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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Lainsäädännöllä 

voidaan 

mahdollistaa 

elämäntapahtuma-

lähtöinen 

kehittäminen 

Sähköposti 

sähköisenä 

tiedonsiirto-

menetelmänä luo 

haasteita sähköiseen 

asiointiin

Sähköisten 

palvelujen 

kehittämisessä 

tarvitaan 

proaktiivista tukea

Tulkinnoissa tarvetta 

laajalle ja 

ennakoivalle 

yhteistyölle muun 

muassa tietosuojaa 

koskien

Lainsäädännön 

tulkintavaikeudet 

hidastavat 

palvelukehitystä 
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Erityisesti julkisen 
hallinnon 
digikehittäjille, 
tavoitteena on luoda 
yhteistä kieltä eri 
kehittäjäryhmien välille

Kuukauden 1. 

perjantai klo 9.15

tapaamisalustana 

Teams

Tukee ja lisää avointa 

vuorovaikutusta 

julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta 

kiinnostuneiden kesken

Vuorovaikutus 

edellyttää 

kuuntelemista

#DiginEdistäjät

• Jatkuva muutos  vaikea 

hahmottaa kehittämisen 

prioriteetteja sekä omaa roolia 

kokonaisuudessa

• Asioita tarkasteltu pitkään 

organisaatio- ja/tai 

palvelualuekohtaisesti 

yhteisellä 

kehittämisvuoropuhelulla 

tuetaan tarkastelua asiakas-

/ihmislähtöisen näkökulman 

kautta  (kulttuurinen hidas 

muutos on  käynnissä)
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 2. syyskuuta 2022: Teema Digilainsäädäntö

• Perjantai 7. lokakuuta 2022: Teema Digipalvelut

• Perjantai 4. marraskuuta 2022: Teema Yritysdigi

• Perjantai 2. joulukuuta 2022: Teema Digiohjelma
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Ohjeita osallistumiseen
• Verkoston tilaisuuksia ei nauhoiteta

• Vuorovaikutteisuus on erittäin toivottavaa

Alustusten aikana

• Pidetään mikit ja kamerat kiinni 

• Kysymykset/kommentit voi laittaa chattiin heti kun ajatus syntyy, näihin pysähdytään 
loppukeskustelussa 

• Twiittailu on sallittua - jopa toivottavaa tunnisteilla #DiginEdistäjät #Digiohjelma

Keskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla tai kirjoittamalla chattiin pvp

• Kun saat puheenvuoron, avaa kamera ja mikki, kerro kuka olet ja sen jälkeen asiasi

• Puhu lyhyesti, että muillekin jää mahdollisuus olla äänessä

Aineisto

Esitysaineisto julkaistaan verkoston verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen  
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Ohjelma, teema Digilainsäädäntö

Tervetuloa

9.15 Tervetuloa

Digilainsäädäntö

9.25 Alustukset

Sähköposti asiointikanavana, Elina Lavikainen, AVI

Tietosuoja palvelukehityksessä, Arto Karilahti, Turun kaupunki

9.50 Keskustelu

10.05 Uutisnurkka: Digipalvelulainsäädäntö koulutukset, Elina Takamäki DVV

10.10 Yhteenveto

10.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 7.10. teemalla Digipalvelut
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• Tavoitteena ihmis- ja yrityslähtöinen julkinen hallinto, 

oikeusturvan kärsimättä. 

• Mahdollistavaa yleislainsäädäntöä on olemassa

• Haasteita muun muassa säädöskokonaisuuksien 

hallinnassa, säädösten ristiriitaisuuksissa, erityislakien 

muotovaatimuksissa sekä menettelyä koskevissa 

säännöksissä kuten myös tiedon käytössä, ennakoivan 

toiminnan mahdollisuuksissa ja automatisoinnissa.

• Esteet on tunnistettava ja purettava, olipa kyse 

tulkinnallisesta, toiminnallisesta tai varsinaisesta 

säädösesteestä

• Tarvitaan toimia niin yksittäisten säädösten, 

toimintamallien uudistamisen kuin tulkintojen osalta.

Digilainsäädännön liityntä valtakunnallisiin digitavoitteisiin 
ja Suomen Digikompassiin 

• Pääministeri Marinin hallitusohjelman yhtenä tavoitteena 

Suomen tunnettavuus edelläkävijänä jossa digitalisaation ja 

teknisen kehityksen tuomia mahdollisuuksia kehitetään ja 

otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen.

• Suomen digikompassiluonnoksen tavoitteena on kehittää 

julkista hallintoa, joka on ennakoivasti automatisoi ja digitalisoi 

merkittävän osan julkisista palveluista.

 40 merkittävintä elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta 

määritelty ja digitalisoitu vuoteen 2030 mennessä

• Julkisen hallinnon strategian tavoite järjestää 2020-luvun 

aikana hallinnon palvelut ihmislähtöisesti elämäntapahtumiin 

liittyen

• Valtioneuvoston periaatepäätös teknologiapolitiikasta 

tavoittelee Suomesta maailman teknologia- ja 

innovaatiomyönteisintä julkista sektoria, joka mahdollistaa 

ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin.



Digitalisaation edistäjien 
verkosto 2.9.2022
- Digitaalisten palvelujen 
tarjoaminen ja sähköposti 
sähköisenä 
tiedonsiirtomenetelmänä

Elina Lavikainen, Itä-Suomen Aluehallintovirasto2.9.20228



eLUPA-palvelukokonaisuus

2.9.2022
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Palvelukokonaisuus, joka mahdollistaa ympäristö-
ja/tai vesilupien hakemisen ja käsittelemisen 
sähköisissä järjestelmissä

Palvelukokonaisuus koostuu useasta erillisestä 
osajärjestelmästä: Ympäristöasioiden lupapalvelu, 
eLUPA-käsittelyjärjestelmä, Päätösasiakirjasovellus ja 
Vesi- ja ympäristölupien tietopalvelu

Palvelukokonaisuudella on riippuvuuksia useisiin 
muihin palveluihin/järjestelmiin kuten esimerkiksi: 
Luvat ja valvonta, Uspa, SPAv1:lla sijaitseva 
Muistutus-, lausunto- ja mielipidelomake

eLUPA-palvelukokonaisuus on otettu käyttöön 2017

eLUPA-palvelukokonaisuus

Asiakkaan 
asiointiympäristö

Viranomaisen 
käsittely-ympäristö

Ympäristöasioiden 
lupapalvelu,
Aluehallinnon 
asiointipalvelu 

SPAv2)

eLUPA-
käsittelyjärjestelmä

Päätösasiakirja-
sovellus

Vesi- ja 
ympäristölupien 

tietopalvelu

Uspa

Muistutus-
lausunto- ja 

mielipidelomake 
SPAv1

Luvat ja valvonta-
palvelukerros

Ympäristöntiedon 
saatavuus, 

kannanotot ja 
lausunnot

Kehitystyö jatkuu edelleen



Aidosti sähköisen asiointiprosessin hyödyt

2.9.2022
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Asiaan liittyvät asiakirjat kootusti yhdessä paikassa

Mahdollisuus asioida ajasta ja paikasta riippumatta

Sähköisessä palvelussa ohjeet asiointiin aina saatavilla

Yhdenvertainen ja tasalaatuinen asiakaskokemus

Saavutettavat palvelut

Yksi tieto yhden kerran: Integraatioiden avulla hakija voi hyödyntää 
viranomaisella jo olevaa tietoa ja viranomainen voi päätöstä 
laatiessaan hyödyntää hakijan palvelussa antamaa tietoa

Automatisoitujen prosessien avulla manuaalinen työ vähenee ja 
toiminta tehostuu



Lainsäädäntö ja ympäristö- ja vesiluvan hakeminen

2.9.2022
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•11:2.1 §: Asia pannaan vireille lupaviranomaisessa hakemuksella. Hankkeesta vastaavan, joka ei ole luonnollinen henkilö, on tehtävä hakemus sähköisesti.
Lupaviranomainen voi erityisestä syystä hyväksyä hakemuksen jättämisen paperisena. Hankkeesta vastaavan on lupaviranomaisen pyynnöstä toimitettava 
hakemusasiakirjat paperisena, jos se on tarpeen asian käsittelyn vuoksi.

Vesilaki 587/2011

•39.1 §: Lupahakemus on toimitettava toimivaltaiselle lupaviranomaiselle sähköisesti. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää 
lupahakemuksen ja sen liitteet paperisina. Viranomaisen pyynnöstä on toimitettava paperitulosteena olevia kappaleita hakemusasiakirjoista, jos se on tarpeen 
asian käsittelyn vuoksi.

Ympäristönsuojelulaki 527/2014

•5.2 §: Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen tavallisesta ja todisteellisesta sähköisestä tiedoksiannosta säädetään sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Hallintolaki 434/2003

•4 §: Tässä laissa tarkoitetaan:

•1) sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä telekopiota ja telepalvelua, kuten sähköistä lomaketta, sähköpostia tai käyttöoikeutta sähköiseen tietojärjestelmään, 
sekä muuta sähköiseen tekniikkaan perustuvaa menetelmää, jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä tai kaapelia pitkin; ei kuitenkaan puhelua;

•2) sähköisellä viestillä sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä tarvittaessa kirjalliseen muotoon tallennettavissa olevaa informaatiota; ja

•3) sähköisellä asiakirjalla sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksiantoon.

•9 §: Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja

Laki sähköisestä asioinnista viranomaisessa 13/2003

•5 §: Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus toimittaa asiointitarpeeseensa liittyvät sähköiset viestit ja asiakirjat käyttäen digitaalisia palveluita tai 
muita sähköisiä tiedonsiirtomenetelmiä. Viranomaisen on tarjottava jokaiselle mahdollisuus käyttää asiassaan viranomaisten sähköisten viestien ja asiakirjojen 
vastaanottamiseen hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetussa laissa tarkoitettua viestinvälityspalvelua tai muuta riittävän tietoturvallista 
sähköistä tiedonsiirtomenetelmää, jos viranomainen voi toimittaa viestin tai asiakirjan sähköisessä muodossa.

•Viranomaisen on tiedotettava digitaalisissa palveluissaan selkeästi, miten jokainen voi hoitaa asiansa viranomaisen kanssa sähköisesti. 

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2009

Hallituksen esitys 
eduskunnalle laeiksi 
ympäristönsuojelu-

lain ja vesilain 
muuttamisesta HE 

268/2018 VP:
Pykälää esitetään 

tarkistettavaksi siten, 
että hakemus tulisi 

toimittaa 
toimivaltaiselle 

lupaviranomaiselle 
lähtökohtaisesti 

sähköisesti. Sähköisen 
asiointivelvoitteen 

täyttäisi joko sähköisen 
lupajärjestelmän kautta 

tai sähköpostitse 
toimitettu hakemus. 



Sähköisen asiointipalvelun kautta vireille laitettu 
asia?

Sähköposti, jonka liitteenä asiakirjoja?

Sähköposti, joka sisältää pilvipalvelulinkin, josta 
asiakirjat voidaan ladata?

Postitse tai muulla tavalla toimitettu muistitikku?

Jotain muuta, mitä?

Mitä 
tarkoittaa

sähköisesti?

2.9.202212



Haaste

2.9.2022
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Asiointipalvelun kautta vireille tulleiden 
ympäristö- ja vesilupahakemusten osuus kaikista 
ympäristölupavastuualueen asioinneista.
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Voidaanko luvan hakija 
velvoittaa käyttämään 

sähköistä 
asiointipalvelua?

Kuinka luvan hakija 
motivoidaan käyttämään 

sähköistä 
asiointipalvelua, jotta 

kaikki osapuolet 
hyötyisivät 

digitalisaatiosta?



Kiitos

2.9.202214
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Digitalisaation edistäjien verkosto -
2.9.22

Kansalliset tulkinnat vai tiukka sääntely hidasteena?

Arto Karilahti, projektipäällikkö, Turun kaupunki



Nykytilanne
• On viitteitä siitä, että Suomessa tulkitaan/sovelletaan Tietosuoja-asetusta 

keskimääräisesti muita EU-maita tiukemmin

• Tietosuojasäädösten tulkinta on osoittautunut varsin vaativaksi aikaansaaden 

huomattavia ongelmia Suomen kuntasektorilla palveluja kehitettäessä

• Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

– Vaihtelevia tulkintoja, esim. missä tilanteissa pitäisi varmuuden vuoksi pyytää suostumus

– Yleinen etu – tarvitaan ohjeistusta, miten yleistä etua voidaan käyttää palvelukehityksessä

• Kun tulkinta epäselvää, kuntien lakiasiantuntijat eivät pysty antamaan tukea 

digitalisaatioon liittyvään tiedonkäyttöön, jotteivat hyväksyisi mahdollisesti lainvastaista 

toimintaa  helpompi kieltää varmuuden vuoksi

• Kunnissa onkin ilmennyt tarvetta ennakoivaan tukeen säädösten oikean tulkinnan 

varmistamiseksi ja tätä ennakoivaa tukea ei Tietosuojavaltuutetun toimisto tuota



Seuraus

• Palvelujen kehittäminen kunnissa hidastuu tai joudutaan kokonaan 

keskeyttämään johtuen tiedonkäytön perusteiden epäselvyydestä

• Kansallisesti tämä tarkoittaa päällekkäistä työtä, joka johtaa erillisiin 

palvelujen kehittämiseen kunnittain kustannuksen kasvavat, heikompi 

toiminnallisuus ja kansalaisten eriarvoisuus lisääntyy

• Nykyinen tilanne jarruttaa digitalisaation hyötyjä, tulee kalliiksi ja on haitaksi 

niin kansalaisille kuin yhteiskunnallekin

• Riski jäädä jälkeen julkisen sektorin digitalisaatiossa verrattuna muihin EU:n 

jäsenvaltioihin



Mitä voisi tehdä?
• Tietosuoja-asetuksen tulkintaa ja soveltamista sekä käytännön toimijoiden tuen 

tarvetta olisikin syytä arvioida uudelleen, jotta Tietosuoja-asetuksen harmonisointi 

toteutuisi niin jäsenvaltioiden kesken, kuin myös kansallisella tasolla

• Tietosuojavaltuutetun toimisto kokee olevansa selkeästi valvontaviranomainen, eikä 

voi samalla olla ohjeistamassa kuntia proaktiivisesti palvelukehityksessä

– Olisiko mahdollista perustaa erillinen organisaatio/elin, joka ohjaisi tietosuojalain tulkintaa (osallistujat 

voisivat olla esim. kuntien tietosuojavastaavia/juristeja) ja tarjoaisi proaktiivista tukea sujuvasti jo 

palveluja suunniteltaessa?

• Kuntien viranomaisyhteistyötä tulee tiivistää EU:n ja kansallisten tietosuojasäädösten 

tulkinnan harmonisoimiseksi

• Tietosuoja-asiantuntijoiden resurssointia kunnissa olisi hyvä vahvistaa



Kuva: Vesa Aaltonen



Kiitos!



Digipalvelulain 
soveltamisen 
tueksi järjestettävä 
koulutussarja

Elina Takamäki, erityisasiantuntija
Digi- ja väestötietovirasto

Digiohjelma



Digipalvelulain soveltamisen tueksi järjestettävä 
koulutussarja 1/2

• Kuvaus

• Koulutussarjan järjestää VM:n Digitalisaation edistämisen ohjelma. Koulutuksissa keskitytään 
tarkentamaan digipalvelulain velvoitteita ja avaamaan seurannassa ja kyselyillä esiin nousseita 
ongelmakohtia. Kohderyhmänä ovat viranomaiset. 

• Aika

• Ma 5.9., 12.9., 19.9. ja 26.9. klo 13.00–14.00 

• Paikka

• Koulutukset järjestetään Teamsilla. 

• Kouluttajat

• Kouluttajina toimivat Etelä-Suomen aluehallintoviraston saavutettavuusvalvonnan asiantuntijat 
sekä Digitalisaation edistämisen ohjelman lainsäädäntötyöryhmän jäsenet. 
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Digipalvelulain soveltamisen tueksi järjestettävä 
koulutussarja 2/2

• Osallistuminen

• Koulutussarja on kaikille avoin eikä vaadi erillistä ilmoittautumista. Osallistumislinkki on julkaistu 
sivulla https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma.

• Sisältö

• Ma 5.9. Digipalvelulain soveltamisen erityiskysymykset

• Ma 12.9. Digipalvelulain vaatimukset, digitaalisten palvelujen järjestämisen jatkokurssi

• Ma 19.9. Saavutettavuusvaatimukset pintaa syvemmältä: EN 301 549 -standardi,  kohtuuttoman 
rasitteen arviointi ja palautemekanismi 

• Ma 26.9. Palveluntarjoajan vastuut ja digipalvelulain valvonta

• Lisätietoa

• Koulutuksista julkaistaan tekstitetyt tallenteet ja esitysmateriaalit osoitteessa

• https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma sekä https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto.
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Tervetuloa 
mukaan!

Digiohjelma



Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Tanna Rantanen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Tiina Lokka-Lepistö
Petteri Ohvo
Olli Kuusisto
Päivi Anttila

Digiohjelma


