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PORVOO-RYHMÄ KOKOONTUU SYNNYINSIJOILLAAN PORVOOSSA 
 
Kansainvälinen sähköisen henkilöllisyyden foorumi ns. Porvoo-ryhmä perustettiin syksyllä 
2002 kansainvälisen eEurope2002 -hankkeen yhteydessä. Porvoo-ryhmä sai nimensä yk-
sinkertaisesti sen perustamispaikasta: ryhmän perustamiskokous pidettiin Haikon kar-
tanossa Porvoossa.  Keskeinen rooli ryhmän perustamisessa oli sisäasianministeriön 
kansliapäällikkö Ritva Viljasella, joka tuolloin toimi Väestörekisterikeskuksen ylijohtajana. 
 
Porvoo-ryhmän ensimmäistä kokousta järjestämässä olleet kertovat, että kokousta oltiin 
aluksi järjestämässä Äkäslompoloon. Lopulta kokouspaikaksi valittiin erinäisten sattumien 
seurauksena kuitenkin Haikko. Porvoo-ryhmän koordinaatioryhmä on sittemmin ollut kiitol-
linen näistä sattumista: ’Porvoo-ryhmä’ on osoittautunut kansainvälisessä yhteydenpidossa 
varsin toimivaksi nimeksi ja tässä käytössä todennäköisesti toimivammaksi kuin vaihtoeh-
toinen ’Äkäslompolo-ryhmä’ olisi ollut. 
 
Porvoon kaupungin kehittämis- ja elinkeinopalveluista vastaava apulaiskaupunginjohtaja 
Harri Airaksinen on tyytyväinen ryhmän nimeen.  
- Kaupungille on myönteinen imagotekijä, että se on saanut antaa nimensä arvovaltaisen 
kansainvälisen foorumin käyttöön. Se lisää kaupungin tunnettuutta maailmalla ja kertoo sii-
tä, että Porvoo voi toimia merkittävien kokousten pitopaikkana, Airaksinen toteaa. 
 
Porvoo-ryhmä on omalta osaltaan vienyt 50 000 asukkaan Porvoota sähköisen asioinnin 
maailmankartalle.  Vuonna 2002 ryhmän perustamiskokouksessa kokousosallistujat mah-
tuivat kaikki yhden kokouspöydän ympärille. Sittemmin ryhmän toimintaan on tullut mu-
kaan 30 maata. Euroopan maiden ohella USA ja Aasia ovat tiiviisti mukana ryhmän toi-
minnassa. Ryhmä on ollut aloitteentekijä eurooppalaisessa sähköisen asioinnin kehitys-
työssä ja omalta osaltaan vienyt eteenpäin eurooppalaisen sähköisen henkilöllisyyden to-
teutumista. 

 
Porvoossa ensimmäiset sähköiset palvelut kuntalaisille avattiin muutamia vuosia sitten. 
Ensimmäisiä palveluja ovat olleet mm. verkkokirjastopalvelut sekä sähköinen ilmoittautu-
minen kansalaisopiston kursseille. 
 
Kaupunkina Porvoo ei ole ollut aivan keihäänkärkenä ottamassa käyttöön tietoyhteiskun-
nan uusia verkkoasiointimahdollisuuksia vaan kaupungissa on haluttu seurata ja hyödyn-
tää eturivissä liikkeelle lähteneiden kuntien kokemuksia omaa verkkoasiointia kehitettäes-
sä. Porvoon kokoisessa kaupungissa julkiset palvelut on vielä ollut verraten helppoa tuoda 
kaupunkilaisten ulottuville.  
 
Kaupunki on kuitenkin vastaamassa tulevaisuuden haasteisiin myös sähköisen asioinnin 
saralla. Yhtenä Porvoon strategisena hankkeena on ensi vuonna käynnistymässä kaupun-
gin sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin uudistamisprojekti.  
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