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Kysely suomalaisille 
sähköisestä 
allekirjoittamisesta



Taustat

▪ Kysely toteutettiin Bilendin 
verkkopaneelissa elokuussa 2018. 
Kyselyyn vastasi 1 000 
18–70-vuotiasta suomalaista.
Otos on iältään, sukupuoleltaan ja 
alueellisesti kansallisesti edustava.

▪ Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten 
mielipiteitä sähköiseen 
allekirjoittamiseen liittyen. 
Tutkimuksen suunnitteli ja analysoi 
Pohjoisranta Burson-Marsteller 
yhdessä Avaintecin kanssa.
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N %

Mies 500 50,0

Nainen 500 50,0

Total 1 000 100,0

18 - 24 vuotta 119 11,9

25 - 34 vuotta 175 17,5

35 - 44 vuotta 166 16,6

45 - 54 vuotta 185 18,5

55 - 64 vuotta 188 18,8

65 - 75 vuotta 166 16,6

Total 1 000 100,0

Itä-Suomi 104 10,4

Etelä-Suomi 426 42,6

Länsi-Suomi 353 35,3

Lappi 118 11,8

Total 1 000 100,0



Alle viidennes suomalaisista pitää sähköistä allekirjoitusta
laillisesti pätevänä ilman vahvaa tunnistautumista. 
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Onko sähköinen allekirjoitus mielestäsi laillisesti pätevä, jos sen yhteydessä ei käytetä vahvaa tunnistautumista (kuten pankkitunnuksia tai 
mobiilivarmennetta)? (%, n=1 000)
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3

Ei. Sähköinen allekirjoitus ei ole laillisesti pätevä ilman vahvaa
tunnistautumista

Kyllä. Sähköinen allekirjoitus on laillisesti pätevä ilman vahvaa
tunnistautumista

En osaa sanoa

En tiedä mikä on sähköinen allekirjoitus



Naiset suhtautuvat miehiä skeptisemmin sähköiseen
allekirjoittamiseen ilman vahvaa tunnistautumista. 
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Onko sähköinen allekirjoitus mielestäsi laillisesti pätevä, jos sen yhteydessä ei käytetä vahvaa tunnistautumista (kuten pankkitunnuksia tai 
mobiilivarmennetta)?  miehet/naiset, (%, n=1 000)
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70

13
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3

Ei. Sähköinen allekirjoitus ei ole laillisesti pätevä ilman
vahvaa tunnistautumista

Kyllä. Sähköinen allekirjoitus on laillisesti pätevä ilman
vahvaa tunnistautumista

En osaa sanoa

En tiedä mikä on sähköinen allekirjoitus

Mies Nainen



Vain kolmannes vastaajista pitää sähköpostikuittausta pätevänä
sähköisen allekirjoittamisen muotona. 
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Mitkä seuraavista ovat mielestäsi päteviä tapoja allekirjoittaa sähköisesti? Kysytty niiltä, jotka pitävät sähköistä allekirjoittamista pätevänä ilman 
vahvaa tunnistautumista. (%, n=175)
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Sormenjälkitunniste

Tabletille/kännykälle/pädille käsinkirjoitettu allekirjoitus

Sähköpostikuittaus

Tekstiviesti

Video

Toimikortti

Muu, mikä?



Väärennysmahdollisuus ja tietoturvariskit ovat suurimmat syyt sille, miksi vahva 
tunnistautuminen nähdään tarpeelliseksi – viidennes kokee, ettei tiedä 
sähköisestä allekirjoittamisesta tarpeeksi. 
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Mitkä ovat tärkeimmät syyt sille, ettet pidä sähköistä allekirjoitusta ilman vahvaa tunnistautumista (kuten pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta) 
laillisesti pätevänä? Kysytty niiltä, jotka eivät pidä sähköistä allekirjoittamista laillisesti pätevänä ilman vahvaa tunnistautumista. (%, n=642)

58

55

35

29

29

20

1

Allekirjoituksen voi väärentää helposti

Sähköinen allekirjoitus ilman vahvaa tunnistautumista on alttiimpi
tietoturvariskeille kuin kynällä tehty allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus ilman vahvaa tunnistautumista ei ole oikeudellisesti
sitova eikä se kelpaa lailliseksi todist

Sopimuksen sisältöä voi muuttaa allekirjoituksen jälkeen

Olen tottunut siihen, että sähköinen allekirjoitus sisältää aina vahvan
tunnistautumisen

En tiedä tarpeeksi sähköisestä allekirjoittamisesta

Jokin muu syy, mikä?

eeksi



Yli puolet pitää sähköistä allekirjoittamista perinteistä vaivattomampana, mutta 
vain neljännes valitsisi sen perinteisen sijaan.
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Oletko samaa mieltä seuraavien väittämien kanssa? (%, n=1 000)
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Henkilöllisyyteni on aina todennettu sopimuksen teon yhteydessä (esimerkiksi
pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai henkilöllisyystodistuksella)

Erilaiset digitaaliset palvelut ovat osa päivittäistä arkeani

Sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vaivattomampaa

Kynällä allekirjoitettu sopimus on aina luotettava

Hoidan mielelläni paperihommia, johon liittyy tulostus, skannaus ja/tai
arkistointi

Sähköiseen allekirjoittamiseen liittyy liikaa riskejä, jotta voisin käyttää sitä

Jos mahdollista, valitsen sähköisen allekirjoituksen ennemmin kuin kynä-
paperi allekirjoituksen

Ainoastaan kynällä allekirjoitettu sopimus on pätevä

Sähköinen allekirjoitus ilman vahvaa tunnistautumista (kuten pankkitunnuksia
tai mobiilivarmennetta) on luotettava tapa allekirjoittaa työsopimus

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



Digitaalisissa palveluissa suomalaiset arvostavat eniten 
yksinkertaisuutta sekä käytettävyyttä milloin ja missä vain. 
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Mitä ominaisuuksia arvostat erityisesti käyttämissäsi digitaalisissa palveluissa? (%, n=1 000)
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Yksinkertaisuus

Käytettävyys milloin ja missä vain

Nopea käyttöönotto

Edullisuus

Suomen kieli

Muokattavissa omiin tarpeisiin

Lisää tehokkuutta

Mobiili

Tunnettuus

Muu ominaisuus, mikä?



Pohjoisranta Burson-Marsteller

Kalevankatu 20
00100 Helsinki

burson-marsteller.fi

+358 10 424 5900

info-pbm@bm.com

facebook.com/pohjoisranta

@pohjoisranta_bm
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