiassa
S 8511 Verotusmenettely
S 8512 Veronkanto
S 8513 Verotukseen liittyvä laiminlyöntimaksu
S 8599 Muu veroasia
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VEROPÄÄTÖKSEN SÄHKÖINEN LÄHETTÄMINEN 
VERONSAAJIEN OIKEUDENVALVONTAYKSIKKÖÖN (VOVA) 

Muutokset hallinto-oikeuden asianhallintasovellukseen 

 

Tässä asiakirjassa kuvataan muutokset, jotka on tehtävä 
asianhallintasovellukseen, jotta veropäätöksiä voitaisiin lähettää automaattisesti. 
Muutosten työmäärä on 15 htp. 

 

1 Asianimikkeistö-tietokanta 

 

1.1 Asiakoodi-lomake (Lainkäyttöasia) 

Uusi valintaruututyyppinen kenttä, joka valitsemalla ilmoitetaan, voidaanko 
asiaryhmän päätökset lähettää automaattisesti. Kenttä sijoitetaan Asian laatu –
osioon. 

Kentässä on kaksi valinta-arvoa: ”Päätös voidaan lähettää rajoituksetta” ja 
”Päätös voidaan lähettää rajoitetusti”. Vain toinen arvoista voidaan valita. 

Uusi tekstityyppinen kenttä, johon kirjataan rajoitetussa tapauksessa ne 
viranomaiset, joiden tekemistä päätöksistä tehtyihin valituksiin annetut HaO:n  
päätökset voidaan lähettää automaattisesti. 

Kenttään voidaan kirjata useita arvoja. Kenttään liittyy painike, jolla viranomaiset 
valitaan Viranomaiset-tietokannasta. Kenttä on käytössä vain, kun on valittu 
”Päätös voidaan lähettää rajoitetusti”. 

Uusi tekstityyppinen kenttä, johon kirjataan asiaryhmän päätösten liitteeksi 
liitettävän valitusosoituksen nimi. 
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2 Asianhallinta-tietokanta 

Tietokannan lomakkeisiin tehdään muutoksia, lisätään uusia näkymiä ja 
koodataan agentti, joka hoitaa veropäätösten automaattisen lähetyksen. 

 

2.1 Lomakkeet 

 

2.1.1 Päätöstietojen alilomake (PaatosWordProSub) 

Uusi valintaruututyyppinen kenttä (PreventSend), joka valitsemalla estetään 
päätöksen sähköinen lähetys. Kenttä sijoitetaan Yhteiskäsittely-kentän alle. 

Kentässä on yksi valinta-arvo: ”Ei sähköistä lähetystä”. 

Uusi tekstityyppinen kenttä (AppealDirCode) valitusosoituksen koodia varten. 
Kenttä sijoitetaan WordProPohja-kentän alle. 

 

2.1.2 Uusi lomake Asiakirja – Päätös (Open Office) 

Lomake määritellään OO-projektissa. Lomakkeen määrittelyssä otetaan 
huomioon seuraavat päätöksen automaattisen lähetykseen liittyvät 
muutostarpeet: 

Uusi tekstityyppinen piilokenttä (DecisionSent), johon sovellus kirjaa 
päätöksen lähettämisen yhteydessä lähettämispäivän tai tiedon ”Ei lähetetä”, jos 
päätöstä ei määrittelyn sääntöjen mukaan lähetetä sähköisesti. Tieto on siis joko 
päivämäärä (päätös lähetetty), ”Ei lähetetä” (ei lähetetä sähköisesti) tai ”” 
(lähetystä ei vielä tehty tai lähetys epäonnistunut). 
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2.1.3 Ratkaisu-lomake (Asiakirja - Ratkaisulomake) 

Tallennuksen yhteyteen (Querysave) tehdään ohjelmamuutos. Jos ratkaisun 
antopäivä (AntoPvm) on kuluva päivä, ja päätöksen automaattisen 
lähetyksen ehdot (ks. määrittely) täyttyvät: 

- ratkaisua vastaavan päätöksen vastausasiakirjaksi luodaan tiedoksianto 
(Asiakirja - Päätöksen tiedoksianto); 

- tiedoksiantoon päivitetään tiedot, jotka periytetään luotaessa tiedoksianto 
manuaalisesti; 

- tiedoksiannon tiedoksiantotavaksi (TAtapa) päivitetään ”Sähköinen 
tiedoksianto”; 

- tiedoksiannon lähetyspäiväksi (TAlahetetty) päivitetään kuluvaa päivää 
seuraava päivä; 

- tiedoksiannon vastaanottajaksi (TAkenelle) päivitetään ”VOVA”; 
päivitettävää tietoa ei kovakoodata ohjelmaan, vaan se määritellään 
asetuksessa; 

- tiedoksianto luodaan myös yhteiskäsittelyssä oleviin päätöksiin. 

 

2.1.4 Uusi asetuslomake sähköisen lähetyksen tietoja varten 

Lomakkeen avulla luodaan asetus, jossa määritetään lähetykseen liittyviä, 
mahdollisesti muuttuvia, tietoja. Näitä tietoja ei kovakoodata sovelluksen 
ohjelmiin. Tällaisia tietoja ovat esim: 

- lähetyksen vastaanottajan sähköpostiosoite; 

- lähetyksen vastaanottajan nimi. 

 

2.1.5 Uusi asetuslomake valitusosoituksia varten 

Lomakkeessa ovat kentät valitusosoituksen nimeä ja koodia sekä OO-liitettä 
varten. Liitekentän yhteydessä on liittämispainike. 
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2.1.6 Uusi lomake lähetyksen seurantatietoja varten 

Lähetysagentti luo kullakin ajokerralla lomakkeen avulla asiakirjan, johon se 
kirjoittaa tiedot lähetetyistä päätöksistä ja lähetysajankohdan. 

 

2.1.7 Päätöksen tiedoksianto (Asiakirja - Päätöksen tiedoksianto) –lomake 

Uusi tekstityyppinen piilokenttä (DecisionRepair), jossa on tieto 
”Korjattu”, jos käyttäjä on kuitannut veropäätöksen korjatuksi. 

Uusi tekstityyppinen piilokenttä (DecisionSent), johon agentti kirjaa 
päätöksen lähettämisen yhteydessä lähettämispäivän, tai tiedon ”Ei lähetetä”, 
jos päätöstä ei määrittelyn sääntöjen mukaan lähetetä sähköisesti. Tieto on 
siis joko päivämäärä (päätös lähetetty), ”Ei lähetetä” (ei lähetetä sähköisesti) 
tai ”” (lähetys epäonnistunut). 

Tiedoksiantotapa (TAtapa)-kentän valintavaihtoehtoihin lisätään ”Sähköinen 
tiedoksianto”. 

 

2.2 Toiminnot 

2.2.1 Uusi Työjono-yhteistoiminto. 

Toiminto on käytössä toimintopalkissa. Toiminto avaa Työjono-navigaattorin.
  

2.2.2 Uusi Siirry asiaan -yhteistoiminto 

Toiminto on käytössä toimintopalkissa. Toiminto avaa Kaikki asiat – 
diaarinumeroittain –näkymän ja siirtää kohdistuksen siihen asiaan, joka on 
lähtönäkymässä valittuna. 

 

 

 

 

 

 

28



Tekninen ratkaisukuvaus   
   
   
   
Reijo Sandell  24.2.2010 
 

   
  
  sivu 5/16 
   
© 2009 
Tieto Corporation 

 
HAO_VOVA_ratkaisukuvaus_24_02_10.doc  

 

2.3 Näkymät 

 

2.3.1 Uusi Työjono-navigaattori 

Oletusnäkymä: Työjonoon saapuneet. 

Otsikko: Työjono. 

Painikkeet: 

Saapuneet: painike avaa Työjono: saapuneet -navigaattorin. 

Lähtevät: ei toistaiseksi käytössä. 

Käsitellyt: painike avaa Työjono: käsitellyt lähetykset -navigaattorin. 

Kaikki: painike avaa Työjono: kaikki -navigaattorin. 

PÄÄVALIKKO: painike avaa 01. Päävalikko -navigaattorin. 

 

2.3.2 Uusi Työjono: saapuneet -navigaattori 

Oletusnäkymä: Työjonoon saapuneet diaarinumeroittain. 

Otsikko: Työjono: saapuneet. 

Painikkeet: 

Organisaatioittain: painike avaa Työjonoon saapuneet organisaatioittain -
näkymän. 

Asianosaisittain: painike avaa Työjonoon saapuneet asianosaisittain -
näkymän. 

Saapumispäivittäin: painike avaa Työjonoon saapuneet saapumispäivittäin -
näkymän. 

Diaarinumeroittain: painike avaa Työjonoon saapuneet diaarinumeroittain -
näkymän. 

TYÖJONO: painike avaa Työjono-navigaattorin. 
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2.3.3 Uusi Työjono: käsitellyt -navigaattori 

Oletusnäkymä: Käsitellyt lähetykset diaarinumeroittain. 

Otsikko: Työjono: käsitellyt. 

Painikkeet: 

Organisaatioittain: painike avaa Käsitellyt lähetykset organisaatioittain -
näkymän. 

Asianosaisittain: painike avaa Käsitellyt lähetykset asianosaisittain -näkymän. 

Saapumispäivittäin: painike avaa Käsitellyt lähetykset saapumispäivittäin -
näkymän. 

Diaarinumeroittain: painike avaa Käsitellyt lähetykset diaarinumeroittain -
näkymän. 

TYÖJONO: painike avaa Työjono-navigaattorin. 

2.3.4 Uusi Työjono: kaikki -navigaattori 

Oletusnäkymä: Kaikki lähetykset diaarinumeroittain. 

Otsikko: Työjono: kaikki. 

Painikkeet: 

Organisaatioittain: painike avaa Kaikki lähetykset organisaatioittain -
näkymän. 

Asianosaisittain: painike avaa Kaikki lähetykset asianosaisittain -näkymän. 

Saapumispäivittäin: painike avaa Kaikki lähetykset saapumispäivittäin -
näkymän. 

Diaarinumeroittain: painike avaa Kaikki lähetykset diaarinumeroittain -
näkymän. 

TYÖJONO: painike avaa Työjono-navigaattorin. 
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2.3.5 Uusi piilonäkymä veropäätösten hakua varten 

Näkymään valitaan WordPro- ja OpenOffice (OO-ratkaisun yhteydessä luotava 
uusi lomake) -päätösasiakirjat, jotka täyttävät seuraavat ehdot: 

- päätös koskee veroasiaa (Asiaryhma2 = ”Verot”); 

- päätös on lukittu (Lukittu = ”1”); 

- lähettämistä ei ole estetty (PreventSend = ””); 

- päätöstä ei ole vielä lähetetty (DecisionSent = ””). 

 

2.3.6 Uusi asetusnäkymä sähköisen lähetyksen asetusta varten 

Näkymässä näytetään sähköisen lähetyksen asetusasiakirja. 

 

2.3.7 Uusi asetusnäkymä valitusosoituksia varten 

Näkymässä näytetään valitusosoitukset koodin mukaan järjestettynä. 

 

2.3.8 Uusi näkymä lähetyksen seurantatietoja varten 

Näkymässä näytetään lähetysten seuranta-asiakirjat. 
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2.3.9 Uusi Työjonoon saapuneet organisaatioittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin liittyvien päätösten automaattinen lähetys on 
epäonnistunut (DecisionSent = ””) ja joihin ei vielä ole tehty korjausta 
(DecisionRepair = ””) ja joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen 
tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelle, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Kuittaa korjatuksi –toiminto. Toiminto päivittää 
valitun asiakirjan DecisionRepair-tiedoksi ”Korjattu”. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.10 Uusi Työjonoon saapuneet asianosaisittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin liittyvien päätösten automaattinen lähetys on 
epäonnistunut (DecisionSent = ””) ja joihin ei vielä ole tehty korjausta 
(DecisionRepair = ””) ””) ja joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on 
”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelleAs, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Kuittaa korjatuksi –toiminto. Toiminto päivittää 
valitun asiakirjan DecisionRepair-tiedoksi ”Korjattu”. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 
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2.3.11 Uusi Työjonoon saapuneet saapumispäivittäin -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin liittyvien päätösten automaattinen lähetys on 
epäonnistunut (DecisionSent = ””) ja joihin ei vielä ole tehty korjausta 
(DecisionRepair = ””) ””) ja joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on 
”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (luontipäivä, luokiteltu, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), 2. piilosarake (luontiajankohta, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja 
(TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Kuittaa korjatuksi –toiminto. Toiminto päivittää 
valitun asiakirjan DecisionRepair-tiedoksi ”Korjattu”. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.12 Uusi Työjonoon saapuneet diaarinumeroittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin liittyvien päätösten automaattinen lähetys on 
epäonnistunut (DecisionSent = ””) ja joihin ei vielä ole tehty korjausta 
(DecisionRepair = ””) ””) ja joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on 
”Sähköinen tiedoksianto”. Sarakkeet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteissarakkeina. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. piilosarake (diaarinumeron vuosi, järjestys pienimmästä 
suurimpaan), 2. piilosarake (diaarinumeron juokseva osa, järjestys 
pienimmästä suurimpaan), 3. sarake (Dnro, luokiteltu), 4. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Kuittaa korjatuksi –toiminto. Toiminto päivittää 
valitun asiakirjan DecisionRepair-tiedoksi ”Korjattu”. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 
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Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.13 Uusi Käsitellyt lähetykset organisaatioittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin on tehty korjaus (DecisionRepair = ”Korjattu”) ””) ja 
joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelle, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.14 Uusi Käsitellyt lähetykset asianosaisittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin on tehty korjaus (DecisionRepair = ”Korjattu”) ””) ja 
joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelleAs, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 
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2.3.15 Uusi Käsitellyt lähetykset saapumispäivittäin -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin on tehty korjaus (DecisionRepair = ”Korjattu”) ””) ja 
joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (luontipäivä, luokiteltu, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), 2. piilosarake (luontiajankohta, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja 
(TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.16 Uusi Käsitellyt lähetykset diaarinumeroittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joihin on tehty korjaus (DecisionRepair = ”Korjattu”) ””) ja 
joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. piilosarake (diaarinumeron vuosi, järjestys pienimmästä 
suurimpaan), 2. piilosarake (diaarinumeron juokseva osa, järjestys 
pienimmästä suurimpaan), 3. sarake (Dnro, luokiteltu), 4. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 
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2.3.17 Uusi Kaikki lähetykset organisaatioittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelle, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.18 Uusi Kaikki lähetykset asianosaisittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (TAkenelleAs, luokiteltu, aakkosjärjestys), 2. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.19 Uusi Kaikki lähetykset saapumispäivittäin -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. sarake (luontipäivä, luokiteltu, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), 2. piilosarake (luontiajankohta, järjestys uusimmasta 
vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja 
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(TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet toteutetaan mahdollisuuksien mukaan 
yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.20 Uusi Kaikki lähetykset diaarinumeroittain -näkymä 

Näkymässä näytetään ne päätöstiedoksiannot (Asiakirja - Päätöksen 
tiedoksianto), joiden tiedoksiantotapa (TAtapa) on ”Sähköinen tiedoksianto”. 

Asiakirjat näytetään luontijärjestyksessä uusimmasta vanhimpaan. 

Sarakkeet: 1. piilosarake (diaarinumeron vuosi, järjestys pienimmästä 
suurimpaan), 2. piilosarake (diaarinumeron juokseva osa, järjestys 
pienimmästä suurimpaan), 3. sarake (Dnro, luokiteltu), 4. piilosarake 
(luontiajankohta, järjestys uusimmasta vanhimpaan), Diaarinumero (Dnro), 
Asiakoodi (Asiakoodi), Vastaanottaja (TAkenelle), Asia (TAtapa). Sarakkeet 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteissarakkeina. 

Näkymän toimintopalkissa on Siirry asiaan –yhteistoiminto. 

Taustavärit: valkoinen (RGB 255, 255, 255), vaaleanpunainen (RGB 255, 
129, 65). 

 

2.3.21 Muutos kaikkiin näkymiin, joihin käyttäjillä on pääsy 
navigaattorirakenteen kautta 

Lisätään Työjono-yhteistoiminto toimintopalkin ensimmäiseksi toiminnoksi. 
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2.4 Uusi ajastettu agentti 

Agentti ajetaan muiden ajastettujen agenttien jälkeen. 

Agentti luo lähetettävien veropäätösten tiedoksiannot, hoitaa päätösten ja 
valitusosoitusten lähetyksen, päivittää tarvittavat tiedot asianhallintaan ja luo 
asianhallintaan luettelon lähetetyistä päätöksistä: 

- agentti käy läpi veropäätösten hakunäkymässä olevat päätökset; 

- agentti ottaa käsittelyyn päätökset, joiden asiakoodi on 
asianimikkeistötietokannassa määritetty ”Päätös voidaan lähettää 
rajoituksetta” tai joiden asiakoodi on asianimikkeistötietokannassa 
määritetty ”Päätös voidaan lähettää rajoitetusti” ja jotka koskevat 
sellaisen alemman viranomaisen antamaa päätöstä, jotka on 
asianimikkeistötietokannassa määritetty lähetettäviksi. 

Tiedoksianto 

- jos päätöksen antopäivä on kuluva päivä, agentti luo päätöksen 
vastausasiakirjaksi tiedoksiannon (Asiakirja - Päätöksen tiedoksianto); 

- agentti päivittää tiedoksiantoon tiedot, jotka periytetään luotaessa 
tiedoksianto manuaalisesti; 

- agentti päivittää tiedoksiannon ja perustietoasiakirjan tiedoksiantotavaksi 
(TAtapa) ”Sähköinen tiedoksianto”; 

- agentti päivittää tiedoksiannon ja päätöksen lähetyspäiväksi (TAlahetetty) 
kuluvaa päivää seuraavan päivän; 

- agentti päivittää tiedoksiannon vastaanottajaksi (TAkenelle) ”VOVA”; 
päivitettävää tietoa ei kovakoodata ohjelmaan, vaan se määritellään 
asetuksessa; 

- agentti luo tiedoksiannon myös yhteiskäsittelyssä oleviin päätöksiin; 

Lähetys 

- jos päätöksen antopäivä on kuluvaa päivää aikaisempi, agentti tutkii 
päätöksen lähetyskelpoisuuden (määrittelyn mukaiset ehdot); jos 
päätöksestä ei lähetetä sähköistä tiedonantoa, agentti päivittää 
päätöksen ja tiedoksiannon lähetyspäiväksi (DecisionSent) ”Ei lähetetä”; 
jos päätös on lähetettävissä, mutta ei täytä muita ehtoja, agentti tyhjentää 
päätöksen ja tiedoksiannon lähetyspäivän (DecisionSent), agentti jättää 
päätöksen muutoin käsittelemättä ja siirtyy seuraavaan; 
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- jos päätöksen antopäivä on kuluvaa päivää aikaisempi ja lähetysehdot 
täyttyvät, agentti luo tiedoksiantoviestin; 

- agentti kirjoittaa viestin vastaanottajaksi asetuksessa määritetyn 
osoitteen; 

- agentti kirjoittaa viestin otsikoksi määrittelyn mukaisen tiedon; ks. 
vastaanottokuittauksen malli alla; 

- agentti liittää viestiin OO-päätöksen ja OO-valitusosoituksen, joka 
poimitaan valitusosoitusten asetusnäkymästä päätöksessä olevan koodin 
perusteella1; 

- agentti päivittää päätökseen ja tiedoksiantoon lähettämispäivän 
(DecisionSent); 

- jos päätös liittyy useampaan asiaan, jotka on ratkaistu yhteiskäsittelyssä, 
agentti päivittää lähettämispäivän myös yhteiskäsittelyssä olleiden 
asioiden päätöksiin ja tiedoksiantoihin; 

- agentti luo seuranta-asiakirjan ja päivittää siihen lähetettyjen päätösten 
tiedot; 

- agentti lähettää viestit; 

Vastaanottokuittaukset 

- agentti etsii asetuksessa määritetystä osoitteesta vastaanottokuittaukset; 

- agentti päivittää vastaanottopäivämäärän (TAtakaisin) päätöksen 
tiedoksiantoon; 

- vastaanottokuittauksen malli: 

Tämä on automaattinen vastaanottokuittaus Verohallintoon 
lähettämästänne viestistä. 
 
Vastaanotetun viestin tiedot: 
 
Lähettäjä     : sirpa.piekkari@oikeus.fi 
Vastaanottaja : zz_omtesti@vero.fi 
Otsikko       : Luottamuksellinen, vanhenee 22.02.2010 
Vastaanotettu : 8.2.2010 13:50:14 
 

                                                   
1 Lopullinen valitusosoitusten liittämistapa on vielä avoin. Valitusosoitukset voidaan määritellä myös 
asiaryhmäkohtaisesti. Tässä tapauksessa tiedoksi annettavaan päätökseen liitetään asian asiaryhmän 
mukainen valitusosoitus. 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeus Päätös 00011/10 antopäivä 27.1.2010 
lähetyspäivä 8.2.2010 
 
---------------------------------------- 
 
Det här är en automatisk bekräftelse på att ditt meddelande till 
Skatteförvaltningen har kommit fram. 
 
Meddelandet 
 
Från      : sirpa.piekkari@oikeus.fi 
Till      : zz_omtesti@vero.fi 
Ämne      : Luottamuksellinen, vanhenee 22.02.2010 
Togs emot : 8.2.2010 13:50:14 
 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus Päätös 00011/10 antopäivä 27.1.2010 
lähetyspäivä 8.2.2010 

 

3 Arkisto-tietokanta 

Arkisto-tietokannan lomakkeisiin lisätään samat kentät, jotka lisätään 
asianhallinta-kannan lomakkeisiin. 
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