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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Lainsäädännöstä 
löytyvä 
kirjallinen-termi ei 
automaattisesti 
tarkoita paperista 
toimintaa

Lainsäädännön 

tilannekuvassa 

yleislainsäädäntöä; 

huomioitava 

kokonaisuus omassa 

toiminnassa

Asiointilaki (13/2003) 

mahdollistaa 

sähköisyyden, 

digipalvelulaki (306/2019) 

velvoittaa tarjoamaan 

sähköisen kanavan

Tavoite keventää 

sekä asiakkaan että 

hallinnon taakkaa; 

tiedot liikkumaan 

automaattisesti

Aidot esteet 

(esim. testamentin 

muotovaatimukset ja 

rekisteritiedon puute) 

tunnistettava ja 

nostettava esille
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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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https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto

https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto


Ohjelma, teema DigiLainsäädäntö
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Tervetuloa

Klo 9.15 Lainsäädäntötyöryhmä ja tilannekuva (Tiina Lokka-Lepistö)

Klo 9.25 Keskustelu

Klo 9.35 Mikä pykälä estää digiasioinnin (Elina Takamäki)

Klo 9.45 Keskustelu

Klo 9.55 Kyselyillä kiinni nykytilaan (Tiina Lokka-Lepistö)

Klo 10.05 Keskustelu

Klo 10.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 8.4. teemalla verkoston toimintamallin arviointi
Kerro kokemuksiasi verkoston toiminnasta vastaamalla kyselyyn (vkot 11-13), 

linkki kyselyyn tuolloin verkoston verkkosivuilla.

H



Ohjeita osallistumiseen
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• 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

https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto


Lainsäädäntötyöryh-
mä ja lainsäädännön 
tilannekuva

Digiohjelma



Lainsäädäntötyöryhmä
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Kevät 2022 kerätään työstettävää, pohditaan ratkaisuja, tutkitaan DPL-
kyselyn tuloksia ja mietitään tarvittavia toimenpiteitä

Syksy 2022 päivitetään tilannekuvaa, kirjoitetaan käsikirjaa, listataan 
säädöksiä ja mietitään nostoja raporttiin

Tapauksia ja teemoja työstetään alatyöryhmissä:

• Elinkeinotoimintaa harjoittavien asiointi

• Kuntien toiminta

• Muiden viranomaisten toiminta

Linkki työryhmän sivustolle

https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma


Lainsäädännön tilannekuva 
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Ajatus kuvata mitä säädöksiä ainakin tulee ottaa huomioon, kun 
palveluita digitalisoidaan  mistä lähteä liikkeelle

Tuomme palveluiden kehittäjille pohjamateriaalia yleislainsäädännöstä

• Ei tyhjentävä listaus

• Päivitetään työryhmän toimikauden aikana

Tilannekuvassa kuvattu säädöksiä, joiden sovellettavuus oman palvelun 
kehittämisen yhteydessä kannattaa selvittää

• Nostoina laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta ja laki sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa

Tilannekuva Suomidigi-sivustolla

https://www.suomidigi.fi/blogit/lainsaadantokatsauksen-paikka-mihin-tarvitaan-muutoksia-digitalisaation-edistamiseksi


Huomioita tilannekuvasta
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Keskittyy yleislainsäädäntöön

Tapauskohtainen, erityislakeihin perustuva täydennys käsikirjan kautta

Kysymyksiä:

• Puuttuuko jokin säädös?

• Oliko jokin säädös turha?

• Koetko että tilannekuvan avulla pääsee alkuun palveluiden 
kehittämisessä?

• Millaisia nostoja kaipaat Huomioitavaa-kohtiin?

• Muita huomioita tilannekuvasta ja sen päivittämisestä?



Kiitos !

Tiina Lokka-Lepistö

Digiohjelma



Digiasiointia estävä sääntely

Elina Takamäki

erityisasiantuntija, DVV



Miksi keskustelemme tänään digiasiointia 

estävästä sääntelystä? 

• Digitalisaation edistämisen ohjelman (Digiohjelma) toimikauden yhtenä tavoitteena on, että

Digitaaliset laadukkaat julkiset palvelut ovat kansalaisten ja yritysten saatavilla 
vähintään lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta vaatimusten mukaisesti

• Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmä tukee tämän tavoitteen saavuttamista muun ohella

Tunnistamalla mahdolliset sääntelyn kehittämistarpeet digitaalisen asioinnin 
edistämiseksi ja tekemällä aloitteita sääntelyn kehittämiseksi

• Tarkastelu kattaa sekä yleis- että erityislainsäädännön

• Nyt alkuvuodesta 2022 lainsäädäntötyöryhmä kartoittaa sääntelyä, joka estää tai 
hankaloittaa digitaalisen asioinnin edistämistä julkisella sektorilla

• Esiin nousseita seikkoja työstetään vuoden 2022 aikana lainsäädäntötyöryhmässä ja 
tuodaan esiin lainsäädäntötyöryhmän lopputuotoksissa, jotka on tarkoitus julkaista vuoden 
2022 loppuun mennessä

4.3.2022 Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely 12



Esimerkkejä digiasiointia estävästä 

sääntelystä ja näkemyksiä sääntelyn 

kehittämiseksi  

4.3.2022 13Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Edunvalvojien ja edunvalvontavaltuutettujen 

sähköinen asiointi

• Nykyisellään edunvalvontaa koskevat tiedot ovat hajallaan eri rekistereissä ja tietojärjestelmissä 

 Edunvalvontatietoa ei pystytä tällä hetkellä hyödyntämään sähköisesti eivätkä esimerkiksi 
edunvalvojat tai edunvalvontavaltuutetut pysty tämän vuoksi asioimaan sähköisesti 

päämiehen tai valtuuttajan puolesta 

• Digi- ja väestötietoviraston (DVV) esityksenä on perustaa edunvalvontarekisteri ja kehittää siihen 
liittyvä rekisteripohjainen puolesta asioinnin toteutus, joka mahdollistaa edunvalvojan roolissa 
asioinnin sähköisellä valtakirjalla 
‒ Valtakirjaa voisivat hyödyntää sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatiot omissa 

palveluissaan 

• Edunvalvontarekisteri tulisi perustaa lailla ja tätä koskeva säännös voitaisiin ottaa Digi- ja 
väestötietoviraston eräistä henkilörekistereistä annettuun lakiin (1156/2016). Samalla olisi 
tarkasteltava, miltä osin holhousasioiden rekisteriä koskeva 8 § soveltuisi edunvalvontatietovarannon 
pohjaksi tai olisiko sitä muutettava uuden sääntelyn myötä.

 Muutosten myötä esimerkiksi edunvalvojat ja edunvalvontavaltuutetut voisivat asioida 
sähköisesti päämiesten ja valtuuttajien puolesta

Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely4.3.2022 14



Edunvalvontavaltakirjan tekeminen ja 

vahvistaminen sähköisesti

• Edunvalvontavaltuutuksesta annetussa laissa (EVVL, 648/2007) säädettyjen 
muotovaatimusten vuoksi edunvalvontavaltakirjaa ei voi tehdä sähköisesti 

• EVVL edellyttää alkuperäisen edunvalvontavaltakirjan toimittamista DVV:oon 
edunvalvontavaltakirjan vahvistamisen yhteydessä

 Edunvalvontavaltakirjaa ei voi tehdä sähköisesti eikä toimittaa 
vahvistamisen yhteydessä sähköisesti DVV:oon

• DVV:n esityksenä on, että edunvalvontavaltakirjan antamista koskevia säännöksiä 
muutettaisiin niin, että edunvalvontavaltakirja voitaisiin antaa jatkossa myös 
sähköisenä

• Tällöin ei myöskään vahvistamisen yhteydessä tarvitsisi toimittaa paperista valtakirjaa

 Muutokset mahdollistaisivat sähköistä asiointia myös 
edunvalvontavaltakirjan vahvistamisen yhteydessä

4.3.2022 15Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Testamentin tekeminen ja rekisteröiminen 

sähköisesti

• Perintökaaressa (40/1965) säädettyjen muotovaatimusten vuoksi testamenttia ei voi tehdä 
sähköisesti

• Testamentteja ei rekisteröidä

 Testamenttia ei voi tehdä sähköisesti eivätkä testamentteja koskevat tiedot ole 
sähköisesti hyödynnettävissä

• DVV:n esityksenä on, että lailla mahdollistettaisiin testamentin tekeminen sähköisessä palvelussa 
sekä testamentin rekisteröinti ja tallentaminen testamenttirekisteriin 

• Tämä nopeuttaisi ja tehostaisi perukirjan ja perinnönjaon muodostamisen prosessia sekä kuolinpesän 
asiointia ja testamenttia tarvitsevien organisaatioiden toimintaa (pankit, vakuutusyhtiöt jne.). Samalla 
voidaan vähentää riitatilanteita perinnönjakotilanteissa.

• Muutos edellyttäisi muutoksia perintökaaren 10 lukuun, lakiin DVV:n eräistä henkilörekistereistä 
(testamenttirekisteri) sekä uuteen asiointilakiin (testamentin tekeminen).

 Muutokset mahdollistaisivat testamenttiin liittyvää sähköistä asiointia välittömästi ja 
välillisesti

4.3.2022 16Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Avioehtosopimuksen tekeminen ja 

rekisteröiminen sähköisesti

• Avioliittolaissa (AL, 234/1929)  säädettyjen muotovaatimusten vuoksi avioehtosopimusta ei voi tehdä 
sähköisesti

• AL edellyttää alkuperäisen avioehtosopimuksen toimittamista DVV:oon avioehtosopimuksen 
rekisteröinnin yhteydessä

 Avioehtosopimusta ei voi tehdä sähköisesti eikä toimittaa rekisteröinnin yhteydessä 
sähköisesti DVV:oon

• DVV:n esityksenä on, että avioehtosopimusta koskevaa sääntelyä uudistettaisiin niin, että jatkossa 
avioehtosopimus voitaisiin tehdä sähköisesti asiointijärjestelmässä
‒ Tiedot avioehdoista ja niiden sisällöistä olisi näin mahdollista rekisteröidä ja jakaa sähköisessä, 

koneluettavassa muodossa

• Sähköisen avioehtosopimuksen tekemisestä säädettäisiin uudessa asiointijärjestelmää koskevassa 
laissa

• AL 41-44 ja 66 §:iin tulisi niin ikään tehdä tarvittavat muutokset, jotka koskevat avioehdon 
muotovaatimuksia sekä menettelyä sen rekisteröimisessä 

 Avioehtosopimus olisi näin mahdollista tehdä ja rekisteröidä sähköisesti

4.3.2022 17Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Digiasiointia estävän sääntelyn tunnistaminen 

ja analysoiminen

• Lainsäädäntötyöryhmällä on rajallinen mahdollisuus tunnistaa ja analysoida 

kattavasti etenkään erityislainsäädäntöä, joka estää tai hankaloittaa 

digitaalisen asioinnin edistämistä julkisella sektorilla

 Tarvitsemme lainsäädännön käytännön soveltajilta tietoa haasteista ja 

näkemyksiä niiden ratkaisemiseksi

 Tunnistamalla ja analysoimalla haasteita kattavasti voimme vaikuttaa 

siihen, että tulevaisuuden Suomessa lainsäädäntö ei ole este 

digiasioinnille

4.3.2022 18Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Millä tavalla sääntely estää digiasioinnin 

edistämistä organisaatiossasi? 

Miten sääntelyä tulisi kehittää?

4.3.2022 19Elina Takamäki, Digiasiointia estävä sääntely



Kysely 
digipalvelulain 
toimeenpanosta ja 
nostoja työryhmälle

Digiohjelma



Kysely digipalvelulain toimeenpanosta 2021-2022
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Kyselyyn saatiin vastauksia 187

- Vertailua valvontaraporttiin (linkki uutisessa)

Tilanne lain huomioinnista parantunut: edelleen nostettiin esiin 
resurssien ja osaamisen puute

- Mielletään enemmän saavutettavuuslaiksi 

- Vastaajien mukaan saavutettavuus on paremmassa tilanteessa kuin valvonnan 
raportti osoittaa

- Onko sisäistetty velvoitteet digipalveluiden järjestämisestä?

- Halua ymmärtää ja oppia enemmän sekä lain velvoitteiden että 
saavutettavuuden osalta



Kysely digipalvelulain toimeenpanosta 2021-2022
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Kyselyssä pyydettiin tukea toimeenpanoon niin soveltamisen, toimijoiden 
kuin tarjottavien palveluiden osalta 

- Erityisesti 2 lukua koskevia koulutuksia ja ohjeita kaivataan

Digiohjelman lainsäädäntötyöryhmä käsittelee tuloksia, koulutustoiveita 
ja järjestettävää tukea seuraavassa kokouksessaan

- Saavutettavuutta unohtamatta

Uutinen aiheesta: Digitaalisten palvelujen järjestäminen ja saavutettavuus etenevät

Miltä huomiot vaikuttavat?

https://vm.fi/-/digitaalisten-palvelujen-jarjestaminen-ja-saavutettavuus-etenevat-tavoitteena-saavutettavat-digikanavat-viranomaisten-kanssa-asiointiin


Linkit jo olemassa olevaan koulutusmateriaaliin 
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eOppiva: Päämääränä laadukkaat digipalvelut – eOppiva

Ruotsiksi Högklassiga digitala tjänster som mål - eOppiva

eOppiva: Saavutettavuus ja digipalvelulain vaatimukset

Ruotsiksi Digital tillgänglighet och kraven i lagen om digitala tjänster - eOppiva

Suomidigi: Suomidigin sivusto digipalvelulain 2 luvusta

Ruotsiksi: Lag om tillhandahållande av digitala tjänster, kapitel 2: Digitala 
tjänster som myndigheterna ordnar för allmänheten | Suomidigi

Saavutettavuus: Saavutettavuusvaatimukset.fi

Ruotsiksi: Förstasidan - Tillgänglighetstillsyn (tillganglighetskrav.fi)

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/paamaarana-laadukkaat-digipalvelut/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/hogklassiga-digitala-tjanster-som-mal/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/saavutettavuus-ja-digipalvelulain-vaatimukset/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/digital-tillganglighet-och-kraven-i-lagen-om-digitala-tjanster/
https://www.suomidigi.fi/lainsaadanto/laki-digitaalisten-palvelujen-tarjoamisesta-luku-2-viranomaisten-digitaalisten-palvelujen-jarjestaminen-yleisolle
https://www.suomidigi.fi/sv/lainsaadanto/lag-om-tillhandahallande-av-digitala-tjanster-kapitel-2-digitala-tjanster-som-myndigheterna-ordnar-allmanheten
https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/
https://www.tillganglighetskrav.fi/


Vielä ehdit vaikuttaa!
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Lainsäädäntötyöryhmässä käsitellään esiin nousseita säännöksiä ja 
suurempia kokonaisuuksia

- Mikäli tiedät sääntelystä joka estää tai hankaloittaa digitaalisen asioinnin 
edistämistä, nyt on hetki ilmiannolle

- Mikäli tiedät jo ratkotuista haasteista, kerro näistä

- Onko mielessäsi jokin toimenpide/toimenpiteitä, miten digiasiointia voisi Suomessa 
edistää? 

Kysely on auki 4.3.2022-29.3.2022

Linkki lainsäädäntötyöryhmän kyselyyn

https://link.webropolsurveys.com/S/22355D9A70E76A12


Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Heli Hänninen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Petteri Ohvo
Tiina Lokka-Lepistö

Digiohjelma


