
Suomi.fi-info 9.2.2022
Info alkaa klo 9.00
 Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

 Jätä kysymyksesi kommenttikenttään tai pyydä puheenvuoroa kämmenikonilla. 
Vastaamme kysymyksiin kunkin esityksen lopussa.

 Valitettavasti emme pysty auttamaan teknisissä ongelmissa. Tarkista ensin omat 
asetuksesi.

 Suomi.fi-infojen aineistot löydät osoitteesta dvv.fi/suomi.fi-infot.



 Ohjelma:
• Viestit-palvelu – projektipäällikkö Malviina Laakso
• Tunnistus – projektipäällikkö Jari Manninen
• Palveluväylä – kehityspäällikkö Atte Pirttilä
• Palvelutietovaranto – suunnittelija Terhi Tuokkola
• Verkkopalvelu – kehityspäällikkö Tuuli Krekelä
• Maksut – taloushallintoasiantuntija Anja Alanko 
• Valtuudet – kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi-info 9. helmikuuta klo 9–10 



Suomi.fi-viestit
projektipäällikkö Malviina Laakso



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot

Organisaatioita yhteensä: 308 (+0)

Palveluita yhteensä: 614 (+0)
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Palvelun kuulumiset
 Olettehan muistaneet kertoa Suomi.fi-viestien käytöstänne asiakkaillenne?

• Kaikki eivät hahmota, että he saavat postia ja laskuja Suomi.fi-viesteihin. Tällöin 
tärkeät viranomaisviestit voivat jäädä huomaamatta ajoissa.

• Suomi.fi-viesteistä kertominen on meidän kaikkien palvelua hyödyntävien 
organisaatioiden yhteinen tehtävä. 

• Parhaiten asia menee perille, kun siitä kerrotaan osana asiakaspalvelutilannetta ja 
organisaation verkkosivuilla sen palvelun yhteydessä, jonka viestejä asiakas voi saada 
sähköisesti Suomi.fi-viesteihin.

 On tärkeä, että asiakkaanne myös hahmottaa, että ottaessaan Suomi.fi-viestin 
käyttöön, hän saa jatkossa palveluun kaikkien niiden viranomaisten postit, jotka 
käyttävät Suomi.fi-viestejä. Ei vain teiltä tulevia kirjeitä.

• Listan mukana olevista organisaatioista voi tarkistaa Suomi.fi-verkkopalvelusta.

 Suomi.fi-viestien kautta voi saapua viranomaisilta mm. päätöksiä, laskuja, sairaaloiden 
ajanvaraustietoja ja muita tärkeitä asiakirjoja, joten on tärkeä, että asiakkaanne ymmärtää 
palvelun luonteen.

 Muistutattehan asiakastanne myös tarkistamaan, että hänellä on Suomi.fi-viesteihin 
ilmoitettuna ajantasainen sähköpostiosoite. Näin ilmoitukset uudesta viestistä varmasti 
tavoittavat hänet.



Suomi.fi-tunnistus
projektipäällikkö Jari Manninen



Suomi.fi-tunnistus
KEHITTÄMINEN
 Vuonna 2022 keskitytään yhä infrastruktuurin parannuksiin, sekä vaatimustenmukaisuuteen. 
 Vuoden edetessä tunnistus tukee osaltaan meneillään olevia hankkeita (Digitaalinen henkilöllisyys, Hetu-uudistus)
 Uusien eIDAS-maiden lisääminen on käynnissä

TAPAHTUMAMÄÄRÄT
 Tammikuun kokonaistunnistusmäärä oli 19,9 M  

(joulukuu: 19,3 M)

 Tapahtumamäärätilastoja voi tarkastella tarkemmin 
Palveluhallinnassa 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/raportit

TEKNINEN TUKI
tunnistus.kayttoonotot@dvv.fi
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Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 1-2022

Tunnistusvälineet 1/2022

Pankkitunnisteet 17 946 805

Varmennekortti 349 633

Mobiilivarmenne 1 620 154

Ulkomaalaisen tunnistusväline 14 089

eIDAS 3 291

Tapahtumat yhteensä 19 933 972

Pankkitunnisteet
90,03%

Varmennekortti
1,75%

Mobiilivarmenne
8,13% Ulkomaalaisen 

tunnistusväline
0,07%

Eidas
0,02%

1/2022



Suomi.fi-palveluväylä
kehityspäällikkö Atte Pirttilä



 Kehittäminen
• Versioon 7 on tullut korjauksia, jotka ehditään viedä kehitys- ja testiympäristöön ennen maaliskuun 

tuotantoonvientiä.
o Patch 7.0.1 päivitys korjaa ohjelmakirjastoissa havaittuja haavoittuvuuksia (Logback ja Log4J).
o Patch 7.0.2 päivitys korjaa seuraavat liityntäpalvelimen versioissa 7.0.0 ja 7.0.1 olevat 

ohjelmistovirheet:
1) Sanomien lokitus messagelog-tietokantaan on kytketty kokonaan pois päältä versiopäivityksen jälkeen 
RHEL7/8-alustoilla. Tämän seurauksena Diagnostics-sivu näyttää aikaleimapalvelun virhettä, vaikka yhteys 
aikaleimapalveluun onkin kunnossa.
2) Varmuuskopioiden palauttaminen epäonnistuu, mikäli liityntäpalvelin on alkujaan asennettu ennen versiota 
6.24 ja päivitetty sen jälkeen tuoreimpaan versioon. Huom! Liityntäpalvelimen alkuperäisestä 
asennusversiosta riippumatta liityntäpalvelimen versiolla 7 voi palauttaa vain versiolla 7 otettuja 
varmuuskopioita.
3) Sanomalokin uuden arkistointikomponentin oletusparametrien muuttaminen local.properties-tiedoston 
kautta ei toimi. Ennen korjausta parametreja voi muuttaa messalog-archiver.conf-tiedostossa. Huom! 
messalog-archiver.conf-tiedostoon tehdyt muutokset ylikirjoitetaan versiopäivityksen yhteydessä eli 
mahdolliset muutokset kannattaa jo nyt tehdä myös local.properties-tiedostoon.
• Korjausversion 7.0.2 arvioitu julkaisuaika 11.2.22.

• Versio 7.1 arvioitu julkaisuaikataulu kesäkuun lopussa. Arvioitu 
tuotantoonvientiaikataulu lokakuu.

Suomi.fi-palveluväylä



 Kehittäminen
• NIIS on toteuttanut oman paketointinsa Euroopan komission tiedonsiirtoratkaisusta 

eDeliverystä. Ratkaisun nimi on Harmony eDelivery. Se on nyt päässyt Euroopan komission 
yhteentoimivuuslistalle.

o Harmony eDelivery
https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/solution/harmonyedeliveryaccess/about

o Conformance list
• https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery+AS4+conformant+solutions#eDeliveryAS4conformants

olutions-harmony
• https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/OASIS+SMP+conformant+solutions#OASISSMPconformantsoluti

ons-Harmony
• Message Rooms -konseptin (publish–subscribe) osalta Tarton yliopisto selvitti Apache Kafkan 

käyttöä mahdollisena alustaratkaisuna X-Roadissa. Selvityksen perusteella Apache Kafkan 
sovittaminen X-Roadiin olisi haastavaa ja edellyttäisi kompromisseja X-Roadin nykyisiin 
tietoturvaratkaisuihin. Message Rooms -konseptin teknistä suunnittelua jatketaan näin ollen 
ilman Kafkaa muiden vaihtoehtojen osalta.

Suomi.fi-palveluväylä

https://joinup.ec.europa.eu/collection/egovernment/solution/harmonyedeliveryaccess/about
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery+AS4+conformant+solutions#eDeliveryAS4conformantsolutions-harmony
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/OASIS+SMP+conformant+solutions#OASISSMPconformantsolutions-Harmony


 Käyttöönotot
• Käyttöönottojen osalta on saatu valmiiksi palvelumuotoilua ja opinnäytetyö: 

o MISP2-teknologian mahdollisuudet Suomessa sekä Suomi.fi-profiilit ja Digi-Suomi -tiedonkulun visio. 
o Myös Minna Passin opinnäytetyö esiselvitysvaiheen tiedontarpeista valmistui. 

 Käyttöönoton kulkua voimme vielä kehittää.  Seuraavaksi keskitymme siihen, miten saamme välitoimijoiden 
käyttöönoton kulun selkeytettyä.
• Palveluväylästä julkaistu pari artikkelia

o Vuonna 2021 rakensimme palveluväylää paremmaksi
• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61f9386112f83401a3ac49a7

o Case-esimerkki: OP Pivo 
• https://dvv.fi/-/asiakastarina-ketterampi-alku-yrittajyyteen-ja-opiskelijaetuihin-nain-op-on-hyodyntanyt-suomi.fi-palveluvaylaa

o Muutkin ajankohtaiset uutiset palvelun osalta löytyy https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

 Tuotanto
• v6.26 tuotannossa.
• Versio 7 tuotantoonsiirron aikataulu:

o Kehitysympäristö (FI-DEV) ke 12.1.2022 (v7.0.1)
o Testiympäristö (FI-TEST) ke 26.1.2022 klo 8.00-12.00 (v7.0.1)
o Tuotantoympäristö (FI) ke 16.3.2022 klo 8.00-12.00

• Alijärjestelmiä tuotannossa 468 kpl. 
• Uusia organisaatioita on tullut 4 kpl vuonna 2022 .

Suomi.fi-palveluväylä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61f9386112f83401a3ac49a7
https://dvv.fi/-/asiakastarina-ketterampi-alku-yrittajyyteen-ja-opiskelijaetuihin-nain-op-on-hyodyntanyt-suomi.fi-palveluvaylaa
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi


Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palvelutietovaranto
suunnittelija Terhi Tuokkola



 arkkitehtuuriuudistus

 käyttöliittymäuudistus: palvelulomake ja asiointikanavalomake

 sote-uudistuksen ja hyvinvointialueiden tarpeet

 API 12

 esteettömyyssovelluksen uusi versio

 laatutyökalujen integrointi (1. vaihe)

 kartan jatkokehitys

Vuoden 2022 roadmap



 PTV on yksi sote-uudistuksen keskeisistä perustietovarannoista. 

 DVV on tuottanut hyvinvointialueiden PTV-työn tueksi työkirjan: PTV-työkirja 
hyvinvointialueille (Palvelutietovarannon ohjetiedostot ja -videot -sivulla). 
Hyvinvointialueiden tulee aloittaa PTV-työ pikimmiten!

 PTV-integraatio hyvinvointialueen verkkosivuille on käytännön näkökulmasta 
pakollinen. PTV-integraatio tekee verkkosivuista asiakaslähtöisemmät ja auttaa 
vähentämään häiriökysyntää. 

• Lisätietoa PTV-hyödyntämisestä PTV-tietojen hyödyntäminen -sivulla sekä kevään 
koulutuksissa. 

 19.1. pidettiin PTV-koulutus hyvinvointialueille: materiaali ja tallenne
• Erityisesti diat 1-19 on suunnattu johdolle. Dioilla 15-16 on tärkeää tietoa PTV-työn 

vaatimista resursseista.  

 Lisäksi keväällä järjestetään useita klinikoita: Palvelutietovarannon koulutukset ja 
koulutustallenteet

PTV ja hyvinvointialueet

https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/eUdSbhNAvlIVe_Sm.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabde522503b4004f2bc0f0
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59523fcf777f4800014a10f8
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/-K2-IjWihtnvd_my.pdf
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/9wooue8h?quality=1080p
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1


 Palvelutietovarannon tiedot ovat nyt haettavissa Maanmittauslaitoksen Suomi.fi-
karttoihin. Suomi.fi-kartat on julkishallinnon organisaatioille tarkoitettu palvelu, 
jolla organisaatiot voivat julkaista karttanäkymiä omille verkkosivuilleen. 
Palvelupaikkoja esittävällä kartalla tiedot tulevat suoraan 
Palvelutietovarannosta, eikä niitä tarvitse ylläpitää useassa paikassa.

 Voit tutustua PTV-karttatason hyödyntämiseen oheisten esimerkkien avulla:
• Kymsoten koronarokotuspalvelut
• Maanmittauslaitoksen palvelupisteet

• Tule kuulemaan lisää Suomi.fi-karttojen uudesta karttatasosta ke 9.2.2022 klo 10–
11 PTV-karttainfoon: Liity mukaan karttainfoon.

• Koulutus tallennetaan ja tallenne on saatavissa koulutuksen jälkeen noin parin päivän 
kuluttua Suomi.fi-palveluhallinnasta Koulutukset ja koulutustallenteet -sivulta. 

 Lue lisää: Palvelutietovarannon palvelupaikat saa nyt Suomi.fi-kartalle

Palvelutietovarannon palvelupaikat saa nyt Suomi.fi-
kartalle

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat
https://hkptesti.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/04e6f05b-ca30-4c29-9184-093a1439ee7f
https://hkptesti.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/576ffc1d-2747-436b-a491-62a4d24d189c
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTI1Njk4MmItNzQ2OC00YmFjLWExYjctNTQwODA4MjFiNjZm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%223d0b6b9b-cdac-4f0d-b63b-9566970f0433%22%7d
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/6200ccfb85cfd1002b6aa421


 Tervetuloa tutustumaan PTV-tietojen erilaisiin 
hyödyntämismahdollisuuksiin! 

 Integraatiomarkkinoilla IT-toimittajat esittelevät toteuttamiaan PTV-
integraatioita, joissa hyödynnetään PTV-tietoja OUT-rajapinnan kautta. 
Integraatiomarkkinoilla on esittelyt seuraavien yritysten palveluista:

• CYF: Mobiililuotsi ja Know Your Hoods
• Fonecta: Totaali-palvelu
• Accenture: Tiera Assi (ent. Kunta-Kati)
• Tietotalo: Infoweb Core -järjestelmä

 Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua erikseen, osallistu Teams-linkistä.
• Tilaisuus tallennetaan ja tallenne on saatavissa tilaisuuden jälkeen noin parin päivän 

kuluttua Suomi.fi-palveluhallinnasta Koulutukset ja koulutustallenteet -sivulta. 

PTV-integraatiomarkkinat 11.2.2022 klo 9-10.30

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGJiNjRjMjgtNDRkMy00YmNhLWIzM2YtYThmOGE0YjU4ZDQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22004d3849-022b-4eec-8888-6f85b33700ce%22%7d
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1


 PTV:tä käyttäviä organisaatioita 1.2.2022: 810

 Vuonna 2021 PTV:hen liittyi 67 organisaatiota, joista 29 oli yhdistyksiä 
ja 32 yrityksiä. 

PTV-käyttäjämäärät



 OUT-rajapinnan käytön lisääntyminen kahden viime vuoden aikana:
• v. 2020 alussa

o Tuotannossa 21
o Suunnitteilla 60

• v. 2021 lopussa
o Tuotannossa 69 (+ 49)
o Suunnitteilla 50 (- 10)
o kiinnostunut 42
o potentiaalinen 60

• OUT-hyödyntäjistä on
o kuntia: 47
o kuntayhtymiä: 3
o sairaanhoitopiirejä: 2 
o virastoja: 8 
o muita: 3

o IN-rajapinnan käyttöoikeus n. 30 organisaatiolla. 

PTV-tietojen hyödyntäminen rajapintojen kautta



Suomi.fi-verkkopalvelu
kehityspäällikkö Tuuli Krekelä



Ajankohtaista Suomi.fi-
verkkopalvelussa

 Hakukonelöydettävyydestä 
valmistunut analyysi: 
hakukonelöydettävyys 
kasvanut huomattavasti viime 
vuosina. 

• Edellinen tarkastuspiste 2019.

 Suomi.fi:n sisällöt useissa 
yhteiskunnallisissa aiheissa ns. 
Googlen 0-hakutuloksena.

• Google tarjoaa käyttäjälle suoran 
vastauksen Suomi.fistä

• Suomi.fi näyttäytyy hakukoneille 
luotettavana tiedon lähteenä.



 Jos et tiedä mistä aloittaa, aloita 
Suomi.fistä:

• https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/
16mii4kj (noin 2 min., suomeksi)

Miten käyttää Suomi.fi:n toiminnallisuuksia 
(kansalaiselle):

• https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/
q4h2f6kd (noin 5 min., suomeksi)

Miten käytän Suomi.fi-verkkopalvelua 
(yritykselle)

• https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/
kzs6559l (noin 6 min., suomeksi)

Ajankohtaista Suomi.fi-
verkkopalvelussa

 Suomi.fi-verkkopalvelusta on 
tehty uusia esittelyvideoita.

 Videoita voi käyttää 
esimerkiksi omassa 
asiakasviestinnässä ja –
neuvonnassa.

 Videot on tehty suomeksi, 
ruotsiksi ja englanniksi.

https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/16mii4kj
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/q4h2f6kd
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/kzs6559l


 Edunvalvonta on 
kansalaisille haastava kokonaisuus

 Asiakkaat eivät ole tunnistaneet tai 
ymmärtäneet itseään koskevia 
ohjeita verkkosivuilta, mikä on 
näkynyt mm. ruuhkana muissa 
neuvontakanavissa sekä 
puutteellisina hakemuksina.

 Väestön ikääntyessä edunvalvonta-
asiat tulevat koskemaan yhä 
useampaa – DVV haluaa lisätä 
tietoisuutta edunvalvonnasta ja 
puolesta-asioinnista

Suomi.fi-opas osana häiriökysynnän vähentämistä

Edunvalvontaoppaan työstäminen Q3-
Q4/2021:

Suomi.fi-verkkotoimitus kahlasi läpi aiempia
tutkimuksia, haastatteli neuvontatyötä tekeviä
ja kävi läpi saapuneita asiakaspalautteita. 
Nuoret Lesket ry teetti jäsenkyselyn, jonka
tuloksia käytettiin kehittämistyössä.

Vaikeimmat ratkottavat ongelmat liittyivät
vaikeisiin, kansalaisille usein vieraisiin
termeihin sekä itse prosessin
monimutkaisuuteen.

Sisältömuotoilijat käyttivät paljon aikaa
loppukäyttäjän näkökulman huomioimiseen. 



Suomi.fi-
sisältöyhteistyömalli 
ratkomassa haastetta

 Suomi.fi-sisältöyhteistyömallin tavoite on 
tuottaa sisältöjä, jotka tarjoavat asiakkaalle 
kokonaiskuvan elämäntilanteeseen 
liittyvistä asioista. 

 Kutsumme verkostoihin organisaatioita, 
joiden palveluissa asiakkaat 
asioivat palvelupolkunsa varrella tai joilta he 
kysyvät neuvoa. Kokoamme verkostoja, 
joissa on näkemystä monesta eri 
näkökulmasta.

 Tavoitteena on vähentää häiriökysyntää, eli 
ohjata oppaan avulla asiakas oikeaan aikaan 
oikeiden palveluiden pariin. 

 Miten päästä mukaan verkostoon tai 
ehdottaa uutta aihetta?

www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-
sisaltoyhteistyo

suomifi@suomifi.fi

Verkoston loppupalautteita tammikuulta 2022.



 Oppaan linkit:
• www.suomi.fi/oppaat/edunvalvonta
• www.suomi.fi/guider/intressebevakning
• www.suomi.fi/guides/guardianship

 Viestintätoimenpiteet alkavat 15.2.2022.
• Mediatiedote
• Uutiset dvv.fissä ja Suomi.fissä
• Sosiaalisen median päivitykset ja nostot
• Viestintä verkostojen omissa kanavissa

Oppaasta viestii sekä DVV että verkostot

http://www.suomi.fi/oppaat/edunvalvonta
http://www.suomi.fi/guider/intressebevakning
https://www.suomi.fi/guides/guardianship


Suomi.fi-maksut
taloushallintoasiantuntija Anja Alanko



 Kehittäminen tulee jatkossa keskittymään Suomi.fi-maksujen osalta uuteen kilpailutettuun palveluun.

Suomi.fi-maksut palvelu
KEHITTÄMINEN

 Vanhaan palveluun ei kehitystä
ROAD MAP

PALVELUN KÄYTTÖÖNOTOT 

 9 uutta käyttöönottoa 01-02/2022 (8 uutta organisaatiota)

 1 irtisanoutuminen 01-02/2022

TUOTANTO
 Vuonna 2021 ennätykselliset 8,2 miljoonaa maksutapahtumaa Suomi.fi-maksut palvelussa

UUSI PALVELU
 Toimitus- ja käyttöönottoprojekti hyvässä vauhdissa:

• Uuden palvelun kehitys käynnissä, myös auditointi aloitettu

• 10.2. tilaisuus teknisille toteuttajille, 16.3. ja 30.3. käyttöönottoinfot

• Kuukausitiedotteet asiakasorganisaatioille aloitettu (1/2022), Suomi.fi-uutiskirjeessä uutisia Suomi.fi-maksuista

• Palvelun esittelytilaisuudet uusille asiakasorganisaatioille 29.3. (suomi) ja 7.4. (ruotsi)

https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/suomi-fi-maksut-tiedotustilaisuus-teknisille-toteuttajille-10-2-2022/
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/suomi-fi-maksut-palvelun-kayttoonottojen-tiedotustilaisuus-16-3-2022/
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/suomi-fi-maksut-kayttoonottojen-tiedotustilaisuus-30-3-2022/
https://www.valtiokonttori.fi/tapahtuma/uuden-suomi-fi-maksut-palvelun-esittely-uusille-julkishallinnon-asiakkaille-29-3-2022/
https://www.valtiokonttori.fi/sv/handelse/presentation-av-den-nya-suomi-fi-betalningar-tjansten-for-nya-kunder-inom-den-offentliga-forvaltningen-7-4-2022/


Suomi.fi-maksut käyttöönotot

Raportoitu asiointipalveluiden määrä

Suomi.fi -maksut 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022 02/2022
Asiakasorganisaatiot 72 72 72 72 74 74 74 74 74 75 76 82
Uusia tuotantoon 2 0 1 1 6 2
Asiakasorganisaatiot yhteensä 72 72 72 74 74 74 74 74 75 76 82 84
Asiointipalvelut 113 111 112 110 112 112 112 112 112 111 112 117
Uusia tuotantoon 1 2 1 1 1 6 3
Irtisanotut kauppiastunnukset -2 -2 -1 -2 -1
Asiointipalvelut yhteensä 111 112 110 112 112 112 112 112 111 112 117 120
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Suomi.fi-maksut palvelun käyttö 01/2021-01/2022

Raportoitu maksutapahtumien lukumäärä viimeiset 12 kk

Suomi.fi -maksut 02/2021 03/2021 04/2021 05/2021 06/2021 07/2021 08/2021 09/2021 10/2021 11/2021 12/2021 01/2022

Tapahtumat, kpl 564 910 605 805 600 602 645 681 598 290 698 109 909 618 795 327 816 524 737 207 630 818 679 359 
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Suomi.fi-maksut palvelun käyttö 01/2021-01/2022
Valtio, kunnat ja muut
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Suomi.fi-valtuudet
kehityspäällikkö Mika King



Suomi.fi-valtuudet 9.2.2022
KEHITTÄMINEN

Asiointipalveluiden määrä

Tuotanto

 Häiriö alkoi 31.01.2022 klo 02:38 ja päättyi 31.01.2022 klo 
09:12. ja käytännössä palveluväylärajapinnat olivat tämän ajan 
pois käytöstä

 Valtuuskyselyiden määrässä on ollut merkittävä laskentavirhe, 
jota ollaan nyt korjaamassa. Valtuuskyselyiden määrät ovat 
olleet keskimäärin noin 3 kertaa liian suuret

 Valtuuskyselyiden kokonaismäärä 2021: 31,45 milj. kpl
eikä aiemmin ilmoitettu 93 milj.

24.1.2021 versiopäivitys

• YTJ-tietojen hakua on parannettu huomioimaan yritysten 
tiloissa myös tulevaisuudessa tapahtuvat muutokset.

• Valtuustyyppien kuvauksia selkeytetty käyttöliittymissä ja 
ohjesivuilla.

• Valtuusrekisterin tietojen katselu -valtuus valittavissa myös 
Hakemuksella valtuuttaminen -palvelussa.

 Tuotannossa on yhteensä 166 asiointipalvelua / järjestelmää
 Hyödyntäjäorganisaatioita (apteekit mukaan lukien) 1 106 kpl

8.2.2022 versiopäivitys

• Web-API -sovelluksen teknologiapäivitys viedään julkaisussa tuotantoon suunnitellun 
mukaisesti, koska asiakkaille varattuna neljän viikon testiaikana tälle ei ole havaittu 
esteitä.
• Rajapintoihin ei tule toiminnallisia muutoksia.

• OrganizationalMandates-rajapinnan suorituskykyä on parannettu.
• Päättyneet valtuudet ovat jatkossa näkyvissä käyttöliittymissä vain 15 kk 

päättymisen jälkeen.
• Valtuuksien käsittelyn massatoiminnallisuuksia on parannettu.

Julkaisutiedotteet löytyvät Palveluhallinnasta

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/julkaisutiedotteet


Q4/21 Q1/2022 2023 

Suomi.fi-valtuudet tiekartta

Mobiilikäytettävyyden parantaminen

Varautumiseen liittyvät kehitystyöt

Tuotantoympäristön valvonta, hälytys ja optimointi  - DevOps-toiminnan jatkokehittäminen

Q2/2022

Kokonaisnäkymä 
yrityksen / yhteisön 

valtuuksiin

Valtion uuden identiteetin tuki R

Alustava aikataulu

Suunniteltu toiminnallisuus

Toteutettu

Hakemuksella haetun 
valtuuden sähköinen 

vahvistaminen

Kuolleiden henkilöiden ja lopettaneiden yritysten valtuuksien poisto

Q3/2022 Q4/2022

VVP:n etäasioinnin kehittäminen R

Valtuusasioiden ja PTV-tiedon parempi 
hyödyntäminen hauissa 

Päättyneiden valtuuksien arkistointi

Valtuuksien raporttien jatkokehittäminen

VVP-jonotoimintojen jatkokehittäminen VaHa-etusivun uudistaminen

Yhdistysrekisterin hyödyntämisen 
laajentaminen R

Viron kaupparekisteritietojen 
hyödyntäminen R
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Saavutettavuuden parantaminen
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Virkailijoiden ja katseluoikeuksien 
hallinta - itsenäinen VVP

VVP kehittäminen tukemaan digitaidottomia R

Hetu-uudistuksen vaatimat 
muutokset R

Hallintakäyttöliittymän uudistaminen

Puolesta-asioinnin tapahtumatiedot

Herätteiden jatkokehittäminen

Ulkomaalaisten yritysten 
valtuushakemusprosessi digitaaliseksi

Ruotsin kaupparekisteritietojen 
hyödyntäminen R

NIMO-sääntöjen tuki

AY:iden ja KY:iden kaksi yhdessä 
sääntöjen tuki

Valtuuspyyntö-flown käynnistäminen 
asiointipalvelusta 

Valtuuksien kokeiluympäristö

VaHa-raportit DW:lle

Lis
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Ei aikataulua

R = riippuvuus toisesta 
palvelusta/erillisrahoituksesta

Kehitysidea

VaHa-jatkokehittäminen

R = rahoitus saatu

Kokonaisnäkymä 
valtuuksiin VaHa-

puolelle

Rajat ylittävä puolesta-
asiointi

Valtuusrekisterin 
tietopalveluominaisuudet

Valtuuksien luominen ja 
pyytäminen rajapinnan kautta

Valtuuksien vahvuustasot tmv.

Ulkom. henkilöiden ja yritysten 
valtuuttaminen itsepalveluna 

(UID, EUID, eIDAS)

Valtuudet henkilön 
lompakkoratkaisuissa

Säätiörekisterin hyödyntäminen

Valtuudet yrityksen 
lompakkoratkaisuissa

VVP kehittäminen tukemaan 
edunvalvojia 

Edunvalvontarekisterin 
hyödyntäminen

Kuolinpesärekisterin 
hyödyntäminen

Yrityksen EUID

SFI-viestit: yritysviestit



 Organisaatioita palvelee organisaatioasiakkaiden asiakaspalvelu 
arkipäivisin klo 10–15

• Puh 0295 53 5115
• Sähköposti organisaatiopalvelut@dvv.fi
• Viestit käsitellään saapumisjärjestyksessä joitain poikkeuksia lukuun 

ottamatta
o Jos asia koskee palvelussa olevaa häiriötä, ilmoita se viestin aihekentässä

Suomi.fi-palveluiden tuki asiakasorganisaatioille

mailto:organisaatiopalvelut@dvv.fi


Kiitos osallistujille
ja mukavaa päivän jatkoa!

Tilaisuuden aineisto löytyy dvv.fi/suomi.fi-infot.

Suomi.fi-infot 
• keskiviikko 9. maaliskuuta klo 9–10 (Suomi.fi-kartat)

• keskiviikko 13. huhtikuuta klo 9–10 (Suomi.fi-maksut) 
• keskiviikko 11. toukokuuta klo 9–10 (Suomi.fi-kartat)
• keskiviikko 8. kesäkuuta klo 9–10 (Suomi.fi-maksut) 
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