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NZ findings

• The traditional models of creating, managing, using and improving the 

'rules' of government (policy, legislation, regulation and business rules) 

were developed for use in a non-digital environment, and can result in a 

mismatch between policy intent and implementation. 

• New digital technologies and the effective use of government data present 

opportunities to better deliver to people’s needs. 

• To fully realise these opportunities, however, policy and rules need to be 

developed in a manner that recognises the context of impacted people and 

systems, and enables digital service delivery where appropriate.
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Lakieditori PoC

Tavoite

Projektin tavoitteena on tuottaa työväline (Lakieditori), jonka avulla lainvalmistelija voi kirjoittaa lakitekstiä, jossa käytettävät termit 
(käsitteet) on valittu yhteisesti määritellyistä sanastoista ja jotka viittaavat tietokomponentteihin joissa näitä käsitteitä on hyödynnetty.

Tekninen toteutustapa

EU:n LEOS säädösvalmistelutyökalu integroituna Yhteentoimivuusalustaan

Projektiryhmä

Projektin ohjaus: Suvi Remes, VM

Projektin hallinnollinen vastuutaho: VRK, Petri Tenhunen

Product Owner ja PP: Mikael af Hällström, Vero
Tekninen toteuttaja: Markus Sankari, Cybercom

Rahoitus

VM:n YTI-hanke > rahoitus VRK:n kautta.

Aikataulu

Projektin kick-off 1.10.2018; työvaihe 15.10-14.12.2018; tuotosten esittely YTI-hankkeen ohjausryhmän viimeisessä kokouksessa 18.12
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Tietomallityö



Energiansäästölaki (HE 123/2024)

12 § Kulkuneuvon käyttöoikeus haja-asutusalueella

Jos henkilö asuu omistuksessaan olevassa asuinrakennuksessa, jonka huoneistoala ei ylitä 140 

neliömetriä ja josta on esitettävissä energiatalouden selvitys, voidaan henkilölle myöntää oikeus käyttää 

polttomoottorilla varustettua liikennevälinettä 120 päivän ajan kalenterivuodessa. Kyseisen liikennevälineen 

tulee kuulua päästöluokkaan Euro 5 tai 6 sen käyttämästä polttoainelajista riippumatta.

Edellytyksenä luvan myöntämiselle kiinteistö, jolla henkilön asuntonaan käyttämä asuinrakennus sijaitsee, 

tulee sijaita alueella, jolla ei ole voimassa asemakaavaa tai ranta-asemakaavaa tai jota kunnan 

maankäyttöä toimivaltaiset viranomaiset ovat ehdottaneet suunnittelutarvealueeksi.

Kulkuneuvon käyttöoikeus voidaan myöntää iältään vähintään 25 vuotiaalle Suomen kansalaiselle, joka on 

oikeustoimikelpoinen sekä koulutukseltaan suorittanut erikoisammattitutkinnon tai vähintään 120 

opintopistettä toisen asteen koulutusta tarjoavassa oppilaitoksessa.   

Henkilö voi kuitenkin 1 momentissa säädetystä rajoituksesta huolimatta, käyttää hallinnassaan olevaa 

päästöluokkiin Euro 2, 3 tai 4 kuuluvaa kulkuneuvoa, mikäli hän on jäsenenä aatteellisessa yhdistyksessä, 

jonka tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikentyminen ja hän käyttää kulkuneuvoa 

yhdistyksen valtuutettuna asiamiehenä toimiessaan. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/fi.vrk.lakieditori/index.html?env=test







