
Suomi.fi-info 14.9.2022
Info alkaa klo 9.00
• Suomi.fi-infojen aineistot löydät osoitteesta dvv.fi/suomi.fi-infot.

• Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

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



• Viestit-palvelu 

• Tunnistus 

• Palvelutietovaranto ja Verkkopalvelu 

• Laatutyökalut

• Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu  

• Valtuudet

Ohjelma 14.9.



Viestit
projektipäällikkö Malviina Laakso



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot
Organisaatioita yhteensä: 315 (+2)

Palveluita yhteensä: 634 (+4)
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Palvelun kuulumiset

• Lähetysmäärien kasvaessa haluamme muistuttaa oikeasta ja 
ohjeistamastamme tavasta lähettää IPOST/SFTP-aineistoja Suomi.fi-
viesteihin. Lähettäjä on vastuussa siirron onnistumisesta

• Aineisto on siirrettävä SFTP:put-operaatiolla annettuun VIA-
palvelun hakemistoon ensin väliaikaisella nimellä. Tiedoston 
päätteen pitää olla jotain muuta kuin .zip kunnes siirto on 
päättynyt onnistuneesti. Lähettäjä nimeää tiedoston uudelleen 
(rename) onnistuneen siirron merkiksi
 Näin varmistamme virheettömän viestinvälityksen myös 
kuorman kasvaessa 

• Teknisesti ei ole mahdollista estää käyttämästä lopullista nimeä jo 
latauksen aikana, mutta tällöin on mahdollista, että lähetys päätyy 
virheeseen ja aiheuttaa uudelleenlähetyspyyntöjä

• Lisätietoja: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5c5f43064eb74d31b6f36c6
0

Tekninen nosto: 
varmista oikea SFTP-
aineiston lataustapa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5c5f43064eb74d31b6f36c60


Toiminnallisia muutoksia Suomi.fi-viesteissä

• Ilmoitusviesti on nimensä mukaisesti ilmoitustyyppiseen viestintään tarkoitettu Suomi.fi-viestien 
viestityyppi

• Se on normaalille viestille rinnakkainen viestityyppi, jolla mahdollistetaan asiakasorganisaation 
lisäpalvelu-tyyppinen viestintä loppukäyttäjille

• Ilmoitusviestin sisältö esitetään loppukäyttäjälle samansisältöisenä kolmessa eri kanavassa; 
Suomi.fi-viestien viestisisällössä, herätteenä lähtevässä sähköpostissa ja mobiililaitteen push-
ilmoituksessa

• Ilmoitusviestistä ei lähetetä lukumuistutuksia
• Lisätietoja: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/62beb58cd87b0200fb9de94c

Voit lähettää 
kauttamme nyt myös 

ilmoitusviestejä

• Uudistimme tapaa lähettää muistutuksia lukemattomista viesteistä palvelussamme
• Aikaisemmin muistutimme aina viikon kuluttua viestin saapumisesta, vain ilmoitusviesteistä emme 

muistuttaneet laisinkaan
• Uusitussa lähetyksessä todisteellisista tiedoksiannoista muistutetaan jo kolmen päivän kuluttua 

viestin saapumisesta, muissa muistuttaminen säilyi ennallaan
• Lähetämme nyt muistutuksia myös järjestelmän lähettämistä tervetulo- ja virheviesteistä
• Lisätietoja: https://www.suomi.fi/uutiset/muutoksia-suomi-fi-viestien-lahettamiin-muistutuksiin-

lukemattomista-viesteista

Lukemattomien
viestien muistutuksiin 

muutos 
todisteellisessa 
tiedoksiannossa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/62beb58cd87b0200fb9de94c
https://www.suomi.fi/uutiset/muutoksia-suomi-fi-viestien-lahettamiin-muistutuksiin-lukemattomista-viesteista


Mainos mukaan Suomi.fi-viestien 
lähetyksiin
 Jos käytössänne on Suomi.fi-viestien 

paperipostituskanava (tulostus-, kuoritus- ja 

jakelupalvelu TKJ), voitte lisätä kansilehdelle 
mainoksen Suomi.fi-viesteistä.

• Jos haluatte ottaa mainoksen käyttöön, ottakaa 
yhteyttä dvv.viestinta@dvv.fi

mailto:dvv.viestinta@dvv.fi


Yhteinen viestintä on tärkeää!
 Kansalaiset kohtaavat ja saavat hyödyn Suomi.fi-

viesteistä teidän palvelujenne kautta.

 On tärkeä, että meistä jokainen nostaa Suomi.fi-viestit 
esille jokaisessa asiakaskohtaamisessa:

• Face-to-face-asiakaspalvelutilanteet
• Puhelinasiointi
• Sähköpostitse asiointi
• Sähköisissä asiointipalveluissa asiointi
• Chat
• Jne.

 Näin Suomi.fi-viestit yhdistyy siihen 
asiointitapahtumaan, jossa asiakas on.

 Jos emme yhdessä pidä Suomi.fi-viestejä esillä, 
asiakkaamme eivät voi

• löytää Suomi.fi-viestejä 
• osata hyödyntää palvelua
• ymmärtää, mitä kaikkea postia Suomi.fi-viesteihin saapuu



Olettehan varmistaneet organisaatiossanne 
nämä asiat

 Asiakkaalle kerrotaan, että hän saa 
lähettämänne postin / laskut Suomi.fi-
viesteihin.

 Asia näkyy jokaisessa asiointikanavassa ja 
asiointitilanteessa.

 Asiakaspalvelijanne 
• osaavat opastaa Suomi.fi-viestien käyttöönotossa
• muistavat kertoa Suomi.fi-viesteistä jokaisessa 

asiakaskohtaamisessa, jossa asiakas voi saada 
postia Suomi.fi-viesteihin

 Kerrotte Suomi.fi-viestien käytöstä jokaisen
• sähköisen asiointitapahtuman yhteydessä
• asiakaspalvelupuhelun yhteydessä
• asiakkaalle lähtevässä sähköpostiviestissä
• asiakkaalle lähtevän päätöksen/laskun/asiakirjan 

yhteydessä

Muistattehan myös 
kertoa kokonaisuuden!
Kansalainen saa teidän viestien 
lisäksi Suomi.fi-viesteihin 315 

muun organisaation lähettämät 
postit.



Tunnistus
johtava asiantuntija Ulla Kankkunen



KEHITTÄMINEN
 Tunnistus tukee osaltaan meneillään olevia hankkeita (Digitaalinen henkilöllisyys, Hetu-uudistus).

• Työn alla uusien attribuuttien ja uusien välinetietojen välittämisen vaatimat muutokset 

o Asiointipalvelujen testausmahdollisuus testiympäristössä pyritään avaamaan piakkoin

Suomi.fi-tunnistus
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TAPAHTUMAMÄÄRÄT
 Elokuun kokonaistunnistusmäärä oli 16,8 M  

(kesäkuu: 15,5 M, heinäkuu: 14,6 M)

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

TEKNINEN TUKI
tunnistus-kayttoonotot@dvv.fi

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/raportit
mailto:tunnistus-kayttoonotot@dvv.fi


Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 
6-2022

Tunnistusvälineet 6/2022

Pankkitunnisteet 13 901 022

Varmennekortti 308 488

Mobiilivarmenne 1 281 617

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline 12 480

eIDAS 1 746

Tapahtumat yhteensä 15 505 353
Pankkitunnisteet

89,65%

Varmennekortti
1,99%

Mobiilivarmenne
8,27% Ulkomaalaisen 

tunnistusväline
0,08%

Eidas
0,01%

6/2022



Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 
7-2022

Tunnistusvälineet 7/2022

Pankkitunnisteet 13 144 561

Varmennekortti 234 621

Mobiilivarmenne 1 127 167

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline 11 316

eIDAS 2 168

Tapahtumat yhteensä 14 599 833

Pankkitunnisteet
90,53%

Varmennekortti
1,62%

Mobiilivarmenne
7,76% Ulkomaalaisen 

tunnistusväline
0,08%

Eidas
0,01%

7/2022



Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 
8-2022

Tunnistusvälineet 8/2022

Pankkitunnisteet 15 077 931

Varmennekortti 327 937

Mobiilivarmenne 1 372 369

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline 13 020

eIDAS 3 176

Tapahtumat yhteensä 16 794 433
Pankkitunnisteet

89,78%

Varmennekortti
1,95%

Mobiilivarmenne
8,17% Ulkomaalaisen 

tunnistusväline
0,08%

Eidas
0,02%

8/2022



Palvelutietovaranto
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



 Rajapintaversion 9 tuki lakkaa ja rajapinta poistetaan käytöstä 
vuoden 2023 aikana. 

• Tiedotamme erikseen tarkemmasta aikataulusta.

 Rajapintaversion 12 julkaisu siirtyy vuodelle 2023. 
• API 12:een ja sitä seuraaviin rajapintaversioihin tullaan toteuttamaan APIkey-

toiminnallisuus. 

 Rajapintojen julkaisun ja tuen tarkemmat aikataulut: 
Palvelutietovarannon rajapintaversioiden muutokset

Tulossa olevat muutokset rajapintaversioihin: 
rajapintaversion 9 tuki lakkaa v.2023 ja rajapintaversion 12 
julkaisu siirtyy

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5f92949d177de309f6a70217


 KaPa-lain lisäksi SDG-asetus ja palveludirektiivi velvoittavat virastoja ja kuntia kuvaamaan 
yrityslupansa Palvelutietovarantoon suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Näitä lupakuvauksia 
hyödynnetään EU:n Your Europe -portaalissa.

 DVV on toteuttanut kunnille pohjakuvaukset yritysluvista helpottamaan niiden työtä. Kunnan 
tarvitsee vain valita pohjakuvaus PTV:n käyttöliittymässä kuvattavan yritysluvan pohjaksi ja lisätä 
sille kuntakohtaiset toimintaohjeet ja asiointikanavat, erityisesti lupien sähköiset asioinnit.

 DVV tarjoaa nyt myös kuntien yritysluville maksuttoman englannin ja ruotsin kielen 
käännöspalvelun PTV:n käyttöliittymässä. Virastot ovat voineet jo aiemmin käännättää lupansa 
ja muut kuvauksensa PTV:n käännöspalvelussa.

 Kuntien tulee päivittää ja kuvata puuttuvat yritysluvat mahdollisimman pian. Koska SDG-asetus 
velvoittaa, että luvat ovat käännettyinä vuoden loppuun mennessä, käännöstilaukset tulee tehdä 
PTV:n käyttöliittymässä viimeistään marraskuun loppuun mennessä.

 Tilaisuudet:
• Kuntaliitto järjestää: 22.9. klo 8.30–9.30 Kuntien lupapalvelut ja Your Europe - Palvelutietovaranto 

tukemassa yhteistä tietä digisumpeilla
• DVV järjestää 30.9.2022 klo 9–10 PTV-sisältökoulutuksen Yritysluvista.

Käännätyspalvelu tarjolla Palvelutietovarannossa nyt 
myös kunnille yrityslupien osalta

https://www.kuntaliitto.fi/kehittaminen-ja-digitalisaatio/kuntien-digikehittaminen/kuntien-digikehitystoimiston-digisumpit
https://www.lyyti.fi/reg/Yritysluvat_4892


• Vuoden 2021 lopussa tekstintarkastuksen palvelukuvauksissa havaitsemista virheistä otettiin senhetkinen 
kertaraportti. Raportilla näkyvät kaikki tekstintarkastuksen 13.12.2021 palvelukuvauksissa havaitsemat 
virheet. 

• Tekstintarkastus havaitsi suomenkielisistä palveluista noin 39 000 virhettä. 

• Yleisin virhetyyppi oli kirjoitusvirhe, joita oli kaikissa palveluissa yhteensä yli 11 000 kappaletta. 

• Raportit ovat kätevä työkalu parantaa omien verkkosisältöjen saavutettavuutta ja laatua. Katso oman 
organisaatiosi luvut ja lähtekää kehittämään PTV-datanne laatua raporttien avulla. Vuoden 2022 tavoitteena 
on vähentää virheiden lukumäärää 20 prosenttia.

• Huomioitavaa: Virheiden suuri määrä ei aina suoraan kerro kyseisen organisaation PTV-datan laadusta. 
Esimerkiksi PTV-tietoja hyödyntävillä on melko paljon virheitä – todennäköisesti virheiden lukumäärä johtuu 
siitä, että sisältöjä on enemmän. 

• Lue lisää: PTV-ylläpitäjä: tarkastele palvelukuvausten laatutietoja raportilta

• Lue lisää tekstintarkastuksesta ja katso raportit: Tekstintarkastus Palvelutietovarannossa
• Tuoreet raportit tulossa pian!

PTV:n tekstintarkastuksen raportit auttavat saavutettavien 
verkkosisältöjen tuottamisessa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61e004f623d7c2022f4d609c
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5c0a1783c523b80e5cc6ebaf


PTV-datan virheiden lukumäärä 
kasvanut verrattuna viime 
vuoteen.

Kaikkien organisaatioiden kaikki 
virheet julkaistuissa 
palvelukuvauksissa 9/2022:

 Suomi: 40 194

 Ruotsi: 9 761

 Englanti: 6 123

 Kaikki: 56 078

Virheiden lukumäärät 12/2021: 
• Suomi: 39 088
• Ruotsi: 8 942
• Englanti: 5 581
• Kaikki: 53 611

Poimintoja tekstintarkastuksen uusista raporteista

Palvelukuvauksia viimeksi 24179 kpl
Palvelukuvauksia nyt 25330 kpl 

*
Edellisen raportin jälkeen tullut muutos
“nollatoleranssi”  lauseenvastikkeet-sääntöön:
Lauseenvastikkeita nyt: 3597 
Lauseenvastikkeita viimeksi: 3388



 PTV-tietojen hyödyntäjien lukumäärät (OUT-rajapinta)
• kiinnostuneita: 35
• suunnitteilla: 49
• tuotannossa: 82

o IN-rajapinnan käyttöoikeus n. 30 organisaatiolla. 

o Lisätietoja: Palvelutietovarannon tietojen hyödyntäminen

PTV-tietojen hyödyntäminen kasvaa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59523fcf777f4800014a10f8


• Syksyn PTV-koulutuskalenteri on julkaistu Palveluhallinnassa –
ilmoittaudu mukaan syksyn koulutuksiin: Palvelutietovarannon 
koulutukset ja koulutustallenteet

• Syksyn painopisteenä on hyvinvointialueiden tukeminen 
integraatioasioissa.

Syksyn PTV-koulutukset

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1


Verkkopalvelu
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



 Suomi.fin Ohjeet ja tuki -osio uudistuu syksyllä
• Aikataulu ei ole vielä täsmentynyt. Tiedotamme aikataulusta tarkemmin 

lähempänä julkaisua mm. Suomi.fi-uutiskirjeessä. 

 Työn alla on myös haun kehittäminen sekä muutoksia PTV-tietojen 
esittämistapaan. 

Ajankohtaista Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä



 Tutustu oppaaseen Suomi.fissä.

 Töihin Suomeen -opas kattaa 
kaikki tulijan vaiheet. Opas 
tarjoaa tulijan tilanteeseen 
sopivat ohjeet käyttäjän 
valintojen perusteella.

 Oppaasta löytyy Suomeen 
muuttamiseen liittyvät 
viralliset hoidettavat asiat 
selkeinä tehtävälistoina: 
oleskeluluvat, tarvittavat 
asiakirjat ja rekisteröinnit.

Suomi.fissä julkaistu 
uusi opas Suomeen 
töihin tuleville

https://www.suomi.fi/oppaat/toihin-suomeen


 Nyt Suomi.fi-verkkopalvelusta löytyy valmiit 
aineistot harjoitustehtävineen koulujen 
käyttöön.

 Aineiston ovat tuottaneet yhteistyönä 
yläasteen opettajat ja Digi- ja 
väestötietovirasto.

 Oppimateriaalit on suunniteltu erityisesti 
yläkoulun yhteiskuntaopin opetusta silmällä 
pitäen. Aineisto edistää digitaalista 
osaamista ja medialukutaitoa. Sitä voi 
hyödyntää myös opinto-ohjaukseen ja 
suomalaiseen yhteiskunnan palveluihin 
tutustumiseen.

 Lue lisää: Suomi.fi-verkkopalvelussa valmiita 
aineistoja opettajille – soveltuu erityisesti 
yhteiskuntaopin opetukseen

Suomi.fi-verkkopalvelussa valmiita aineistoja 
opettajille

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/oppimateriaalit-suomi-fista
https://www.suomi.fi/uutiset/suomi-fi-verkkopalvelussa-valmiita-aineistoja-opettajille-soveltuu-erityisesti-yhteiskuntaopin-opetukseen


 Suomi.fissä on otettu 
käyttöön Laatutyökalujen 
palautelomakkeet: tähtiarvio 
+ mahdollisuus antaa 
sanallista palautetta.

 Erilliset palautelomakkeet 
Suomi.fi-verkkopalvelulle, -
viesteille ja -valtuuksille. 

 Laatutyökalujen julkiset 
koontiraportit

Suomi.fissä otettu käyttöön Laatutyökalujen 
palautelomakkeet

https://laatutyokalut.suomi.fi/public


Laatutyökalut
johtava asiantuntija Kristina Noor-Ilander



Laatutyökaluilla sujuvampia 
ja asiakaslähtöisempiä digipalveluita

Digi- ja väestötietoviraston keväällä lanseeraama 
palvelu ensisijaisesti digitaalisten asiointipalveluiden 
laadun arviointiin, seuraamiseen ja kehittämiseen

Paranna tiedolla johtamista

Arvioi, seuraa ja vertaile digipalveluidesi laatua ja 
käyttöä 

Tunnista palveluidesi vahvuudet ja kehitä palvelujasi 
entistä sujuvimmaksi

Saavutettava ja turvallinen ratkaisu, maksuton ja 
helppo ottaa käyttöön – valmis palvelu ja mittarit



Suomi.fi-laatutyökalut

Itsearviointi
Arvioi palvelun laatua säännöllisesti yhdessä 
kehitystiimin kanssa kansallisen kriteeristön avulla

Asiakaspalaute
Kerää palautetta käyttäjiltä heti asioinnin jälkeen 
tähtiarvosanalla ja avoimella palautteella

Käyttöaste
Seuraa palvelun käyttömääriä ja käytön siirtymää eri 
kanavissa

Seuranta
Analysoi kerättyä tietoa koontinäkymän tai 
rajapinnan avulla



Suomi.fi-laatutyökalut: Tulokset itsearviointi

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Suomi.fi-laatutyökalut: Tulokset asiakaspalaute

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Suomi.fi-laatutyökalut: Koontinäkymä 
yhteenveto

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Suomi.fi-laatutyökalut: Kerätyn tiedon vertailu

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Suomi.fi-laatutyökalut: Käyttöönottotilastot

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Laatutyökaluista sanottua

Helppokäyttöiset ja ymmärrettävät

Käyttöönotto helppoa ja nopeaa

Matalan kynnyksen palautteen ja kehitysideoiden 
anto

Anonyymi palautteenantomahdollisuus hyvä

Itsearviointi hyödyllinen sisäistä kehitystä varten

Aineiston käsittely ja vertailu asiointipalveluiden 
kehittämiseen asiakas- ja laadullisista näkökulmista

Ei tarvetta kehittää omaa tai ostaa ulkopuolelta 
arviointi- ja palautteenantoratkaisua ja -mittaristoa



Suomi.fi-laatutyökalut 
käyttöönotot ja syksyn 
painopisteet

Käyttöönotot: 10 organisaatiota ja 20 palvelua on 
käyttää tai testaa, mm. Oulu, Turku, Poliisi, Traficom, 
Tulli, Säteilyturvakeskus, Kansallisarkisto, DVV

Syksyn painopisteet
Käyttömäärä- ja käyttöastetyökalun 
toiminnallisuuden kehittäminen ja pilotointi
Asiakaspalautetyökalun lisäkysymykset ja  
laajentaminen
Käyttöönottojen tukeminen, mm. itsearvioinnit
Käyttäjätestaus



Suomi.fi-laatutyökalut: käyttöastetyökalun 
kehittäminen käynnissä

Presenter
Presentation Notes
https://laatutyokalut.suomi.fi/public/c9381131-f353-4416-8313-e34b799df428/feedback/compare



Käyttöönotto
Ota käyttöön helposti ja vaivattomasti

Jos palvelusi on  kuvattu Suomi.fi-
palvelutietovarantoon, voit aktivoida 
Laatutyökalut heti käyttöön Palveluhallinnassa

Laatutyökalut mukana Kuntamarkkinoilla –
tietoisku to 15.9. klo 12.00-12.20 kokoustila A3.3 

Laatutyökalujen tilannekatsaus 22.9. klo 9-11
Aiheena laatutietojen kerääminen, käsittely ja 
hyödyntäminen Mukana puheenvuorot 
Verohallinnolta ja Helsingin kaupungilta 
Ilmoittaudu tästä

 

https://www.lyyti.fi/reg/Suomifilaatutyokalujen_tilannekatsaus


Tiedon avaamisen ja 
hyödyntämisen palvelu
johtava asiantuntija Anssi Ahlberg



Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu

14.9.2022 [Esittäjä, Esityksen nimi] 40

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



Suomi.fi-palveluväylä
 Kehittäminen

• Hallinnollisen ja teknisen ohjeistuksen parantaminen valmistuu 2022 loppuun mennessä
• Väylän kautta tarjottavien palveluiden palvelukuvauksien parantamiseen tarjolla tukea ja työpajoja

o Ensin isompien palveluntarjoajien kanssa, myöhemmin syksyllä yleisiä työpajoja
o Palvelukuvauksen template ja ohje päivitetty. Palvelukuvauksen tietomallin mallintaminen Yhteentoimivuusalustalle

meneillään.

 Käyttöönotot
• Tasaisesti uusia organisaatioita, kesätauon jälkeen uusia alijärjestelmiä liitetty hieman tavallista enemmän
• Alijärjestelmiä tuotannossa 504 kpl. Vuoden 2022 aikana määrä kasvanut 52 kpl. 

 Tuotanto
• X-road 7.1.1 päivitys julkaistu 24.8. 

o Tuotantoonvientiaikataulu:
• Kehitysympäristö (FI-DEV) julkaistu viikolla 36, keskiviikko 7.9.2022 
• Testiympäristö (FI-TEST) julkaisu viikolla 37, keskiviikko 14.9.2022 (tänään)
• Tuotantoympäristö (FI) viikolla 40, keskiviikko 5.10.2022

o HUOM! Päivitys uuteen versioon on tuettu ainoastaan versiosta 6.26.x tai 7.0.x.
o Uuden version tarkemmat julkaisutiedot löytyvät osoitteesta

https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/36110342/X-Road+v7.1.1+Release+Notes

• X-road community event järjestetään perjantaina 23.9 verkkotapahtumana
o Ohjelma ja rekisteröityminen: Programme — X-Road® Data Exchange Layer

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5ef313c79a155e0139629cb5
https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/36110342/X-Road+v7.1.1+Release+Notes
https://x-road.global/programme-1


 Palvelu löytyy osoitteesta Testiaineisto.fi
 Kehittäminen

• Digitaalisen identiteetin ja HETU-uudistus –hankkeiden testaamisen mahdollistava 
testiaineisto valmisteilla, tavoiteaikataulu syyskuu

• Uudet hakusuodattimet: 
o uusimuotoinen HETU
o yksilöivä tunniste HYT
o ulkomaalaisen tunnistamisen tapatieto 

o Hakusuodattimet toteutettu, odottaa lopullista VTJ testiaineistoa

• Tiekartalla luvatut kirjautumisen poisto aineiston hyödyntämisessä + testiaineistojen 
hallinnan parantaminen määrittelyssä

Testiaineistopalvelu

https://testiaineisto.fi/


 Avoindata.fi
• TIHA-hankkeen kautta lisätty uutta datan avaamisen ohjeistusta palveluun

o Tiedon jakamisen toimintamalli – versio 2 päivitys meneillään
o Julkisen hallinnon rajapintaperiaatteet + verkostoyhteistyö

• Kehittäminen:
o Paikkatietohakemiston GeoDCAT-AP kenttien korjaaminen 
o Avoimen datan rajapintojen mahdollistaminen omana aineistotyyppinään 

• 1753 avointa tietoaineistoa, 143 dataa avannutta organisaatiota, 83 avoimen datan sovellusta 

 Yhteentoimivuusalusta
• Kehittäminen:

o Sanastojen katselunäkymät ja export-toiminnallisuus julkaistu kesäkuussa beta-versiona 
o Työn alla Sanastot-työkalun muokkausnäkymät. Haemme vapaaehtoisia testaajia

• Tarkemmin Palvelun Slack kanavalla http://yhteentoimivuus.slack.com/
o Tietomallien sote-arvopakettien tarkennus menossa. Työn alle 3Q/22 aikana.

• Sanastoja: 75 kpl (+4), Koodistoja: 580 kpl (+44), Tietomalleja:  219 kpl (+6kpl)

Avoin data ja Yhteentoimivuusalusta

https://www.avoindata.fi/fi/toimintamalli
https://www.avoindata.fi/fi/rajapintaperiaatteet


Valtuudet
projektipäällikkö Risto Ollikainen



 Valtuudet käytössä lähes 200 asiointipalvelussa 
• Lähes 400 valtuusasiaa
• Vuonna 2022 seurataan ja tuetaan erityisesti sote-sektorin käyttöönottoja

 Valtuuskyselyjen tavoite 2022: 40 miljoonaa valtuuskyselyä
• 19 miljoonaa tapahtumaa 01-08/2022

 Valtuuksien raportteja kehitetään Q3-Q4/2022
• Kerromme uusista raporteista joulukuun Suomi.fi-infossa

Valtuuksien lukuja 2022



 Henkilövaltuuttajien mahdollisuus tarkastella tehtyjä puolesta-asiointeja 
www.suomi.fi/tapahtumatiedot

 Valtuuspyyntöjen teon aloittaminen asiointipalvelusta

• Käynnistys sallitaan ainoastaan HPA webApista, ei YPA:n webApista.
• Ei vaadi asiointipalveluilta kehitystä

 Valtuuksien ohjeiden uudelleenjärjestely ja muu parantelu (SFI-verkkopalvelun kehittämistä)

 Strech goal: uusia herätteitä mm. valtuushakemuksen tekijälle ja allekirjoittajalle

 Strech goal: Valtuuksien selauspalveluun tieto, missä asiointipalveluissa ko. valtuusasia on käytössä

• Mm. asiakasneuvonnan tueksi

Vuonna 2022 tulevia uusia 
toiminnallisuuksia / henkilöasiakkaat

http://www.suomi.fi/tapahtumatiedot


 Valtuuksien kokeiluympäristö mm. asiakasneuvonnan tueksi

 Hallintakäyttöliittymän (admin-UI:n) käytettävyysparannukset sääntömoottorin käytössä

 Uusia raportteja Valtuuksien käytöstä
• Jatkossa erittely mm. HPA ja YPA 
• Valtuuksia antaneiden yhteisöjen kokonaislukumäärä sekä valtuuttaneiden henkilöjen 

kokonaismäärä

 Hajautetun virkailijavaltuutuspalvelun uudet pelkkään katseluun oikeuttavat 
pääkäyttäjätoiminnot

 Strech goal: Valtuuksien selauspalveluun tieto, missä asiointipalveluissa ko. valtuusasia 
on käytössä

• Mm. asiakasneuvonnan tueksi

Vuonna 2022 tulevia uusia 
toiminnallisuuksia / asiointipalvelut



Yhteistyöpilotit 2022: Kainuun Sote ja 
”reissubussivaltuutus”

 Kainuussa on pilotoitu mallia, jossa 
terveyskeskuksissa luodaan 
henkilöasiakkaiden valtuuksia 

• Hajautettu virkailijavaltuuttamispalvelu

 Kokemukset pelkästään positiivisia, mallin 
valtakunnallistaminen suunnitteilla

• Lisää tietoa alkuvuodesta 2023

 Syksylle suunnitteilla ”reissubussipilotointi”, 
jossa valtuuksia luodaan mm. palvelutaloissa

• Kokemuksia kerätään vuoden 2022 loppuun

Tulossa lokakuussa 2022:

 Digitaidottomat- ja välineettömät voivat 
jatkossa valtuuttaa läheisiään Suomi.fi-
valtuuksissa

 Ensisijaisesti tarjottava vaihtoehto:
• Läheinen tekee valtuuspyynnön Suomi.fissä, 

valtuuttaja käy hyväksymässä DVV:n
palvelupisteessä

 Toisena vaihtoehtona hakemuksella 
valtuuttaminen:

• Valtuushakemuksen voi tehdä itse, läheisen tai 
digineuvojan kanssa tai DVV:n palvelupisteessä

 Vahva tunnistautuminen tehdään 
valtuuttajalle sopivalla tavalla

Digitaidottomien ja –välineettömien 
puolesta-asiointi



Kiitos osallistujille
ja mukavaa päivänjatkoa!

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

Suomi.fi-infot
• keskiviikko 12. lokakuuta klo 9–10 (Kartat)

• keskiviikko 9. marraskuuta klo 9–10 (Maksut)
• keskiviikko 14.joulukuuta klo 9–10 (Kartat)


	Slide Number 1
	Ohjelma 14.9.
	Viestit�projektipäällikkö Malviina Laakso�
	Suomi.fi-viestit �käyttötilastot
	Palvelun kuulumiset
	Toiminnallisia muutoksia Suomi.fi-viesteissä
	Mainos mukaan Suomi.fi-viestien lähetyksiin
	Yhteinen viestintä on tärkeää!�
	Olettehan varmistaneet organisaatiossanne nämä asiat
	Tunnistus�johtava asiantuntija Ulla Kankkunen��
	Suomi.fi-tunnistus
	Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 6-2022
	Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 7-2022
	Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 8-2022
	Palvelutietovaranto�johtava asiantuntija Terhi Tuokkola��
	Tulossa olevat muutokset rajapintaversioihin: rajapintaversion 9 tuki lakkaa v.2023 ja rajapintaversion 12 julkaisu siirtyy
	Käännätyspalvelu tarjolla Palvelutietovarannossa nyt myös kunnille yrityslupien osalta
	PTV:n tekstintarkastuksen raportit auttavat saavutettavien verkkosisältöjen tuottamisessa�
	Poimintoja tekstintarkastuksen uusista raporteista
	PTV-tietojen hyödyntäminen kasvaa
	Syksyn PTV-koulutukset
	Verkkopalvelu�johtava asiantuntija Terhi Tuokkola��
	Ajankohtaista Suomi.fi-verkkopalvelun kehittämisessä
	Suomi.fissä julkaistu uusi opas Suomeen töihin tuleville
	Suomi.fi-verkkopalvelussa valmiita aineistoja opettajille
	Suomi.fissä otettu käyttöön Laatutyökalujen palautelomakkeet
	Laatutyökalut�johtava asiantuntija Kristina Noor-Ilander��
	�Laatutyökaluilla sujuvampia ja asiakaslähtöisempiä digipalveluita
	Suomi.fi-laatutyökalut
	Suomi.fi-laatutyökalut: Tulokset itsearviointi
	Suomi.fi-laatutyökalut: Tulokset asiakaspalaute
	Suomi.fi-laatutyökalut: Koontinäkymä yhteenveto
	Suomi.fi-laatutyökalut: Kerätyn tiedon vertailu
	Suomi.fi-laatutyökalut: Käyttöönottotilastot
	Laatutyökaluista sanottua
	Suomi.fi-laatutyökalut käyttöönotot ja syksyn painopisteet
	Suomi.fi-laatutyökalut: käyttöastetyökalun kehittäminen käynnissä
	KäyttöönottoOta käyttöön helposti ja vaivattomasti
	Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu�johtava asiantuntija Anssi Ahlberg��
	Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu
	Suomi.fi-palveluväylä
	Testiaineistopalvelu
	Avoin data ja Yhteentoimivuusalusta
	Valtuudet�projektipäällikkö Risto Ollikainen��
	Valtuuksien lukuja 2022
	Vuonna 2022 tulevia uusia toiminnallisuuksia / henkilöasiakkaat
	Vuonna 2022 tulevia uusia toiminnallisuuksia / asiointipalvelut
	Digitaidottomien ja –välineettömien puolesta-asiointi
	Kiitos osallistujille�ja mukavaa päivänjatkoa!�Tilaisuuden aineisto löytyy dvv.fi/suomi.fi-infot.��

