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Kooste tilaisuudesta



Tervetuloa! 
– Pekka Rehn, asiakkuusjohtaja Väestörekisterikeskus

Sukuselvityksen kehitysprojektin tulokset
– Auli Peltoniemi, asiakkuusjohtaja, Maistraatti
– Päivi Väntönen, palvelumuotoilija, Väestörekisterikeskus

Digitaalinen perukirja
– Jukka Kyhäräinen, kehittämisen asiantuntija, Verohallinto

Omaisen kuoleman asiakaspolku
– Mitä lakimuutoksia tarvitaan? Mitä kokeiluja voisimme tehdä? Mitä voimme edistää 

yhteistyöllä?

Yhteenveto

Ohjelma



• Osallistujia noin 30

– VRK, Verohallinto, Maistraatit, 
oikeusministeriö, 
valtiovarainministeriö, 
ulkoministeriö, OP, Nordea, S-
Pankki, Suomen 
hautausurakoitsijat, Suomen 
asiakastieto Oy, Lappeenrannan 
edunvalvontatoimisto, Helsingin 
edunvalvontatoimisto, 
Finanssiala ry, 

Omaisen kuoleman ekosysteemifoorumi





Omaisen kuoleman ekosysteemifoorumi



• ”Tarvitaan eTestamentti, sillä se hyvä paikka testamentin säilytykseen”

• ”Testamentti pitäisi olla kansalaisvelvollisuus, joskus ne löytyy, vaikka ei pitänyt olla ja niistä riidellään vuosikausia oikeudessa”

• ”Pakotetaan tekemään testamentti hyvissä ajoin.”

• ”Mitä voin tehdä ennen kuolemaa?” (ennakointi)

• ”Voisiko sukuselvityksen automatisoida? Voisiko sen automatisoida? 

• ”Tekoäly tekee selvityksen, kun vainajan tieto on rekisteröitynyt VTJ:hin?” 

• ”Kuolintieto myös edunvalvojille”

• ”Voisiko sukuselvitys tulla yhdestä paikasta?”

• ”Kirkko, Maanmittauslaitos olisi hyvä olla mukana keskustelussa”

• ”Hautauslupa myös sähköiseksi”

• ”Osakkaiden tietojen kerääminen keskitetysti”

Keskusteluja ja huomioita asiakaspolkuun



• ”Perunkirjoitusaikaa pidemmäksi? 6kk?”

• ”Saldotietojen toimittaminen sähköisesti”

• ”Kuolinpesän osakkaiden omaisuuden hallintapalvelu?”

• ”Verottaja ilmoittaa perintöverosta, huomioidaan myös edunvalvoja/valvonta”

• ”Erillinen selvennys lainhuudon haku pois (aktiivisena toimenpiteenä pois”

• ”Sähköinen perukirja”

• ”Uskotut miehet ovat turhia”

• ”Sukuselvitys/virkatodistukset ulkomailta: jos kohdemaasta ei saada tietoa, tieto 
eduston verkkosivuilla riittäisi perunkirjoitukseen.”

Keskusteluja huomioita asiakaspolkuun



Kuvia tilaisuudesta



• Sovittiin, että työtä lähdetään 
edistämään ainakin kuoleman 
ennakoinnin, testamentin, 
perunkirjoituksen ja 
kuolinpesän muodostamisen 
teemoilla.

• VRK ja Verohallinto 
keskustelevat kesäkuussa, 
miten verkoston työtä 
lähdetään edistämään.

Työ jatkuu



Omaisen kuoleman asiakaspolku

Auli Peltoniemi, Maistraattien asiakkuusjohtaja

Päivi Väntönen, palvelumuotoilija, Väestörekisterikeskus



• Design sprint toteutettiin syksyllä 2018, jonka avulla luotiin alustavaa 
ymmärrystä tulevaisuuden asiakaspolusta omaisen kuoleman 
tilanteessa.

• Työtä jatkettiin: tunnistettiin nykytilan haasteet asiakkaiden ja 
organisaation näkökulmasta laajemmin. Lisäksi haluttiin luoda suunta 
uudelle tavalle tuottaa asiakaslähtöisiä palveluita valtakunnallisesti ja 
tehostaa toimintaa.

• Taustalla Väestörekisterikeskuksen, maistraattien ja Maistraattien 
ohjaus- ja kehittämisyksikön yhdistyminen vuonna 2020.

Omaisen kuoleman asiakaskokemus



Tärkeimmät löydökset Sukuselvitys

Asiakkaat

Omaiset kokevat haastavaksi 
hahmottaa kokonaisuutta, missä 
järjestyksessä ja minkä tahojen 
kanssa asioita tulisi hoitaa 
lähiomaisen kuoltua.

Omaisilla on surutyö 
samanaikaisesti käynnissä, joten 
helpon, sujuvan ja selkeän palvelun 
tarve on korostunut.

3kk takaraja perunkirjoitukselle 
koetaan haastavana, sillä asioiden 
hoito ei aina suju suorinta reittiä ja 
odotusajat koetaan pitkinä 
erityisesti sukuselvityksille.

Omaiset kokevat raskaana ja 
turhauttavana luukulta luukulle 
juoksemisen ja toivoisivat yhtä 
selkeää tahoa/palvelua hoitamaan 
asiaa kokonaisuutena.

Asiakaspalvelu koetaan 
ystävälliseksi, avuliaaksi ja 
sujuvaksi. Maistraatti toimii 
asiakkaille myös yleisenä 
neuvonantajana.

Asiakkaat haluaisivat saada 
katkeamattoman sukuselvityksen 
maistraatin ja kirkon osalta yhdeltä 
luukulta kerralla..

Asiakkaat toivovat sähköistä 
asiointia, johon tieto ja dokumentit 
saadaan kootusti kerättyä sekä 
tiedon siirtymistä yli toimijarajojen 
automaattisesti.



Nimi: Maarit Kinnunen

Ikä: 53

Tarinan lähtötilanne: Maaritin iäkäs isä 

on kuollut sairaalassa. Maarit alkaa 

hoitaa isänsä kuolemaan liittyviä 

asioita.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Lääkäri toteaa kuoleman ja rekisteröi sen 

Väestötietojärjestelmään.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Maarit päättää alkaa hoitaa isänsä asioita 

ja hautajaisjärjestelyjä.

Hän avaa läppärinsä ja kirjautuu omaan 

asiointikanavaan. Hän tutustuu Omaisen  

kuoleman kohdatessa -palveluun, joka 

antaa hyviä neuvoja, mitä asioita ja missä 

järjestyksessä niitä tulisi hoitaa.   

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Heti kuoleman rekisteröidyttyä 

VTJ:hin DVV käynnistää 

sukuselvityksen koonnin vainajalle 

automaattisesti.

Sukuselvityksen käsittelyä vaativat 

tehtävät ovat tulleet DVV:n 

asiantuntijoiden työjonoon. DVV 

tekee sukuselvityksen myös 

seurakuntien tietojen osalta.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_

DVV

Työjono

3
Martti Lehtovaara
150537-XY50

Tehtävät osiot: 

15.5.1937 – 31.12.70
POIMI TEHTÄVÄ

2
Erkki Aamoinen
260126-XY98

1
Hilja Lahti
301218-YY48

Valmiit osiot: 

1.1.1971 – 13.3.20

T Y Ö J O N O T R A P O R T I T          A V O I M E T  T A P A U K S E T    



DVV

Palvelusta löytyy DVV:n virallinen 

todistus kuolemasta ja 

viestipohja, jolla Maarit voi 

ilmoittaa isän kuolemasta eri 

palveluntarjoajille, kuten 

puhelinoperaattorille. 

Tieto kuolemasta on mennyt jo 

pankille ja kirkolle. Lisäksi 

hautauslupa on mennyt 

seurakunnalle.

LATAA KUOLINTODISTUS

Kuolintieto on mennyt jo seuraaville tahoille

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_

K O T I          V I E S T I T V A L T U U T U K S E T         T I E T O A      

Ilmoita kuolemasta

Kuolintieto

rekisteröityny
t

Sukuselvitys 
alkanut

Hei Maarit! Tervetuloa DVV:n asiointipalveluun!

Otamme osaa suruusi. Toivottavasti voimme olla apunasi tässä vaikeassa 

elämäntilanteessa.

Olemme koonneet palveluun olennaisimpia asioita, joihin sinun olisi jossain 

vaiheessa hyvä tutustua. Haluamme tarjota sinulle vaivattoman tavan 

hoitaa välttämättömät omaisen kuolemaan liittyvät asiat. Tällaisessa 

tilanteessa on kuitenkin hyvä muistaa, että tärkeintä on huolehtia omasta 

jaksamisesta ja antaa aikaa myös surutyölle.

Terveisin,

Taina Nyfors

DVV:n asiakaspalvelija

Viestit

Sinulle 
hyödyllisiä 
palveluita

ALOITA TÄSTÄ PROSESSIN VAIHEET TERMISTÖT PALVELUN TARJOAJIA
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On vielä monia tahoja, joiden on hyvä tietää tilanteesta. Vainajan käytössä olleet 

palvelut on hyvä irtisanoa ja välttyä turhilta kuolinpesää kuormittavilta 

kustannuksilta. Tässä DVV:n virallinen todistus kuolemasta, jota voit hyödyntää 

viestinnässä. Voit kopioida oheisen viestipohjan ja ilmoittaa kuolemasta 

palveluntarjoajille.

KATSO KUOLINTODISTUS



Kirkon virkailija saa hautausluvan DVV-

palvelusta heti kuolintiedon 

rekisteröidyttyä ja nyt heillä on lupa 

aloittaa järjestelyt sairaalan ja omaisten 

kanssa. 

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Myöhemmin illalla Maarit jatkaa asioiden 

hoitoa. Hän huomaa, että pankki on 

lopettanut isän käytössä olleet palvelut.   

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Maarit näkee myös, että 

sukuselvitys on valmistunut. 

Maksu on veloitettu kuolinpesältä. 

Sukuselvitys löytyy 

asiointikansiosta.

Maarit valtuuttaa äitinsä ja 

veljensä näkemään kuolinpesään 

liittyvän asioinnin ja asiakirjat.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_

2

VALTUUTA

Valtuutuksen antaminen

Marja Elina Lehtovaara (äiti)

Valtuutuksen antaminen

Timo Erkki Lehtovaara (veli)

Valtuutuksella annat oikeuden henkilölle nähdä 
Martti Lehtovaaran kuolinpesään liittyviä 
tapahtumia.

VALTUUTA

Valtuutuksella annat oikeuden henkilölle nähdä 
Martti Lehtovaaran kuolinpesään liittyviä 
tapahtumia.

LISÄÄ UUSI VALTUUTUS

DVV K O T I          V I E S T I T          V A L T U U T U K S E T T I E T O A      

Kuolintieto

rekisteröityny
t

Sukuselvitys 
alkanut

Sukuselvitys 
valmistunut

Valtuutukset



Maaritin veli Timo tulee kylään Maaritin perheen luo. 

He ovat saaneet omaisuuteen liittyviä tietoja eri 

tahoilta kuten säästöistä ja tilitiedoista pankilta sekä 

auton arvosta Traficomilta. 

Omaisuuden tiedot dokumentoidaan ja kirjataan 

palveluun samaan kansioon testamentin, avioehdon 

ja sukuselvityksen kanssa. Maarit on saanut myös 

testamentin tulkinnan pankin lakiasiainpalvelusta 

dokumentin yhteyteen. Tarvittavat tiedot ovat nyt 

kasassa perunkirjoitusta varten.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



Seuraavana aamuna Maarit saa 

ilmoituksen palvelusta. Viestissä 

ilmoitetaan perukirjan olevan valmis 

tarkistettavaksi. 

Maarit tarkistaa esitäytetyn 

perukirjan ja hyväksyy asiakirjan.

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_

LISÄÄ UUSI DOKUMENTTI
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Perukirjan dokumentit
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Johdanto-osa

HYVÄKSY PERUKIRJAMUOKKAA PERUKIRJAA

Verottaja ja DVV ovat 
tehneet esitäytetyn 
perukirjan. Voit muokata 
sisältöä tarvittaessa.

1. Perinnön jättäjä

2. Pesän osakas

3. Uskotut miehet

DVV K O T I          V I E S T I T          V A L T U U T U K S E T T I E T O A      

Kuolintieto

rekisteröityny
t

Sukuselvitys 
alkanut

Sukuselvitys 
valmistunut

Esitäytetyn 
perukirjan 
tarkistus

Ehdotus perukirjasta



Kun perukirja on tehty, perhe päättää 

laittaa jo valmiiksi vähällä käytöllä olevan 

vapaa-ajanasunnon myyntiin. 

Kiinteistövälittäjä pyytää osakasluettelon 

vahvistusta. Maarit antaa 

kiinteistövälittäjälle oikeuden nähdä 

perukirjan asiointikanavassa. 

Konseptitarinat

Omaisen kuolema_



• DVV:n palvelualusta - palvelukokonaisuuden pohjana.

• Palvelukanavat - Ohjaava, selkeä ja sujuva palvelukanavien kokonaisuus. 

• Osa-automatisoitu sukuselvitys - Automaattinen sukuselvityksen aloitus ja 
perhelehtien muuttaminen tietokannaksi.

• My Data -lähtöinen tiedon käyttö - Asiakasprofiiliin perustuva tiedon ja datan 
kerääminen, jota hyödynnetään eri elämäntilanteisiin liittyvissä 
palvelukohtaamisissa.

• Prosessin seuranta ja läpinäkyvyys asiakkaalle.

• Tunnistamme, että tämä on laaja kokonaisuus sekä koskee montaa tahoa. 
Yhteiskehittäminen todella tärkeää ja lähdetään rohkeasti kokeilemaan.

Yhteenveto



Omaisen kuolemaan liittyvä asiointi
Sidosryhmätilaisuus 16.5.2019 

Jukka Kyhäräinen

Verohallinto



Verohallinnon päätös ja kokeilut

1. Verohallinto on aloittanut hankkeen, jossa edistetään sähköistä perukirjaa.

Tähän liittyvän isomman kokonaiskuvan eli muun omaisen kuolemaan liittyvän 

asioinnin osalta tavoitteena on saada kasaan RTECO:n tyyppinen verkosto, jolla 

olisi oma projektipäällikkö ja ohjausryhmä.

2. Tietokokeilu, mini-Suomi. Kevät 2019.

3. Digitaalisen perukirjan design sprint. Syksy 2018.



Nykytilakuvassa esillä myös ennen kuolemaa asioita 
(testamentti ja holhous)



Omaisen kuolemaan liittynyt dialogi VM:n Aurora AI 
demoa varten, Mini-Suomi-kokeilu. 



Omaisen kuolemaan liittyvät tiedot, 
mini-Suomi kokeilu

Lähde: kokeilun työtila 

https://docs.google.com/presentation/d/1jlNsYa7AmqtgOQfrU1_CaMlHjAU8BWHbMtebnWhRenY/edit#slide=id.p


Lähde: kokeilun työtila 

Omaisen kuolemaan liittyvät tiedot, 
mini-Suomi kokeilu

https://docs.google.com/presentation/d/1jlNsYa7AmqtgOQfrU1_CaMlHjAU8BWHbMtebnWhRenY/edit#slide=id.p


”Perukirjan tekeminen on epäselvää, 
vaikeaa ja työlästä.”



Digitaalinen perukirja design sprint 2.-4.10.2018.

Tavoitteet

▪ Luoda yhteinen ymmärrys asiakkaan tarpeista ja kipupisteistä perukirjaan 

liittyen

▪ Tunnistaa teknologian luomat mahdollisuudet digitalisoida prosessi kokonaan tai 

osittain asiakkaan arkea helpottavalla tavalla

▪ Ymmärtää perukirjaan liittyvien tahojen yhteiset intressit ja tunnistaa 

mahdollisuudet jatkoyhteistyölle

▪ Validoida mahdollisen palvelukerroksen tärkeimpiä ominaisuuksia ja ymmärtää 

olisiko pankki sopivin taho tuottamaan palvelun

Aikataulu 2.-4.10.2018

▪ Ymmärrä, luonnostele, validoi ja tarkenna



Digitaalinen perukirja, Lean canvas



Digitaalinen perukirja design sprint, johtopäätökset

▪ Perukirjan laatimiseen kuuluvia vaiheita eri viranomaisten osalta ei voida (vielä) 

digitalisoida täysin, mutta digitaalinen perukirja -palvelu voisi auttaa asiointia erityisesti 

eri viranomaisten suuntaan tehtävän selvitystyön ja tiedonvälityksen osalta.  

▪ Digitaalinen perukirja -palvelu voisi auttaa asiakkaita tekemään perukirjaan tarvittavat eri 

vaiheiden selvitykset kerralla oikein. Asioiden edistäminen selkiytyy ja tulee 

läpinäkyvämmäksi.

▪ Digitaalisen perukirjapalvelun avulla voidaan parantaa viranomaistahojen ja pankin 

prosessitehokkuutta sujuvoittamalla perukirjan valmisteluun ja verotukseen liittyvää 

prosessia. Yhteydenottojen tarve vähenee, inhimilliset virheet ja viivästykset vähentyvät. 

▪ Asiakkaat ovat valmiita maksamaan perukirjan tekemistä helpottavasta palvelusta, mutta 

hintaa ei voi määritellä tämän suunnittelusprintin perusteella. Monimutkaisemmissa, 

esimerkiksi varallisuuden arvioinnin tai lakiosaamisen tarpeissa, pankin tai viranomaisen 

tarjoama apu koetaan kiinnostavaksi ja luotettavaksi lisäpalveluksi josta ollaan myös 

valmiita maksamaan.


