
Suomi.fi-info 11.5.2022
Info alkaa klo 9.00
• Tilaisuus tallennetaan. Tallenne on katsottavissa verkkosivuillamme kahden viikon 

ajan.

 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 – johtava asiantuntija Maria Juka-Lahdenperä
• Palvelutietovaranto ja Verkkopalvelu – johtava asiantuntija Terhi Tuokkola
• Kartat – johtava asiantuntija Minna Ryyppö
• Valtuudet – johtava asiantuntija Tuuli Krekelä
• Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu – johtava asiantuntija Anssi Ahlberg

Suomi.fi-info 11. toukokuuta klo 9–10 



Suomi.fi-viestit
kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä
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käyttötilastot

0

50

100

150

200

250

300

350

Valtion virastot Kunnat Kuntayhtymät
yms.

Seurakunnat Muut

65

199

31
8 10

214

311

80

12 11

Organisaatiot Palvelut

Organisaatioita yhteensä: 313 (+0)

Palveluita yhteensä: 628 (+2)

1 088 160

510 262
405 982

1 271 938

729 232

972 061
1 027 274

524 127

707 248

774 446

1 144 887

828 552

2 198 634

1 193 406

1 013 070

2 371 723

1 058 638

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Viranomaisten lähetykset (lkm/kk)

539 908

557 430

572 820

593 776

611 990

630 783

647 951

664 496

684 556

702 820

724 887

743 955

759 202

779 883

792 939

833 096

847 848

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000
Käyttäjiä yhteensä



Q1 / 22

Värillisyys WS-kanavassa

Q2 / 22

Ilmoitusviestin viimeistely 
laajaan käyttöön

Viestien elinkaarikuvaus:
Henkilöasiakkaat

Viestien viestinnän 
parantaminen

Mobiiliherätteet

Sähköpostiherätteet

Postitusputki SFTP
(iPost-toiminnot)

WS- ja SMTP-paluukanavat

Q3 / 22

Viestien ja viestiliitteiden 
säilytysaika

Tilastointitavan uudistus

Postitusputki WS

Elossaolon tarkistus

Q4 / 22
Puolesta-asioinnin jatkokehitys: 

henkilön puolesta asiointi 
lomakepohjaisessa 
viestinvälityksessä

Puolesta-asioinnin jatkokehitys: 
viestin kohdentaminen vain 
vastaanottajalle -määrittely

Digitaalisen viestinnän ohjeet 
/ roolikuvaukset

Viestien ydintoiminnallisuudet (tietokanta, viestinkäsittely)

Mahdollinen kehityskohde

Suunniteltu toiminnallisuus

Viestit-tiekartta 2022 Toteutettu

11.5.2022

Kapasiteetin varmistamisen 
kokonaisuus

Tuotannon ylläpito ja häiriöhallinta



Palvelun kuulumiset

 Tuotantokannan suorituskykyä on parannettu 2.5. uudella indeksillä, näin kansalaisten 
viestien haku nopeutui myös ruuhka-aikoina

 Kapasiteetin varmistamisen hanke etenee
• iPost/SFTP lähetysputken muutokset tulossa tuotantoon ke 18.5.

o Muutokset yksinkertaistavat Suomi.fi-viestien sisäistä paperipostitukseen ohjauksen logiikkaa ja parantavat 
toimintavarmuutta

o Samalla uudistamme rajapinnan kirjepostitustoimittajalle, jolloin rajapinnan tuotantovarmuus ja valvonta 
paranee

o Ipost/SFTP-kanavan virhe- ja ohjaussähköposteja on uudistettu, tavoitteena on selkeämmät sisällöt, jotka 
opastavat paremmin jatkotoimissa. 

o WebService-rajapintaan vastaavat muutokset tulevat alkusyksystä
• Herätteet loppusuoralla

o Mobiilin push-ilmoitukset uusista viesteistä uudistettu, tuotanto alkoi huhtikuussa
• Muutos kohdistui Suomi.fi-viestien ja Suomi.fi-mobiilin välisiin rajapintoihin eikä näkynyt ulospäin

o Sähköpostiherätteiden lähetystapa uudistetaan, uusi lähetystapa otetaan käyttöön tuotannossa ma 16.5.
• Kyseessä ovat ilmoitukset uusista viesteistä vastaanottajien sähköposteihin
• Uudistuksessa on parannettu sähköpostien läpimenon seurantaa ja modernisoitu suomi.fi-lähettäjätiedon todennus 

(DKIM)
• Skaalautuvampi ratkaisu mahdollistaa kasvavat sähköpostilähetysmäärät
• Valtorin tarjoama integraatioalusta VIA ei ole enää osa näiden sähköpostien välitysputkea, jolloin välitys yksinkertaistuu

https://en.wikipedia.org/wiki/DomainKeys_Identified_Mail


Suomi.fi-palvelutietovaranto
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



 Palvelutietovarannon palvelulomakkeen julkaisuajankohta on siirtynyt kesäkuun 
alkuun. Palvelulomake uudistuu saavutettavammaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi. 

 PTV:n kehittämisen sykli muuttuu:
• Jatkossa PTV-kehittämistä tehdään aiempaa ketterämmin. Kehitystyötä tehdään kahden 

viikon sprinteissä ja niiden päätteeksi julkaistaan pieniä sovellusmuutoksia. Tästä 
pienkehityksestä emme enää tiedota erikseen versiotiedotteilla. Jatkossa ylläpidämme 
Palveluhallinta-sivustolla koostetta pienkehityksestä.

• Silloin kun julkaisemme suuria sovellus- tai rajapintamuutoksia, lähetämme jatkossakin 
muutokset kokoavan versiotiedotteen. Näitä julkaisuja tehdään edelleen noin 4 kertaa 
vuodessa. 

 Palvelulomakkeen uudistuksen jälkeen seuraava isompi versio, jossa uusitaan 
PTV-asiointikanavalomakkeet sekä julkaistaan uusi rajapintaversio 12, toteutuu 
syksyllä 2022. Ajankohta täsmentyy lomien jälkeen. 

 Aiemmasta tiedosta poiketen rajapintaversioon 12 ei toteuteta APIkey:tä, vaan 
tämä siirtyy vuodelle 2023.

Ajankohtaista Palvelutietovarannon kehittämisestä



 Toukokuun teematyöpajat:
• 13.5. klo 9-11 Hyvinvointialueen PTV-integraatio ja laadukas sisällöntuotanto -työpaja
• 17.5. klo 9-11 Työpaja maakunnallisille sote-organisaatioille 
• 23.5 klo 9-11 Lukuisten sote-organisaatioiden hyvinvointialue -työpaja

Kukin hyvinvointialue on kutsuttu yhteen työpajaan. Kutsut työpajoihin on lähetetty hyvinvointialueiden 
ilmoittamille PTV-yhteyshenkilöille ja PTV-pääkäyttäjille (1-2 osallistujaa per alue). 

 Sote-klinikat
• pe 29.4.2022 Sote-klinikan esitysmateriaali
• 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/F6v9IneyrLZm4l3b.pdf
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


 PTV-dataa hyödyntävä AuroraAI-
suosittelija on nyt tuotantokäytössä. Etelä-
Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymä Essote toimii pilottina. 

 Palveluun pääsee Essoten verkkosivujen 
Chatbot-palvelun kautta (www.essote.fi).

 Valitse painike Haluan lisätietoa 
palveluista ja kirjoita Virtuaaliapuri Essille 
viestiksi AuroraAI.

 Lue lisää: Essoten Chatbot mukana Aurora 
AI-tekoälyohjelmassa

AuroraAI-suosittelija otettu 
käyttöön Essoten chatbotissa

http://www.essote.fi/
https://etela-savo.fi/essoten-chatbot-mukana-aurora-ai-tekoalyohjelmassa/


Suomi.fi-verkkopalvelu
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



 Ohjeet ja tuki -osio uudistuu selkeämmäksi.
• Ohjesisällöt jaotellaan kolmitasoiseen sivuhierarkiaan - näin sisältöä saadaan 

pilkottua selkeämmiksi ja käyttäjää paremmin ohjaaviksi kokonaisuuksiksi. 
• Jatkossa on helpompi linkittää tiettyyn ohjeeseen, kun ohjesivut eivät ole 

enää niin pitkiä kuin tällä hetkellä. 

 Alustava aikataulu: julkaisu syksyllä.
• Tiedotamme tarkemmin lähempänä julkaisua mm. Suomi.fi-uutiskirjeessä. 

 Seuraavilla dioilla esimerkkikuvia. 
• Huom! Otsikot ja tekstit ovat vasta hahmotelmia. 

Suomi.fin Ohjeet ja tuki -osio uudistuu



 Uusi ohjeiden aloitussivu, 
jossa selkeämpi ohjaus kunkin 
palvelun ohjeisiin.

Ohjeet ja tuki -
osio uudistuu



 Palvelukohtaiset aloitussivut

Ohjeet ja tuki -
osio uudistuu



 Sisältö jaoteltuna 
kolmitasoiseen hierarkiaan. 

Ohjeet ja tuki -
osio uudistuu



Suomi.fi-kartat
johtava asiantuntija Minna Ryyppö



Suomi.fi-kartat 
tilannekatsaus
11.5.2022

Minna Ryyppö, Maanmittauslaitos



SIVU 1810.5.2022

Palvelun käyttö (karttatoteutusten
latausmäärät)
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Palvelun hyödyntäjät
Sopimuksen tehneitä
organisaatioita 288.

SIVU 1910.5.2022
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SIVU 2010.5.2022

Teemakartat Kartat-palvelussa
• Teemakarttoja mahdollista 

tehdä hyödyntäen THL:n erittäin 
laajaan Sotkanet-aineistoa tai 
MML:n kiinteistökauppojen 
tilastopalvelua

• Laadi teemakartta käyttöliittymässä 
ja julkaise se omalle sivustolle

• Lisätietoja mm. viimeisimmästä 
Suomi.fi-uutiskirjeestä 2/2022. 

• Sote-tietoa Suomen kartalle – näin teet 
luotettavia teemakarttoja

• Jos organisaatiollasi on omaa 
tilastodataa, jota voisi esittää 
teemakarttamuodossa, ota yhteyttä!

https://uutiskirje.dvv.fi/archive/show/4975241
https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/sote-tietoa-suomen-kartalle-nain-teet-luotettavia-teemakarttoja


SIVU 2110.5.2022

Teemakartat, esimerkit
- Animaatio:  mökkikaupat seutukunnittain
- STUK:n julkaisema teemakartta radonin esiintymisestä

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/794af605-3d61-4f23-9326-1a260b0d84ad
https://www.stuk.fi/aiheet/radon/radon-suomessa/suomen-radonkartat


Kehitystilanne
• Versiopäivitys (1.24.0 (Oskari 2.7.0)) Q2/22, jossa
• Omat aineistot ja kohteet

• Uudistettu omien aineistojen esitystyylien muokkausvalikko
• Tasojen nimet voit nyt antaa eri kieliversioille (suomi, ruotsi, englanti)
• Omien kohteiden muokkausvalikon ulkoasu yhdenmukaistettu muiden vastaavien lomakkeiden kanssa

• Teemakartat
• Jakautuvalle absoluuttisia arvoja sisältävälle aineistolle on nyt mahdollista tehdä jakautuva pistesymboliesitys 

(esim. Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio)
• Teemakartan karttaselite (legenda) on nyt helpommin luettava pistesymboliesityksen osalta ja pistesymboleille 

saa nyt vapaasti valita värin
• Teemakartan taustalla toimivien tilastorajapintojen tietojen käsittelyä on parannettu

• Omat tiedot
• Omat tiedot valikon esitystapaa on parannettu julkaistujen karttojen osalta

SIVU 2210.5.2022



SIVU 2310.5.2022

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


Suomi.fi-valtuudet
johtava asiantuntija Tuuli Krekelä



Vuoden 2022 kehittäminen

Keskeisimpiä tulevia toiminnallisuuksia

 Digitaidottomien (ml. henkilöasiakkaat, joilla ei ole sähköisiä 
tunnistusvälineitä) tuominen Valtuuksien asiakkaiksi

 Valtuusasioiden löydettävyyden ja hahmottamisen parantaminen 
käyttöliittymissä

 Valtuuspyynnön käynnistäminen suoraan asiointipalvelusta

 Valtuuksista lähtevät herätteet

Suomi.fi-valtuudet – nostot



 Hyvinvointialueet:
• Valtuuksilla on työn alla tarkemmat ohjeet hyvinvointialueille
• Selvityksessä myös mahdollisuus kuvata ns. parhaita käytäntöjä liittyen 

organisaatioiden valtuuksiin liittyviin rooleihin ja vastuisiin

 Muut julkisyhteisöt
• Muistutuksena julkisyhteisöille räätälöity ohje

 Tulossa: Suomi.fistä löytyvien loppukäyttäjien ohjeiden 
uudelleenmuotoilu

• Aikatauluarvio Q3/2022

Valtuuksien ohjeet

https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1649050631192


Tiedon avaamisen ja 
hyödyntämisen palvelu

Johtava asiantuntija Anssi Ahlberg



Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu
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Avoindata.fi
Kansallinen avoimen datan portaali

Suomi.fi-palveluväylä
Keskitetty ratkaisu yhdenmukaiseen ja 
tietoturvalliseen tiedonsiirtoon 
organisaatioiden välillä

Yhteentoimivuusalusta
• Sanastot, koodistot ja tietomallit
• Työkalut yhteentoimivien tietosisältöjen 

määrittelyyn

Testiaineistopalvelu
Yhteentoimivaa ja turvallista testiaineistoa 
digitaalisten palvelujen kehittämiseen

Tiedon avaamisen ja 
hyödyntämisen palvelu



 Kehittäminen
• Kehittäjäkokemuksen (DevEx) / nopeamman käyttöönoton parannukset palvelumuotoilussa
• Palvelun käyttöluvan pyytäminen suoraan Liityntäkatalogissa viimeistelyssä
 käyttöönoton ohjeet palveluita tuottaville organisaatioille työn alla 

• Hallinnollisen ja teknisen ohjeistuksen parantaminen valmistuu 2022 loppuun mennessä

 Käyttöönotot
• Käyttöönoton ohjeistusten parannustyö jatkuu.
• Alijärjestelmiä tuotannossa 485 kpl. Vuoden 2022 aikana määrä kasvanut 33 kpl. 
• Uusia organisaatioita tullut 25 kpl vuoden 2022 aikana.

 Tuotanto
• V7.03 (korjaus spring-haavoittuvuuteen CVE-2022-22965) Testiväylä 18.5.2022, Tuotantoympäristö 1.6. 

o NIIS release notes: X-Road v7.0.3 Release Notes - X-Road Knowledge Base - NIIS Confluence
o Asiakastiedote 10.5.2022

• Ruokavirasto on tuonut huhtikuun aikana huomattavan määrän uusia rajapintoja palveluiksi
• V7.1 Tuotantoonvientiaikataulu alustavasti edelleen lokakuussa
• Väylän asiakastarinat (Siun sote, Turun kaupunki ja OP Ryhmä löytyvät Suomi.fi-palveluhallinnasta

Suomi.fi-palveluväylä

https://spring.io/blog/2022/03/31/spring-framework-rce-early-announcement
https://confluence.niis.org/display/XRDKB/X-Road+v7.0.3+Release+Notes
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/asiakastarinat


Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palveluväylä toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu
tuotannossa 409 416 420 421 421 427 433 448 452 468 473 475
uudet tuotantoon 7 4 1 0 6 6 15 4 16 5 2 5
käyttölupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
yhteensä tuotanto 416 420 421 421 427 433 448 452 468 473 475 480
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 Avoindata.fi
• Iso versio- ja tietoturvapäivitys (CKAN 2.9 versionnosto) viety tuotantoon
• TIHA-hankkeen kautta lisätty uutta ohjeistusta palveluun

o Tiedon jakamisen prosessimalli
o Julkisen hallinnon rajapintaperiaatteet 1.3

 Yhteentoimivuusalusta
• Yhteiset kehitysprioriteetit määritetty Y-alustalle ja Testiaineistopalvelulle Q2-Q3 2022 
• Seuraaviksi työn alle Sanastojen katselunäkymän ja import-export-toiminnallisuuden julkaisu 

beta-versiona nykyisen rinnalle. 
o Mahdollistaa sanaston katselun lisäksi muokkaamisen Excelissä (vanhassa versiossa toistaiseksi vielä enemmän 

toiminnallisuuksia)
• Sanastoja: 68 kpl, Koodistoja: 532 kpl, Tietomalleja:  209 kpl

 Testiaineistopalvelu
• Digitaalisen identiteetin ja HETU-uudistus –hankkeiden testiaineisto valmisteilla 

(uudet hakuehdot: uusimuotoinen HETU, yksilöivä tunniste, ulkomaalaisen tunnistamisen taso…)
o Ensimmäiseksi suodattimien lisääminen Suomi.fi-valtuuksien HETU-uudistustarpeisiin.

Muut tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelut



Kiitos osallistujille
ja mukavaa päivän jatkoa!

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

Suomi.fi-infot 
• keskiviikko 8. kesäkuuta klo 9–10 (Suomi.fi-maksut)

• Syksyn 2022 aikataulu
• keskiviikko 14. syyskuuta klo 9–10 
• keskiviikko 12. lokakuuta klo 9–10 

• keskiviikko 9. marraskuuta klo 9–10 
• keskiviikko 14.joulukuuta klo 9–10  
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