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Ohjelma

Tilaisuuden tallenne ja 

esitysmateriaalit julkaistaan 

osoitteessa:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


Verkkoasiointi ja 

Suomi.fi-palveluhallinta



Verkkoasiointi

• Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tuottama verkkoasioinnin palvelu. 

• Käyttäjinä Digi- ja väestötietoviraston asiakasorganisaatiot.

• Mahdollistaa Digi- ja väestötietoviraston tarjoamien palvelujen hakemisen ja 
hallinnoinnin sähköisesti. 

• Verkkoasiointi koskee seuraavia palveluja: 

‒ VTJkysely-palvelu ja sen hallintapalvelu
‒ VTJ-rajapinta 
‒ Muutostietopalvelu 
‒ Poiminta- tai päivityspalvelu
‒ Palveluvarmenne
‒ Järjestelmäallekirjoitusvarmenne 
‒ Toimikorttisopimus 
‒ Testikorttien tilaaminen 
‒ Rakennustietojen ilmoituslupa 
‒ Rekisterinpitäjäsopimus koskien rakennustietoja 
‒ VTJylläpito (vastuukäyttäjän käyttöoikeushakemus)
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Verkkoasiointi

• Asiointi edellyttää Käyttäjäorganisaation ja Käyttäjien rekisteröimistä.

• Käyttäjäorganisaation edustajan on rekisteröityessään Palveluun 

tunnistauduttava vahvasti hyödyntämällä Suomi.fi-tunnistamista. 

‒ Luo asiakastili rekisteröitymällä -> Käyttöliittymä opastaa rekisteröitymisessä

▪ https://asiointi.dvv.fi/#!/login

‒ Rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan y-tunnuksen avulla, onko organisaatiolle jo 

luotu asiakastili verkkoasiointiin. Mikäli näin on, kannattaa harkita, onko tarvetta 

perustaa uutta asiakastiliä.

• Verkkoasiointia voi testata osoitteessa https://asiointi.test.vrk.fi/#!/login.

‒ Sisään kirjaudutaan tunnistautumalla ja valitaan tunnistautumistavaksi 

Testitunnistaja
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Verkkoasiointi

Yleiset kysymykset:

• Voiko käyttäjä olla samanaikaisesti rekisteröityneenä usealle Asiakastilille? 
‒ Kyllä voi. Samalla henkilöllä voi kuitenkin olla vain yksi käyttäjätunnus eli sähköpostiosoite.

• Verkkoasioinnissa on kaksi tai useampi tili? 
‒ Jos verkkoasioinnissa on jostain syystä hyvinvointialueelle useampi tili, niin tilit voidaan yhdistää 

pyynnöstä. Huomaa kuitenkin, että vain valmiita asioita voidaan siirtää tililtä toiselle.

• Voiko verkkoasioinnissa antaa eritasoisia oikeuksia
‒ Käyttäjien käyttöoikeudet verkkoasioinnissa ovat kaikilla samantasoiset eli kaikki tilin käyttäjät 

näkevät kaiken sen tilin sisällön.
‒ Käyttäjä näkee Palvelussa vain ne hakemukset, luvat, sopimukset, päätökset tai vastaavat, jotka 

on tehty verkkoasioinnin kyseisen Asiakastilin kautta.

• Näkyykö verkkoasioinnissa kaikki organisaation asiat eli myös ne jotka haettu ennen 
verkkoasioinnin käyttöönottoa?
‒ Verkkoasioinnissa ei näy vanhoja ”paperisia” asioita, vaan ainoastaan verkkoasioinnissa haetut 

asiat.

• Miksi ei voi olla yhtä lupaa jolla saa kaikki Digi- ja väestötietoviraston tarjoamat palvelut ja 
tiedot käyttöön?
‒ Yksi lupa ei ole mahdollinen, koska luvat myönnetään aina eri palveluille, eri käyttötarkoituksiin 

ja eri tietosisällöllä. Lisäksi tietoja luovutetaan hyvin erilaisilla tavoilla riippuen tietotarpeesta ja 
käyttötapauksesta. Lisäksi tietoluvassa on kirjattu mm. tietojen luovuttamiseen liittyvät vastuut, 
sekä tietojenkäyttäjän oikeudet ja velvollisuudet.
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Suomi.fi-palveluhallinta

• Suomi.fi-palveluhallinta on organisaatioiden itsepalveluportaali, jonka kautta 

Suomi.fi-palveluita otetaan käyttöön ja hallinnoidaan.

• Palveluhallinta koskee Suomi.fi-palveluita:

‒ Suomi.fi-palveluhallinta

‒ Suomi.fi-tunnistus

‒ Suomi.fi-valtuudet

‒ Suomi.fi-viestit

‒ Suomi.fi-palveluväylä

‒ Suomi.fi-laatutyökalut

• Palveluhallinnasta löytyy tietoa myös palveluista Suomi.fi-kartat 

(Maanmittauslaitos) ja Suomi.fi-maksut (Valtiokonttori), näiden käyttöönotto 

tapahtuu Palveluhallinnan ulkopuolella.
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Suomi.fi-palveluhallinta

• Palveluhallinnan käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluhallinnan 

käyttäjäksi.

• Jos organisaatiosi ei ole aikaisemmin käyttänyt Palveluhallintaa, pitää 

organisaatio rekisteröidä sinne.

‒ Rekisteröityminen Suomi.fi-palveluhallintaan

‒ Aloita rekisteröinti osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi

‒ Tarkista y-tunnuksen avulla, onko organisaatio jo rekisteröity

▪ Mikäli on, lähetä organisaatiosi pääkäyttäjälle kutsupyyntö klikkaamalla 

Lähetä pyyntö -painiketta

• Rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista palveluun.
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Suomi.fi-palveluhallinta

Yleiset kysymykset:

• Kuinka organisaation uusi käyttäjä pääsee Suomi.fi-palveluhallintaan?
‒ Jokainen organisaatiosi uusi käyttäjä tulee kutsua erillisellä 

sähköpostikutsulla liittymään. Ohjeet: Uuden käyttäjän kutsuminen omaan 
organisaatioon

• Voiko käyttäjä olla samanaikaisesti rekisteröityneenä usealle 
Asiakastilille? 
‒ Kyllä voi. Samalla henkilöllä voi kuitenkin olla vain yksi käyttäjätunnus eli 

sähköpostiosoite.

• Voiko Palveluhallintaan rekisteröityneelle käyttäjälle määrittää 
palvelukohtaisia käyttöoikeuksia?
‒ Kyllä voi. 

Ohjeet: Organisaation käyttäjähallinta
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Verkkoasioinnin ja Suomi.fi-palveluhallinnan tuki

• Tarvittaessa tukea saa Organisaatioiden asiakaspalvelusta

‒ puhelimitse: +358 295 53 5115 (klo 10-15)

‒ sähköpostitse: organisaatiopalvelut[at]dvv.fi
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Henkilötunnuksen 

uudistaminen



• Digi- ja väestötietovirasto on mukana VM:n henkilötunnuksen uudistamishankkeessa 
(HETU-hanke 1.12.2020 – 31.12.2022). 
‒ Henkilötunnuksen riittävyysratkaisun asetus tulee voimaan 1.1.2023
‒ Lakimuutoksen voimaantuloaikaa etärekisteröinnille, uudelle yksilöintunnukselle ja 

HETUn laajemmalle antamiselle on ehdotettu 1.9.2023. 
‒ Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.
‒ Lisätietoa VM:n sivulta: https://vm.fi/henkilotunnuksen-uudistamisen-hanke

• Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia sekä muutoksia 
väestötietojärjestelmään (VTJ). 
‒ HE 132/2022 ’Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi-

ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen 
liittyviksi laeiksi’

‒ Annettu eduskunnalle, valiokuntakäsittely 11/2022.

• Digi- ja väestötietovirastossa HEUKO-projekti koordinoi toteutusta ja tukee 
käyttöönottoja. Lisätietoa: https://dvv.fi/hankkeet
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Henkilötunnuksen uudistus
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• Nykyiset henkilötunnukset riittävät korkeintaan muutamaksi vuodeksi kriittisiltä päiviltä
‒ Henkilötunnuksia on rajallinen määrä päiväkohtaisesti ja vuosikohtaisesti, vuosisadasta 

riippumatta. 

• Ratkaisuna otetaan lisää välimerkkejä käyttöön 1900- ja 2000-luvulla syntyneille:
‒ 2000 –luvulla samaa sarjaa laskevasti (A->) B:stä alkaen (A,B,C,D,E,F)
‒ 1900 –luvulla nousevasti, päinvastaisesta suunnasta Y:stä alkaen (-,Y,X,W,V,U)

• Välimerkki on jatkossa merkityksellinen osa tunnusta. Se erottaa eri vuosisadoilla annetut 
tunnukset.
‒ Huom! Henkilötunnuksen välimerkki muuttuu merkitseväksi vasta siinä vaiheessa, kun uusia 

välimerkkejä otetaan käyttöön.

• Ennen uusien välimerkkien antamista kaikki nykyisten välimerkkien mukaiset henkilötunnukset 
käytetään syntymäpäivittäin loppuun
‒ Digi- ja väestötietoviraston arvio 11/2022 on, että uusia välimerkkejä tarvitaan kevään 2024 

aikana
▪ Seuraa päivittyvää tilannetta osoitteessa: dvv.fi/hetu-uudistus (arvio nyt 04 / 2024)

‒ Olemassa oleviin henkilötunnuksiin ei tule muutoksia.

• Hyvinvointialueilla on tärkeää varmistaa, että uudenlaiset henkilötunnukset toimivat 
järjestelmissä, joissa henkilötunnuksia käytetään.
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Henkilötunnusten riittävyysratkaisu: Lisää 

välimerkkejä



Digitaalinen henkilöllisyys ja henkilötunnuksen 

uudistaminen

Etärekisteröinti ja 

ulkomaalaisen 

digitaalinen asiointiväline



Etärekisteröinti 1.9.2023

• Henkilöllisyyden etärekisteröinti on prosessi, jolla ydinidentiteetti luodaan 
väestötietojärjestelmään rekisteröitävän toimesta hyödyntäen ei-kasvokkain tapahtuvaa 
etärekisteröintipalvelua.  Käyttötapauksena erityisesti opiskelijat, työperäinen 
maahanmuutto.

• Edellytyksenä
‒ Henkilötiedot luodaan Suomen hyväksymän ICAO-standardin mukaisen matkustusasiakirjan sirulta, 

hyödynnetään kasvojentunnistusohjelmaa.
‒ Vähintään 15 vuoden ikä
‒ Ei olemassa olevaa VTJ-identiteettiä

• Uutena tietona väestötietojärjestelmään tietoja, joiden avulla voidaan pitää erillään etärekisteröidyt kasvokkain 
tunnistetuista (tunnistuksen tapa ja tiedon lähde).

• Tavoitteena varmistaa, että henkilölle muodostuu vain yksi identiteetti väestötietojärjestelmään. 

Hyvinvointialueilla olisi tärkeää pohtia, voisiko etärekisteröityneitä tietoja ottaa omiin rekistereihin? Voiko 
etärekisteröitynyt tulla käyntiasiointiin, jolloin hänen tietonsa voisivat jo löytyä hyvinvointialueen rekisteristä? 

Olisiko joitain palveluita, mitä voisi tarjota etärekisteröityneelle henkilölle, joka käyttää ulkomaalaisen 
asiointivälinettä? Esim. ajanvaraus lääkäriin / hoitajalle? 
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NYT

HENKILÖTUNNUS

Saa työpaikan Suomesta

Hakee 

oleskelulupaa

Saa oleskeluluvan

Etsii asuntoa

Lasten koulu ja päiväkoti

Tarvitsee verokortin

Muutto Suomeen

Tarvitsee 

vakuutukset



2023

HENKILÖTUNNUS

Etänä

Saa työpaikan Suomesta

Hakee 

oleskelulupaa

Saa oleskeluluvan

Etsii asuntoa

Lasten koulu ja päiväkoti

Tarvitsee verokortin

Muutto Suomeen

Tarvitsee 

vakuutukset

HENKILÖTUNNUS

Kasvokkain tavattu



2023

HENKILÖTUNNUS

Etänä

Saa työpaikan Suomesta

Hakee 

oleskelulupaa

Saa oleskeluluvan

Etsii asuntoa

Lasten koulu ja päiväkoti

Tarvitsee verokortin

Muutto Suomeen

Tarvitsee 

vakuutukset

HENKILÖTUNNUS

Kasvokkain tavattu

Ulkomaalaisen

asiointiväline

Loa: matala

DigitaahenkilöllisyystodistusUlkomaalaisen

asiointiväline

Loa: korotettu (edellyttää

uudelleen aktivointia)

F2F

HENKILÖTUNNUS

Kasvokkain tavattu –

ulkomaalaisen

henkilökortti

Käyntiasiointi

Saa oleskeluluvan



• Henkilötunnus voidaan antaa aikaisemmin kuin nykyisin.

‒ Esim. turvapaikanhakija saa HETUn jo 

turvapaikkahakemusvaiheessa 

• Muutos vähentää tarvetta hyvinvointialueiden tilapäisille 

yksilöintitunnuksille.

• Muutos ei aiheuta muutoksia hyvinvointialueiden järjestelmissä
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Henkilötunnus aikaisemmin 1.9.2022 lähtien



• Luodaan edellytykset kokonaan uuden tunnusjärjestelmän käyttöönotolle 
henkilötunnuksen rinnalle.

• VTJ:ssä jokaiselle ihmiselle luotaisiin hetun rinnalle uusi yksilöintitunnus, joka ei 
sisältäisi henkilön syntymäaikaa tai sukupuolta 
‒ Yksilöintitunnuksen käyttö olisi yhteiskunnassa täysin vapaaehtoista.

▪ Organisaatio voisi halutessaan ottaa sen käyttöön henkilöt yksilöiväksi 
tunnukseksi hetun rinnalle tai sijaan.

‒ Voidaan hyödyntää esimerkiksi erilaisissa sähköisen asioinnin 
käyttötilanteissa sekä tietojen vaihdossa henkilötunnuksen sijaan. 

• Henkilötunnuksen korvaamiseen pitkällä aikavälillä yhteiskunnassa  varaudutaan, 
mutta sille ei ole asetettu tavoiteaikataulua. 

• Uusi yksilöintitunnus ei korvaa henkilötunnusta - henkilötunnuksen käyttö 
nykyiseen tapaan on mahdollista.

• Hyvinvointialueilla olisi tärkeää pohtia, miten uutta yksilöintitunnusta voitaisiin 
hyödyntää tietojärjestelmien välisessä tietojen vaihdossa
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Uusi yksilöintitunnus 1.9.2022 jälkeen



• 1.1.2027 alkaen hetun loppuosassa oleva yksilönumero annettaisiin 

satunnaisena sukupuolesta riippumatta

‒ Yksilönumero on nykyään naisilla parillinen ja miehillä pariton. Jatkossa siitä ei voi 

lukea sukupuolta.

• Vanhoja henkilötunnuksia ei muutettaisi, mutta oikeudellisesti yksilönumero ei 

enää kertoisi niissäkään sukupuolta. 

‒ Tosiasiallisesti vanhoista tunnuksista olisi kuitenkin edelleen mahdollista lukea, 

minkä sukupuoliselle se on annettu.

• Muutoksen jälkeen sukupuolitietoa ei voi enää lukea suoraan henkilötunnuksesta 

vaan tieto tulee hakea erillisenä tietona väestötietojärjestelmästä

• Hyvinvointialueilla on tärkeä varmistaa, että 1.1.2027 alkaen sukupuolitietoa ei 

enää saa lukea HETUsta vaan se tulee ottaa erillisenä tietona. 
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Sukupuolineutraali hetu 1.1.2027 jälkeen



Muutokset 

Digi- ja 

väestötietoviraston 

palveluissa



• Välimerkkimuutos voimaan jo 1.1.2023 

• Uusien tietojen käyttöön saaminen 1.9.2023 alkaen edellyttää toimenpiteitä, 

tiedot eivät tule nykyiseen tietopalveluun mukaan automaattisesti.

• Etärekisteröityjen tiedot tulee tarvittaessa voida erottaa muulla tavalla 

tunnistetuista identiteeteistä. 

• Lisätietoa: https://dvv.fi/hetu-uudistus
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VTJ:n tietopalvelut 

(kysely, muutostietopalvelu, muutosrajapinta)

https://dvv.fi/hetu-uudistus


• dvv.fi/hankkeet

• https://dvv.fi/hetu-uudistus

• dvv.fi/palvelut organisaatioille

• hetu-uudistus[at]dvv.fi

• https://hiekkalaatikko.muutostietopalvelu.cloud.dvv.fi/

Palvelukohtaiset yhteydenottokanavat:

• VTJkysely-rajapinta: vtj-rajapinta[at]dvv.fi

• VTJkysely: vtjkysely[at]dvv.fi

• VTJ-muutosrajapinta ja Muutostietopalvelu: muutostietopalvelu[at]dvv.fi

• JH-poiminnat: julkishallinto[at]dvv.fi
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Lisätietoa



Suomi.fi-tunnistus: 
Uudet välimerkit ja lisää välitettäviä tietoja

• 2023 alusta Suomi.fi-tunnistuksella on valmius välittää henkilötunnuksia, joissa 

on uusi välimerkki

Uusia tietoja:

• Henkilön yksilöivä tunnus (yksilöintitunnus) 

• Syntymäaika erillisenä tietona

• Ulkomaalaisten asiointivälinettä käyttävistä välitetään tunnistuksen tapatietoa

• Uusien tietojen välittyminen on testattavissa Suomi.fi-tunnistuksen 

testiympäristössä. Lisätietoja Suomi.fi-palveluhallinnasta. 
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/635799881ae7d1006eb257ea


Digitaalinen henkilöllisyys



Digitaalisen henkilöllisyyden 
uudistus

• Digi- ja väestötietovirasto kehittää uusia digitaalisen 
henkilöllisyyden ratkaisuja yhdessä poliisin kanssa osana 
valtiovarainministeriön hanketta. 

• Ratkaisujen käyttöönotto edellyttää lakimuutoksia, joita 
valtiovarainministeriö edistää.

• Ratkaisut on tarkoitus ottaa käyttöön julkisen ja yksityisen 
sektorin käynti- ja verkkoasioinnissa 1.9.2023.

• Digitaalisen henkilöllisyyden palvelu on tärkeä askel kohti 
eurooppalaista lupalompakkoa, jonka valmisteluun Suomi 
osallistuu edelläkävijänä. 

• Kun turvallinen tietojen käyttö helpottuu, palvelua voidaan 
laajentaa kohtuullisin kustannuksin Suomessa ja Euroopassa.



1

2

3

Digitaalinen henkilöllisyystodistus
Passin ja henkilökortin rinnalle digitaalinen 
henkilöllisyystodistus sähköiseen ja käyntiasiointiin. 

Ulkomaalaisen asiointiväline
Henkilöllisyyden osoittamisen ratkaisu ulkomaalaisille 
sähköiseen asiointiin.

Tunnuslukulaite
Vaihtoehtoinen väline tunnistautumiseen julkisiin 
palveluihin niille, jotka eivät käytä mobiililaitetta.



Hyödyt organisaatioille ja 
yrityksille

• Digitaalinen henkilöllisyystodistus sujuvoittaa asiakkaiden 
arkea ja tekee henkilön tunnistamisesta helpompaa. 

• Digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisut kehitetään vahvassa 
yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden ja loppukäyttäjien 
kanssa: yhteistyöllä luomme nykyaikaisen ja 
asiakaslähtöisen digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisun.

• Henkilöllisyyden tarkastaja tarvitsee käyttöönsä ratkaisun, 
jolla pystyy lukemaan digitaalisen 
henkilöllisyystodistuksen langattomasti. Kevyin ratkaisu on 
älypuhelimeen ladattava, maksuton lukijasovellus.

• Digitaalinen henkilöllisyystodistus on yhtä luotettava ja 
turvallinen kuin passi tai henkilökortti. Sen voi tarkistaa 
vain koneellisesti.
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Miten digitaalinen henkilöllisyystodistus toimii käytännössä?

Katso animaatio digitaalisen 
henkilöllisyystodistuksen käytöstä 
sähköisessä asioinnissa:

https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/u5c24qjw

Katso animaatio digitaalisen 
henkilöllisyystodistuksen käytöstä 
käyntiasioinnissa:

https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/w7y7bib6

Katso video digitaalisen 
henkilöllisyystodistuksen käytöstä 
käyntiasioinnissa:

https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/29oo0b7g

https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/w7y7bib6
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/u5c24qjw
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/29oo0b7g
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/u5c24qjw
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/w7y7bib6
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/29oo0b7g


Miten organisaatio tai yritys voi 
valmistautua digitaalisen 
henkilöllisyyden käyttöönottoon?

• Organisaatiot voivat osallistua palvelun kehittämiseen ja 
testaamiseen. 

• Digi- ja väestötietovirasto järjestää kuukausittain 
vuorovaikutteisia infotilaisuuksia organisaatioille. 
Ilmoittaudu mukaan!

• Digitaalisen henkilöllisyyden uudistuksen sivu dvv.fissä 
https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus

• Kysy sähköpostilla: digihenkilollisyys[at]dvv.fi

https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus


Vanhemmuuslaki ja sen 

vaikutukset hyvinvointialueille



Vanhemmuuslaki

• Uusi vanhemmuuslaki (775/2022) on hyväksytty kesällä 2022 ja se 
tulee sovellettavaksi 1.1.2023

• Hallitusohjelman mukaisesti vanhemmuuslaki yhdistää nykyisin sovellettavat 
isyys- ja äitiyslait

• Nykyisen vanhemmuutta koskevan sääntelyn peruslähtökohdat säilyvät 
kuitenkin ennallaan
▪ Vanhemmuus kirjataan jatkossakin isyytenä tai äitiytenä

▪ Lapsella voi olla jatkossakin enintään kaksi oikeudellista vanhempaa

▪ Siirrytään kuitenkin pääsääntöisesti käyttämään sukupuolineutraaleja 
vanhemmuutta kuvaavia käsitteitä

• Hyvinvointialueilla laki vaikuttaa erityisesti äitiysneuvoloiden ja lastenvalvojien 
toimintaan
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Vaikutukset äitiysneuvoloihin

• Vanhemmuuslaissa uudistetaan avioliiton ulkopuolella syntyvän lapsen 

isyyden tai toisen äitiyden vahvistusmenettely silloin, kun vanhemmuus 

tunnustetaan ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa
▪ Mahdollisuus tunnustaa vanhemmuus äitiysneuvolassa säilyy ennallaan

▪ Asiakirjat toimitetaan kuitenkin neuvolasta lastenvalvojan sijaan suoraan Digi- ja 

väestötietovirastolle 

▪ Asiakirjan laaditaan uudessa VanhemmuusWeb-sovelluksessa, joka korvaa 

nykyisin käytössä olevat ennakkotunnustamisasiakirjat

• VanhemmuusWeb on Digi- ja väestötietoviraston toteuttama verkkoselaimella 

toimiva ennakkotunnustamisten sähköinen ilmoitusjärjestelmä

• Sovellus on maksuton ja se on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kaikissa 

manner-Suomen neuvoloissa 1.1.2023 lähtien
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• VanhemmuusWebin käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä hyvinvointialueilta
▪ Jokaisen organisaation on nimettävä sovellukselle vastuukäyttäjä, joka vastaa 

terveydenhoitajien käyttäjätunnusten hallinnoinnista omassa organisaatiossaan
▪ Käytännössä kyse on käyttäjätunnusten myöntämisestä uusille käyttäjille ja niiden 

poistamisesta esimerkiksi lähteviltä työntekijöiltä

• Vastuukäyttäjähakemus tulee tehdä marras-joulukuussa 2022, jotta sovellus on 
terveydenhoitajien käytettävissä vanhemmuuslain tullessa sovellettavaksi
▪ Vastuukäyttäjä voi hakea itselleen oikeuksia Digi- ja väestötietoviraston 

verkkoasioinnissa 
▪ Tarkemmat ohjeet Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla 

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen

• VanhemmuusWeb julkaistaan vanhemmuuslain tullessa sovellettavaksi 
tammikuussa 2023 osoitteessa https://vanhemmuus.dvv.fi
▪ Terveydenhoitajille tarkoitut ohjeet, videot ja koulutustallenteet kootaan Digi- ja 

väestötietoviraston verkkosivuille https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen
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Vaikutukset äitiysneuvoloihin

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen
https://vanhemmuus.dvv.fi/
https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen


• Vanhemmuuslain myötä lastenvalvojien nykyisin käyttämät isyyden ja 
äitiyden selvittämistä, tunnustamista ja vahvistamista koskevat 
asiakirjat on uusittava

▪ Vanhemmuuslain nojalla Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) vahvistaa 
käytettävien asiakirjojen kaavat

▪ THL on julkaissut asiakirjojen rakenteet Sosmeta-palvelussa 
(https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search)T
▪ Tietojärjestelmätoimittajat voivat hyödyntää asiakirjavalmistelussa 

kyseisiä rakenteita.

▪ Vanhemmuuslain tullessa sovellettavaksi on siirryttävä käyttämään uusia 
asiakirjoja
▪ Kuntien/hyvinvointialueiden vastuulla on huolehtia siitä, että 

tietojärjestelmistä otetaan vuoden vaihtuessa käyttöön versio, jossa 
uudet asiakirjat ovat
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Vaikutukset lastenvalvojiin

https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search)T


• Digi- ja väestötietovirasto ilmoittaa nykyisin avioliiton ulkopuolella syntyneestä 
lapsesta synnyttäneen äidin kotikunnan lastenvalvojalle (ns. au-arkki), jotta 
lastenvalvoja voi aloittaa vanhemmuuden selvittämisen

• Vanhemmuuslain myötä lastenvalvojan velvollisuus selvittää ennakkotunnustetun 
lapsen vanhemmuus poistuu, jolloin tällaisesta lapsesta ei myöskään lähetetä 
ilmoitusta lastenvalvojalle

▪ Ilmoitusten määrä tulee laskemaan huomattavasti 
(karkean arvion mukaan n. 80%)

• Ilmoitus tulee toimittaa jatkossa sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, jolla 
lapsen synnyttäneellä äidillä on kotikunta

▪ Digi- ja väestötietovirasto lähettää au-arkit myös jatkossa sen kunnan 
lastenvalvojalle, jossa synnyttäneellä äidillä on kotikunta → menettely ei 
lähtökohtaisesti muutu

▪ Hyvinvointialue voi kuitenkin pyytää au-arkkien toimittamista koko alueensa osalta 
tietylle lastenvalvojalle/paikkakunnalle tai sähköistä toimitusmuotoa osoitteesta 
ilmoitusliikenne[at]dvv.fi
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Muut vaikutukset hyvinvointialueiden

tietojärjestelmiin



• Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta osoitteesta 

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen

• Sähköpostitse: vanhemmuus[at]dvv.fi 
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Lisätiedot

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen


Palvelu Yhteydenotto-osoite

Toimikortit Toimikorttisopimukset ja korttien rekisteröinti: 

varmennepalvelut[at]dvv.fi 

Rekisteröijien oikeudet ja Vartti-järjestelmä: 

vartti[at]dvv.fi 

Palveluvarmenteet vptuotanto[at]dvv.fi 

VTJ-kyselypalvelut:

VTJkysely -selainsovellus ja 

VTJkysely-rajapinta

VTJkysely -selainsovellus: vtjkysely[at]dvv.fi 

VTJkysely-rajapinta: vtjkysely-rajapinta[at]dvv.fi  

VTJ-päivitykset ja 

poiminnat: 

Muutostietopalvelu ja VTJ-

muutosrajapinta

muutostietopalvelu[at]dvv.fi 

Suomi.fi-tunnistus Käyttölupaan liittyvät asiat: 

suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi  

Tukea tekniseen käyttöönottoon:

tunnistus-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Suomi.fi-

palvelutietovaranto

ptv-tuki[at]dvv.fi  

Suomi.fi-valtuudet Käyttölupa-asiat: suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi 

Tekninen käyttöönotto: valtuudet-

kayttoonotot[at]dvv.fi 

Tukea HVA:n valtuushakemuksen tekoon 

(loppukäyttäjätuki):  organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Palvelu Yhteydenotto-osoite

Suomi.fi-viestit Käyttölupa-asiat: suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi   

Käyttöönoton tuki:  viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi  

Suomi.fi-palveluväylä Käyttöönottojen yleinen tuki:

palveluvayla-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Ylläpidon ja käyttöönottojen tekninen tuki:

palveluvayla[at]palveluvayla.fi 

Testiaineistopalvelu organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Yhteentoimivuusalusta yhteentoimivuus[at]dvv.fi  

VTJ-ilmoitusliikenne ilmoitusliikenne[at]dvv.fi  

Suomi.fi-palveluhallinta organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Verkkoasiointi-palvelu organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Digitaalinen henkilöllisyys digihenkilollisyys[at]dvv.fi 

Henkilötunnuksen 

uudistus

hetu-uudistus[at]dvv.fi 

Vanhemmuuslaki vanhemmuus[at]dvv.fi 

Jäikö jokin mietityttämään? Ota meihin yhteyttä!
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Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit 

tulevat saataville osoitteeseen:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

Kiitos osallistumisestasi!

Vastaathan myös palautekyselyymme!

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


dvv. f i


