
Suomi.fi-info 9.3.2022
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:
• Tunnistus – johtava asiantuntija Ulla Kankkunen
• Palveluväylä – johtava asiantuntija Anssi Ahlberg
• Viestit-palvelu – johtava asiantuntija Maria Juka-Lahdenperä
• Verkkopalvelu ja Palvelutietovaranto – johtava asiantuntija Terhi Tuokkola
• Kartat – johtava asiantuntija Minna Ryyppö
• Valtuudet – ryhmäpäällikkö Mika King

 Ennakkotietoa Suomi.fi-infosta 13.4. 
• Esitys DigiID:n vaikutuksista Suomi.fi-palveluihin
• Palveluväylä jää pois huhtikuun infosta

Suomi.fi-info 9. maaliskuuta klo 9–10 



Suomi.fi-tunnistus
johtava asiantuntija Ulla Kankkunen



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

TAPAHTUMAMÄÄRÄT
 Helmikuun kokonaistunnistusmäärä oli 15,0 M  

(tammikuu: 19,9 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 2-2022

Tunnistusvälineet 2/2022

Pankkitunnisteet 13 397 225

Varmennekortti 314 525

Mobiilivarmenne 1 274 763

Ulkomaalaisen tunnistusväline 13 066

eIDAS 1 833

Tapahtumat yhteensä 15 001 412

Pankkitunnisteet
89,31%

Varmennekortti
2,10%

Mobiilivarmenne
8,50% Ulkomaalaisen 

tunnistusväline
0,09%

Eidas
0,01%

2/2022



Suomi.fi-palveluväylä
johtava asiantuntija Anssi Ahlberg



 Kehittäminen
• MISP2 Proof of Conseptin tekninen osio on saatu melkein päätökseen. Seuraava vaihe on testaus.
• Versio 7.1 arvioitu julkaisuaikataulu kesäkuun lopussa. Arvioitu tuotantoonvientiaikataulu on lokakuussa.
• Harmony eDelivery Access versio 1.1.0 on julkaistu 18.2.22

o Release notes: https://confluence.niis.org/display/HEAKB/Harmony+eDelivery+Access+v1.1.0+Release+Notes

 Käyttöönotot
• Tasaisesti käyttöönottoja.

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

o Kehitysympäristö (FI-DEV) ke 12.1.2022 (v7.0.2)
o Testiympäristö (FI-TEST) ke 26.1.2022 klo 8.00-12.00 (v7.0.2)
o Tuotantoympäristö (FI) ke 16.3.2022 klo 8.00-12.00

• Alijärjestelmiä tuotannossa 473 kpl. 
• Uusia organisaatioita on tullut 6 kpl vuonna 2022.

Suomi.fi-palveluväylä

https://confluence.niis.org/display/HEAKB/Harmony+eDelivery+Access+v1.1.0+Release+Notes
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Suomi.fi-viestit
johtava asiantuntija Maria Juka-Lahdenperä



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot
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Valtori tiedottaa huoltotyöstä VIA:lla (Yhteinen integraatioalusta) 28.3.2022

 Yhteinen integraatioalusta VIA:lla käytettävä palvelinvarmenne vanhenee ja se uusitaan a.o. aikataulun mukaisesti
• Testi(QAT): 28.3.2022, Tuotanto: 29.3.2022

 Palvelinvarmenteella vastataan VIA:lla kaikkiin asiakassuunnasta tuleviin https-avauksiin
• Varmenteen vaihtumisella on vaikutus VIA-palvelussa oleviin SOAP- ja REST -integraatioihin, joissa käytetään https-protokollaa

o Viesteissä tämä tarkoittaa WebService-rajapinnan käyttäjiä
o Muutos ei vaikuta esim. SFTP-pohjaisiin tiedostonsiirto-integraatioihin

• Asiakkaat voivat ladata varmenteet ennakkoon sivustolta [https://valtori.fi/yhteinen-integraatioalusta-via-julkiset-varmenteet]
o QAT varmenne 

[https://valtori.fi/documents/7128404/8370217/qat.integraatiopalvelu.fi.2022-2023.zip/8b07f323-5e49-60e8-a144-7e8d3c236656?t=1644841986402]
o Tuotanto varmenne 

[https://valtori.fi/documents/7128404/8370217/pr0.integraatiopalvelu.fi.2022-2023.zip/dd5e5d2f-f47c-7948-6258-39392786a0d0?t=1644841966408]

 Varmenteet tulisi asentaa asiakkaan järjestelmiin ennen VIA-puolen vaihtopäivämäärää. Esimerkiksi muutamaa päivää ennen.

 Huoltotöiden kesto tuotannossa
• Huoltotyöt alkavat 29.3.2022 klo 12.00 ja päättyvät 29.3.2022 klo 12.30.

 Lisätietoja henkilöstölle: Asiakastuki

 Lisätietoja IT-tuelle: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, Palvelupäällikkö Teemu Väänänen

Palvelun kuulumiset – Valtori tiedottaa 
varmenteenvaihdosta



Suomi.fi-palvelutietovaranto
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



• PTV-integraatiomarkkinat 11.2.2022: esittelyssä erilaisia tapoja hyödyntää PTV-
tietoja

• Tallenne integraatiomarkkinoista

• CYF: Mobiililuotsi ja Know Your Hoods (PDF)
• Fonecta: Kontakti Pro (PDF)
• Accenture: Tiera Assi (PDF)
• Tietotalo: InfoWeb Core (PDF)

• Palvelutietovarannon tiedot ovat nyt haettavissa Maanmittauslaitoksen Suomi.fi-
karttoihin. Suomi.fi-kartat on julkishallinnon organisaatioille tarkoitettu palvelu, 
jolla organisaatiot voivat julkaista karttanäkymiä omille verkkosivuilleen.

• PTV-karttainfo 9.2.2022, materiaali (PDF)
• PTV-karttainfo 9.2.2022, tallenne

Ajankohtaista PTV-tietojen hyödyntämisestä

https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/yhljo6mj
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/knKH4BqXvr9u06eS.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/uB1pyUxarPA_RucL.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/gBReid8OP8xK165W.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/Eocf7vS7ed92oEUC.pdf
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/JGi0lUy31zofsueX.pdf
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/d03q5f5x?quality=1080p


 DVV:n alustavien tietojen mukaan 
• suunnitteilla OUT-integraatio: 7 hyvinvointialuetta
• suunnitteilla IN-integraatio: 3 hyvinvointialuetta

• DVV:llä ei ole vielä tietoa suunnitelmista: 12 hyvinvointialuetta

 Esimerkkejä nykyisten sote-organisaatioiden PTV-integraatioista
• Keusote

o Keusote esitteli PTV-integraatiotaan 18.2.2022 pidetyllä sote-klinikka
• Sote-klinikan tallenne Keusoten integraatiosta
• Sote-klinikan materiaali (PDF)

• Peruspalvelukuntayhtymä Kallio: Lääkäri- ja hoitajavastaanotto
• Siun sote: Pohjois-Karjalan keskussairaala; Hoitotarvikkeet
• Tukeakotiin.fi: esittely PTV-klinikalla (tallenne) 
• Virtu.fi: esittely PTV-klinikalla (materiaali PTV-foorumilla)

PTV-tietojen hyödyntäminen: hyvinvointialueet

https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/qpc36kqu?quality=1080p
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/77ksKYMe8UBrwQdm.pdf
https://www.kalliopp.fi/terveyskeskusvastaanotto
https://www.siunsote.fi/pohjois-karjalan-keskussairaala
https://www.siunsote.fi/hoitotarvikkeet
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/lu31yoxi
https://ptv-foorumi.slack.com/archives/CCJ0DEV4J/p1616161435008300


Keusote – PTV-tiedot esitetään organisaation sivuilla
Organisaation omat 
sivut

Suomi.fi-verkkopalvelu



- AuroraAI-verkon rakentaminen etenee: kevään aikana 5 
pilottiorganisaatiota ottaa käyttöön AuroraAI-suosittelijan, joka 
suosittelee tekoälyn avulla käyttäjälle sopivia palveluita. 

- Sähköinen perhekeskus/Omaperhe toteuttaa PTV-integraation ja 
ottaa käyttöön AuroraAI-suosittelijan. 

PTV-tietojen hyödyntäminen: AuroraAI



 PTV-koulutus hyvinvointialueille: 19.1.2022
• PTV-koulutus hyvinvointialueille ja hyvinvointialueiden valmistelijoille, materiaali
• PTV-koulutus hyvinvointialueille ja hyvinvointialueiden valmistelijoille, tallenne

 Sote-klinikat
• pe 29.4.2022 klo 9-10 Sote-klinikka: Osallistu klinikalle 29.4. ilman 

ennakkoilmoittautumista
• pe 20.5.2022 klo 9-10 Sote-klinikka: Osallistu klinikalle 20.5. ilman 

ennakkoilmoittautumista

• PTV-foorumilla voit kysyä ja keskustella PTV:stä: PTV-foorumille liittyminen
• Jos haluat ilmoittaa virheestä Palvelutietovarannon käyttöliittymässä ja 

haluat yksilöllistä tukea, ota yhteyttä osoitteeseen ptv-tuki@dvv.fi .

Hyvinvointialueille on tarjolla tukea PTV-työhön

https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/-K2-IjWihtnvd_my.pdf
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/9wooue8h?quality=1080p
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDUzOGVhMGYtOTVmZC00OGYzLTk3OGEtZmRiOWZjYWU1ZTc3%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://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExNjRhMDQtOWZmOS00MWQzLWI5MDctZjVlZjhjMzE5MjFk%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/5b6ab6b99ef01764b2dbd296
mailto:ptv-tuki@dvv.fi


Suomi.fi-verkkopalvelu
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



Henkilöasiakkaalle
• Töihin Suomeen
• Läheisen kuolema 
• Lapsen saaminen
• Työttömyys

Yritykselle
• Työntekijän palkkaaminen
• Ulkomaisen yrityksen tulo Suomeen 

/ulkomaalainen perustamassa yritystä 
Suomeen 

• Yrityksen talousvaikeudet

Suomi.fihin tulossa 
olevat uudet oppaat 
v. 2022

 Sisällöt tuotetaan Suomi.fin 
sisältöyhteistyömallilla. 

• Lue lisää Suomi.fin sisältöyhteistyöstä 
(suomidigi.fi)

http://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-sisaltoyhteistyo


Kokeile Suomi.fin sote-
vertailupalvelua ja anna 
palautetta!

 PTV-tietoja hyödynnetään 
joulukuussa beta-versiona 
julkaistussa Suomi.fin sote-
palvelupaikkojen vertailussa.

 Uuden sote-palvelupaikkojen 
vertailun avulla voit vertailla 
Suomi.fissä alueesi sosiaali- ja 
terveyspalveluja tarjoavia 
palvelupaikkoja. 

 Sote-verailua ei toistaiseksi 
tarjota Suomi.fin loppukäyttäjille 
vaan se on aluksi tarkoitettu 
sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten koekäyttöön.

Tutustu vertailuun 
osoitteessa suomi.fi/vertailu/paikat.

Kerro meille, kuinka hyödylliseksi koit 
vertailun ja miten kehittäisit tietojen 
vertailua: anna palautetta 
palautelomakkeella.

https://www.suomi.fi/vertailu/paikat
https://response.questback.com/dvv/palvelupaikkakysely




Suomi.fi-kartat
johtava asiantuntija Minna Ryyppö



Suomi.fi-kartat 
tilannekatsaus
9.3.2022

Minna Ryyppö, Maanmittauslaitos
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9.3.202
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Palvelutietovaranto on saatavilla Kartat-
palveluun

Palvelutietovarantoon tallennetut palvelupaikat saa liitettyä Suomi.fi-kartat –palveluun karttatasoksi. Kohteesta voidaan 
näyttää ominaisuustietoja, kuten esim. aukioloajat.

Viety tuotantoon helmikuun alussa.

Ks. Lisätietoja:
• Tallenne palvelun esittelystä (9.2.2022)
• Suomi.fi-kartat käyttöohje

https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/d03q5f5x?quality=1080p
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/suomifi-kartat
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Esimerkki
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Jatko Palvelutietovarannon 
suhteen:
Keräämme palautetta: Sovelluksen palaute-linkin kautta tai osoitteeseen 
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Palautteita ja kehitysideoita käydään läpi yhdessä DVV:n kanssa

mailto:verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
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Palvelun käyttö
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Palvelun hyödyntäjät

Sopimuksen tehneitä
organisaatioita 282.
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Kartat palvelun käyttöönotosta

Uudet käyttäjät:

- Täytä lomake ja pyydä käyttäjätunnusta

Jo käyttäjä, mutta haluat saada Palvelutietovarannon kartalle:

- Ota yhteys sovellustuki@maanmittauslaitos.fi ja anna oheiset tiedot:

•Karttatason nimi (tarvittaessa eri kieliversioilla)
•Tiedontuottajan nimi
•Millä ehdoilla tiedot poimitaan
•Kohdetiedoissa näytettävät tiedot(esitystapa)
•Saatavilla olevat tiedot

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tilaus_suomi_fi_kartat
mailto:sovellustuki@maanmittauslaitos.fi


Kehitystilanne

Versiopäivitys (1.23.0 (Oskari 2.6.0)) 2.3.2022, jossa
Uudet ominaisuudet ja parannukset

•Kartan haku
• Haku voi sisältää nyt useamman tähtimerkin *, vähintään yksi kirjain on annettava tähtimerkin kanssa, aiemmin neljä. 

Hakutoiminnon ulkoasu uudistettu hallintakäyttöliittymässä

•RPC-rajapinta
• Lisätty uusi funktio (getVectorFeatures), jolla voi hakea kartalla näytettävät vektorikohteet aluerajauksella
• Lisätty mahdollisuus näyttää karttaklikkauksen kohdetietojen näyttö (GetFeatureInfo) upottavan sivuston puolella kartalla 

näytettävän oletuksen sijaan
• Karttatasojen kysely (getAllLayer() palauttaa nyt enemmän tietoja karttatasoista, mm. tasojen nimet eri kieliversioilla
• Lisätty funktio tasojen järjestyksen muuttamiseksi (RearrangeSelectedMapLayerRequest) ja tyylin vaihtamiseksi 

(ChangeMapLayerRequest)

•Teemakartat
• Käyttöliittymässä näytetään nyt tiedon viimeisiin ja seuraava päivitysajankohta, jos tieto on kyseiselle indikaattorille 

saatavilla. Metatietonäkymä on uudistettu ja raahattavissa näytöllä

SIVU 
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Kehitystilanne

Versiopäivitys (1.23.0 (Oskari 2.6.0)) 2.3.2022, jossa
Virhekorjaukset

•Korjattu vektoritiilitasoilla toimimaton polygonien ja murtoviivojen piirto

•Tyyliparametri välitetään nyt WMS-karttakuvatasojen GetFeatureInfo pyytöjen mukana

•Parannuksia vektoritasojen tekstikenttien hallintaan

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto suunniteltu vuodelle 2022
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Suomi.fi-valtuudet
ryhmäpäällikkö Mika King



Suomi.fi-valtuudet 9.3.2022
Kehittäminen

Asiointipalveluiden määrä Tuotanto

 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.

22.2.2022 ja 8.3.2022 versiopäivitykset

• Web-API -sovelluksen 8.2.2022 julkaistu teknologiapäivitys 
jouduttiin vetämään takaisin havaituista virheistä johtuen. Nyt 
julkaistaan korjattu versio.

• Rajapintoihin ei tule toiminnallisia muutoksia.

• OrgPersonMandates-rajapinnan suorituskykyä on parannettu.

• Saatavissa valtuuksissa virheellisesti viallisena esitetty 
valtuuden tila näkyy nyt oikein.

• Itsepalvelukäyttöliittymään tehty käytettävyysparannus, jossa 
yksittäisen valtuuden tarkemmat tiedot näkyvät jatkossa 
suoraan valtuuslistauksessa.

• Palveluun liittyviä pienparannuksia.

 Tuotannossa on yhteensä 167 asiointipalvelua / järjestelmää
 Hyödyntäjäorganisaatioita (apteekit mukaan lukien) 1 106 kpl

Julkaisutiedotteet löytyvät Palveluhallinnasta

Muita nostoja

• DigiID:n ja Hetu-uudistuksen vaikutukset

• FinnAuth:in alasajon vaikutuksia ja aikataulua arvioitu

• VVP digitaidottomille - projektivastaava nimetty

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


Q4/21 Q1/2022 2023 

Suomi.fi-valtuudet tiekartta

Rajat ylittävä puolesta-
asiointi

Mobiilikäytettävyyden parantaminen

Valtuusrekisterin 
tietopalveluominaisuudet

Valtuuksien luominen ja 
pyytäminen rajapinnan kautta

Varautumiseen liittyvät kehitystyöt

Valtuuksien vahvuustasot tmv.

Tuotantoympäristön valvonta, hälytys ja optimointi  - DevOps-toiminnan jatkokehittäminen

Q2/2022

Ulkom. henkilöiden ja yritysten 
valtuuttaminen itsepalveluna 

(UID, EUID, eIDAS)

Kokonaisnäkymä 
yrityksen / yhteisön 

valtuuksiin

Valtion uuden identiteetin tuki

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

Valtuusasioiden parempi hyödyntäminen hauissa 

Päättyneiden valtuuksien arkistointi

Valtuuksien raporttien jatkokehittäminen

VVP-jonotoimintojen jatkokehittäminen VaHa-etusivun uudistaminen
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muutokset

Hallintakäyttöliittymän uudistaminen

Puolesta-asioinnin tapahtumatiedot

Herätteiden jatkokehittäminen

Ulkomaalaisten yritysten 
valtuushakemusprosessi digitaaliseksi

Ruotsin kaupparekisteritietojen 
hyödyntämine

NIMO-sääntöjen tuki

AY:iden ja KY:iden kaksi yhdessä 
sääntöjen tuki

Valtuuspyyntö-flown käynnistäminen 
asiointipalvelusta

Valtuuksien kokeiluympäristö

VaHa-raportit DW:lle

Lis
äk

eh
ittä

mi
ne

n

Ei aikataulua
Kehitysidea

VaHa-jatkokehittäminen

VVP kehittäminen tukemaan 
edunvalvojia 

Edunvalvontarekisterin 
hyödyntäminen

Kuolinpesärekisterin 
hyödyntäminen

Yrityksen EUID

Kokonaisnäkymä 
valtuuksiin VaHa-

puolelle

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.

Seuraavat Suomi.fi-infot 
• keskiviikko 13. huhtikuuta klo 9–10 

• DigiID:n vaikutukset Suomi.fi-palveluihin 
• 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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