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Tiedon valtatiet vai 

TIETOYHTEISKUNTA . käyttaä tehokkaasti osaamisen oikopolut ... 

JA tietoverkkoja ja Uetoteknologlaa, 
SÄHKÖINEN ASIOINTI tuottaa laajoja mäarla iieto- ja 

viestintätuotteita ja -palveluita ja 
omaa monipuolista 

Antti Rainio sisa~tÖte0llisuutta 
valtiovarainministeriö on ihmisten ja tietojärjestelmien 

hallinnon kehittämisosasto vuorovaikutusverkko Ihmistä 
varten ympäristön ehdoilla 

T 
elämän laadun parantamlseksl r'@ 
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TIETOYHTEISKUNNAN 
ULOilUWUKSIA 

TOIMINNAN UUSI JÄRJESTYS 

Tiedämmekö enemmän Paradigma muuttuu - 
vai vähemmän ... säilyyköhän mikään 

entisellään ... 
data, informaatio, tietämys, vlisaus koneista alvolhln 
globaali, eurooppalainen, kansallinen, materiasta Informaatioon 
maakunnallinen, paikallinen 8 tuotteista palveluihin 
lapset, nuoret, alkuiset, Ikalhmiset työn tekemisestä yrittämiseen ' ' 
iyiöt, pojat, naiset, miehet hierarkioista verkostoihln 
koululaiset, opiskelijat, 
työntekijät, työttömät, elakelalset 
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1 % TAIDOT JA OSAAMINEN VERKKO JA SISALLÖT 
- Työ tekijäänsä neuvoo ... Muistatteko vielä 

millaista elämä oli 

1 
Tietoliikenneverkko ennen tietoverkkoja ... 

Perustaldot ja hulppuosaamlnen Vuorovaikutusverkko 
Ellnikalnen opplmlnen Tietoverkko 
Tutklmus- ja tuotekehitys Palveluverkko R 
InnovaaUot ja klusterlt 

Etätyö, etäopetus, ... 
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SAHKOISEN ASIOINNIN 
KANSALAISNÄKOKULMA 

8 PALVELUN MONET MUODOT 

On lottovoitto syntyä Kansalainen hyvä, 
suomalaiseen kuinka voin teitä 

tietoyhteiskuntaan ... palvella ... 
Virtuaalinen altiyspakkaus Hyperteksti 

Taaperon ensiapu Kuva, aan1 Ja video 

Koululaisen kotislvu Aktiiviset lomakkeet Ja kartat 

OpiskeliJan oljenkorret Vlrtuaalltodellisuus 

Perheellisen peruspalvelut Internef ekstranef Intranet 
@-3 

Vanhuuden varasuunnitelmat 

iidoyMeishntaja sähkdinen asidnö Mti Rainio. mlöwarainmnirtmb 26.5.1997 
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PALVELUHAKEMISTOT PALVELUTAPAHTUMA 
Anteeksi, satuttekohan te 

tietämään, mistä voi ... Jos täyttäisitte ensin 
tämän lomakkeen ... 

Aiheenmukainen luettelo Perlntelsen palvelun esittely 
Palvelukartta Sah köiset oppaat 
Aakkosellinen luettelo f Lomakkeiden jakelu 
Hakupalvelu Sah köpostiaslolnii 
Henkllökohtalnen agentti Sähköiset lomakkeet ja asiakirjat 
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SÄHKOINEN ASIOINTI PALVELUKETJUT 
Anteeksi, että häiritsen 

näin keskellä yötä. Tähän tarvittaisiin kyllä 

mutta haluaisin tilata ... ensin todistus ... 

Ajan-, palkan- yms. varaukset Erilliset Itsenalset palvelut 
Tilausten, hakemusten, yms. Jättäminen YhdistetyS ketjutetut palvelut 
Asian vlre1llepano)a sen käsittelyn 
seuranta seka päätösten Palveluprosesslf palvelupaketit 

tiedottaminen Asiakkaan mukaan raatälöltyvat palvelut 

Otteiden, todistusten, 
lupien yms. myöntäminen 

Tietayhteiskunta ja sähkdinen asianö Antti Rainio. valöwarainministnib 26.5.1997 

1 
iieicyhteiskunta ja sähkbnen aYointi Antö Rainio. miliwarainmnistmb 26.5 1997 

C Tietoyhteiskunta ja sahköinen asiointi, Antti Rainio, valtiovarainministeriö L 



Terveydenhuollon A TK-paivat Lahdessa 26.5.1997 

$J ASIAKKAAN TUNNISTAMINEN SÄHKÖINEN MAKSAMINEN 

Onhan teillä varmaankin Voikohan täällä maksaa 
henkilöllisyystodistus käteisellä ... 
mukana ... Postiennakko 

Anonyymipalvelut 
Sahköinen tiilsllrto 

Henkilökohtalset palvelut Luottokortti 
Valtakl jalla toimiminen 

Sahkölnen raha 
Sahkölnen tunnistaminen ja 
salausavaimet 
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TUOTIEEN TAI PALVELUN SÄHKÖISEN PALVELUN 
TOIMITAMINEN LAINSÄÄDÄNTÖPUI~ET 

Asiakirjan voi kai Olettehan muistaneet 
lähettää ... Tietosuoja ottaa huomioon ... 

Sahköinen jakelupalvelu Asiakirjojen juiklsuus 
Elektroninen kirje Tekijänoikeus 
Kuriiri ja postipalvelu Maksuperusteet 
Noutopalvelu Kuluttajansuoja 

Viestin salaamlnen 
Tletoturva @.---. 
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1 B SÄHKÖISEN ASIOINNIN 
TOTEUlTAMINEN 

SAHKÖN VOIMALLA 

- Tawitaankohan tässä Kestääköhän tämä 
kynää ja paperia ... päivänvaloa ... 

Hajautus ja keskitys Sähköposti 

Verkotettu, prassatty ja painettu Sah kölset asiakirjat 

Kayttölllttyman ja toiminnan standardit Sähköinen allekirjoitus 
Kytkentä nykyisiin järjestelmiin Sähköinen tunnistaminen 
Toteutus-ja 4 4 4  

Sahköinen raha 

yLUplTOvAsTuu 3 . , . .....-.. .:.:.' a? . . .:.:.. . . $ . . ... . . . . ,... . .:>, .... 
Sähköinen bdelllsuus 
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