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Asiointipalvelu 
• Asiointipalvelu tarjoaa seuraavat palvelut: 

– Hakemusten toimittaminen sähköisesti 

– Hakemusten tilatietojen katselu palvelussa 

– Lisätietopyyntöjen ja lausuntojen saaminen

– Lisäselvitysten ja täydennysten toimittaminen

– Päätösten tiedoksianto 

– Ilmoitusasiat (myynninylitykset, valmisteen tietojen muutokset etc.)

• Asiointipalvelun käyttö edellyttää käyttäjän vahvaa tunnistusta, joka 
toteutetaan Verohallinnon Katso-tunnistuksella
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Hakemuskäsittelyn seuranta

• Asian tiedot - ja Historia-välilehdet vireillä olevalla asialla 

• Tietojen päivittyminen

– Asian tiedot –välilehti: kun tieto on kirjattu järjestelmään Hilassa

– Historia-välilehti: kun toimenpide on valmis

• Käsittelyvaiheet

– avaaminen, tarkastaminen, valmistelu, keskeyttäminen, tiedoksianto 

13.3.2018 HILA 3



Hakemuskäsittelyn seuranta – Asian tiedot 
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Hakemuskäsittelyn seuranta - Historia
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Täydennys- ja lisäselvityspyynnöt sekä 
tiedoksiannot Hilasta 

• Hakija saa ilmoituksen yhteyshenkilön sähköpostiin

– ilmoitus sisältää asian numeron ja nimen

– ilmoituksissa ajastettu lähetys puolen tunnin välein

– sähköposti voi olla myös yrityksen yhteispostilaatikko

• Pyynnöt ja tiedoksiannot näkyvät vireillä olevan asian Historia-
välilehdellä

– lähetyspäivä

– määräpäivä täydennykselle, lisäselvitykselle, vastineelle

– Hilan viesti Huomautus-kentässä ja/tai erillisenä tiedostona
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Esimerkki ilmoitusviestistä
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Esimerkki täydennyspyynnöstä
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Päätöksen tiedoksianto

• Hakija saa ilmoituksen yhteyshenkilön sähköpostiin

• Päätös näkyy vireillä olevan asian Historia-välilehdellä

• Päätöksen tiedoksianto sähköisesti asiointipalvelussa 

– asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa) 

• Hakijaa pyydetään varmistamaan Lisäselvitys-toimenpiteellä päätöksen 
näkyvyyden asiointipalvelussa – ei liity valitusajan alkamiseen  

– tämä toimenpide liittyy uuden sähköisen järjestelmän toiminnan 
varmistamiseen  
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Hakijan täydennykset, lisäselvitykset ja vastineet

• Lähetys vireillä olevan asian Toimenpide-välilehdeltä

• Toimenpidetyypit

– Täydennyksen toimittaminen Hilalle (ennen asian vireille tuloa)

– Lisäselvityksen toimittaminen Hilalle (asian vireille tulon jälkeen) 

– Hakijan vastineen toimittaminen Hilalle (vastineet lausuntoihin)

• Lisätään tarvittaessa kommentti ja/tai liite

– valitaan ensin liitteen tyyppi ja sitten lisätään tiedosto

• Lopuksi toimenpide lähetetään

– näkyy toimenpiteenä Historia-välilehdellä
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Esimerkki toimenpiteistä
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Esimerkki toimenpiteen liitteistä (1)
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Esimerkki toimenpiteen liitteistä (2)
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Esimerkki toimenpiteen liitteistä (3)
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Esimerkki lähetettävästä toimenpiteestä
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Esimerkki lähetetystä toimenpiteestä
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Yhteyshenkilön muutos
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• Jos yhteyshenkilö muuttuu, ilmoita asiasta Lisäselvitys-toimenpiteellä
• Ota tarvittaessa myös yhteyttä Hilaan



Häiriötilanteet

• Hila ilmoittaa asiointipalvelun käyttökatkoista ja yleisistä 
häiriötilanteista Hilan verkkosivuilla

• Asiointipalvelun käyttäjien tulee välittömästi ilmoittaa Hilalle 
havaitsemistaan poikkeamista, puutteista, häiriöistä ja 
virhetilanteista asiointipalvelussa 

• Viestit lähetetään Hilan yhteiseen sähköpostiin hila(at)stm.fi
– viestiin liitetään lyhyt kuvaus virhetilanteesta ja mahdollisuuksien 

mukaan myös kuvakaappaus. 
– kiireellisissä tilanteissa yhteydenotot puhelimitse tai tekstiviestillä 

Hilan sihteeristöön
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KIITOS!
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