
Suomi.fi-info keskiviikko 12.10.
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

• Tunnistus  

• Kartat

• Palvelutietovaranto ja Verkkopalvelu  

• Laatutyökalut

• Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu  

• Valtuudet

Ohjelma 12.10.



Suomi.fi-viestit
projektipäällikkö Malviina Laakso



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot

Organisaatioita yhteensä: 315 (+0)

Palveluita yhteensä: 637 (+3) 66
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SFTP-liityntää käyttäville info

 Järjestämme SFTP liityntätapaa käyttäville tai sitä käyttöönottaville 
organisaatioille infon 

• Kutsu infoihin on lähetetty jo aiemmin sähköpostitse
• Ajankohta: huomenna torstaina 13.10. klo 10
• Sisältö: varmistamme, että kaikilla on käytössä ohjeistamamme 

tiedonsiirtotapa tai tiedossa se, miten ei-ohjeenmukaista siirtotapaa on 
muokattava ennen 1.11. alkavia järjestelmämuutoksia

 Infoon saa kutsun pyytämällä osoitteesta viestit-kayttoonotot@dvv.fi

 Muutoksista on julkaistu uutinen palveluhallinnassa:
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/6344ff985120f800
9ac5a3e7

mailto:viestit-kayttoonotot@dvv.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/6344ff985120f8009ac5a3e7


Suomi.fi-tunnistus
projektipäällikkö Jari Manninen



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

• Työn alla uusien välinetietojen välittämisen vaatimat muutokset 
o Asiointipalvelujen testaus testiympäristössä mahdollistuu lokakuun aikana
o Lisätietoja Digitaalisen henkilöllisyyden dokumentaatiosta

 SAML-allekirjoitusvarmenne vaihdettiin testiympäristössä 29.9. 
Tuotantoympäristössä vaihto tapahtuu 27.10.

• Lisätietoja Palveluhallinnan uutisessa

Suomi.fi-tunnistus

https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=163453058
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/630379f60b76ad006239be84


• Syyskuun kokonaistunnistusmäärä oli 15,4 M  
(elokuu: 16,8 M)

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

Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 
9-2022

Tunnistusvälineet 9/2022

Pankkitunnisteet 13 736 628

Varmennekortti 336 224

Mobiilivarmenne 1 267 084
Ulkomaalaisen 
tunnistusväline 13 908
eIDAS 2 226
Tapahtumat yhteensä 15 356 070

Pankkitunnisteet
89,45%

Varmennekortti
2,19%

Mobiilivarmenne
8,25%

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline

0,09%
Eidas
0,01%
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Suomi.fi-kartat 
tilannekatsaus
12.10.2022

Minna Ryyppö, Maanmittauslaitos



Palvelun hyödyntäjät
Sopimuksen tehneitä
asiakkaita 304.

SIVU 1012.10.2022
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Palvelun käyttö (karttatoteutusten
latausmäärät)
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Kehitystilanne
Versiopäivitys (1.25.0 (Oskari 2.9.0)) 12.10.2022, jossa
• Karttajulkaisu

• Julkaistuihin karttoihin voi nyt liittää linkityksen karttatasojen metatietoihin
• Karttatyökalujen oletusvalinta on nyt Pyöristetty (tumma)

• Omat aineistot ja kohteet
• Uudistettu omien aineistojen esitystyylien muokkausvalikko
• Tasojen nimet voi nyt antaa eri kieliversioille (suomi, ruotsi, englanti)
• Omien kohteiden muokkausvalikon ulkoasu on 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 1212.10.2022
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Kehitystilanne
Versiopäivitys (1.25.0 (Oskari 2.7.0)) 12.10.2022, jossa
• RPC-ohjelmointirajapinta

• Esitettäessä omia symboleita RPC-rajapinnan kautta on symbolin koko annettu arvona väliltä 1-5, joka on vastannut palveluun 
esimääriteltyjä pikselikokoja. Jatkossa symbolin kooksi annettava arvo on suoraan pikselikoko. Taaksepäin yhteensopivuuden 
varmistamiseksi arvot < 10 tulkitaan samoin kuin aiemmin.

• Piirtotyökaluille voi nyt antaa raja-arvot (pinta-ala, viivan pituus)
• Muodoltaan rajoitetut geometriat, ympyrä, suorakulmio, neliö, säilyttävät nyt muotonsa muokattaessa

• Virhekorjaukset
• Korjattu Android-mobiililaitteilla esiintynyt kartan suurennoksen jumiutuminen
• Korjattu joidenkin painikkeiden ulkoasu Safari-selaimella
• Vektoritiilitasot näkyvät nyt karttatasovalikossa "Rasteritasot" suodatuksella (loppukäyttäjän näkökulmasta toimivat vastaavasti

kuin aidot rasteritasot), aiemmin näitä ei listattu millään suodatuksella
• Korjattu leikkaustarkistuksissa ja mittauksissa esiintyneet virheet muokattaessa kohteita kartalla
• Vektorikohteiden korostus on nyt estetty, kun kartan raahaustyökalu on aktiivisena

• HUOMIO: Palvelu ei toimi versiovaihdon jälkeen enää Internet Explorer –selaimella.

SIVU 1512.10.2022



SIVU 1612.10.2022

Kysely Kartat-palvelun käyttäjille
- Kartoitetaan palvelun kriittisyyttä asiakkaille
- Ajantasaistetaan käyttäjien yhteystietoja
- Kyselylinkki palvelutiedotteessa. Vastausaika 14.10. 25.10. asti.

https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/kysely-suomifi-kartat-palvelun-kayttajille


Palvelutietovaranto
Erityisasiantuntija Elina Huhta



Datan laatu

• Asiakasorganisaation on huolehdittava siitä, että sen PTV-tiedot on tuotettu asiakaslähtöisesti, ymmärrettävästi ja ne noudattavat 
PTV:n tietomallia sekä muita ohjeita. Jokaisella PTV-käyttäjällä on jatkossa velvoite suorittaa PTV-ajokortti. 

• Vähintään toisen organisaation pääkäyttäjistä tulee olla viestinnästä, mikäli organisaatiolla on viestintätoiminto.

Palvelutuottajan oikeudet

• DVV:llä on oikeus pyytää tietojen korjaamista, jos niissä on merkittäviä virheitä ja tarvittaessa oikeus korjata havaitsemansa virheet.
Lisäksi DVV voi poistaa asiakasorganisaation tuottamat tiedot, jos ne ovat virheellisiä. 

• DVV voi edellyttää asiakasorganisaatioita antamaan ajantasaiset yhteystietonsa voidakseen viestiä mm. häiriötilanteista.

• DVV:llä on myös oikeus lisätä liitoksia ja valtuuskoodeja asiakasorganisaation palveluiden ja asiointikanavien välille. 

PTV-datan hyödyntäminen

• Organisaation, joka ottaa PTV:n OUT-rajapinnan käyttöön, tulee ottaa käyttöön Palvelun uusin rajapintaversio. Rajapintaa hyödyntävien 
organisaatioiden tulee myös ilmoittaa asiasta DVV:lle. 

• Palvelutuottajan ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa siihen, että rajapinnan käyttöoikeus poistetaan. Tiedon laadun ja 
ajantasaisuuden vaatimukset koskevat myös IN-rajapinta-asiakkaita.

Asiakasorganisaation käytössä uusia palveluita

• asiakasorganisaation itse kuvaamat pohjakuvaukset (vaatii erillisen luvan)

• Suomi.fi-laatutyökalut 

 Päivittyneet käyttöehdot

PTV:n käyttöehdot uudistuivat

https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/hdrPuET6Ph5RWSah.pdf


 Toteutamme vuosittaisen PTV-asiakastyytyväisyyskyselyn ajalla 25.10.-
8.11.2022. 

 Kysely lähetetään kaikille PTV-pääkäyttäjille, ylläpitäjille ja API-
käyttäjille. Jos et kuulu näihin ryhmiin, mutta haluat vastata kyselyyn, 
otathan yhteyttä ptv-tuki@dvv.fi.

 Toivomme runsaita vastauksia! Kysely on meille erittäin tärkeä, jotta 
voimme kehittää palvelua tarpeidenne mukaisesti. Arvioimme myös 
toteutettujen toiminnallisuuksien onnistumista tulosten perusteella. 

Asiakastyytyväisyyskysely 2022

mailto:ptv-tuki@dvv.fi


 PTV:n uuteen palvelulomakkeeseen tehdään käytettävyystestausta loppuvuoden 
aikana. Testihenkilöiksi halukkaat voivat ilmoittautua osoitteeseen ptv-
tuki@dvv.fi

 Syksyn aikana haastateltu useiden hyvinvointialueiden edustajia liittyen liitoksen 
lisätietojen ja esteettömyystietojen jatkokehitykseen. Asiaan liittyen tullaan 
järjestämään myös jatkotyöpaja. Tästä kiinnostuneet, ottakaa yhteys 
osoitteeseen ptv-tuki@dvv.fi

Käyttäjälähtöisyys kehittämisessä

mailto:ptv-tuki@dvv.fi
mailto:ptv-tuki@dvv.fi


 PTV-tietojen hyödyntäjien lukumäärät (OUT-rajapinta)

• tuotannossa: 99
• suunnitteilla: 57
• kiinnostuneita: 36

 IN-rajapinnan käyttöoikeus n. 30 organisaatiolla
 Hyvinvointialueiden integraatioiden tilanne

• 4 alueella OUT-integraatio tuotannossa
• 11 suunnittelee OUT-integraatiota
• 1 alueella IN-integraatio tuotannossa
• 4 suunnittelee IN-integraatiota

PTV-tietojen hyödyntäminen kasvaa



 PTV:n massajulkaisutoiminnallisuus poistuu käytöstä 1.3.2022.

 Syynä uuden ja vanhan sovelluksen päällekkäinen ylläpitotyö, joka hidastaa 
käynnissä olevaa arkkitehtuuriuudistusta sekä käyttöliittymäuudistusta. 

 Erityisesti tulevien hyvinvointialueiden tulee hyvissä ajoin hyvinvointialueelle 
siirtyvät PTV-sisällöt on kopioitu, tarkistettu ja ajastettu julkaistumaan 
vuodenvaihteessa. 

 Massajulkaisu toteutetaan uuteen käyttöliittymään, kun kaikki lomakkeet, jotka 
hyödyntävät massajulkaisua on saatu uusittua. (Aikaisintaan vuoden 2023 
lopussa)

 Muutos ei vaikuta massakopiointiin, -arkistointiin eikä arkistosta palauttamiseen.

Massajulkaisutoiminnallisuus poistuu käytöstä



Verkkopalvelu
Erityisasiantuntija Elina Huhta



 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







Laatutyökalut
Erityisasiantuntija Kristina Noor-Ilander



Suomi.fi-laatutyökalut: 
Palveluiden laadun arviointiin, 
seuraamiseen ja kehittämiseen

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



Poliisin kokemukset Laatutyökalujen käytöstä

• Asiakaspalautetyökalun käyttöönotto toukokuussa 2022 
Passihakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa

• 1383 kpl tähtiarviointia (11.10.2022)
• 1 tähden arviot liittyvät kokonaispalvelun arviointiin ja tämänhetkisiin 

viivästyksiin tunnistautumiskäyntien ajanvaraamisen suhteen
• 5 tähden arviot arvioivat sähköisen palvelun toimivuutta ja sujuvuutta
• Välitähdet (2-4 tähteä) kiinnostavimpia analysoinnin ja kehittämisen 

suhteen
• Ensimmäinen itsearviointi tehty jo suunnitteluvaiheessa, 

seuraavan tekeminen suunnitteilla
• Käyttöastetyökalu ei vielä käytössä
• Myös muita Poliisin palveluita tulossa Laatutyökalujen piiriin



Kertyneet tiedot: Poliisi passihakemus asiakaspalaute



Tietojen vertailu: Poliisi passihakemus asiakaspalaute



Poliisin tunnistamat hyödyt Laatutyökaluista

• Helppo käyttöönotto ja käyttö
• Palautteen anonymiteetti eli palautteeseen ei tarvitse vastata 

eikä täten vie resursseja
• Asiakkaalla matala kynnys antaa palautetta, toisaalta sitä 

myös tulee tämän takia paljon ja näiden läpikäynti vie aikaa
• Mahdollistaa Poliisille positiivisen palautteen saamisen -

yleensä negatiivisen palautteen eteen ollaan valmiita 
käyttämään enemmän vaivaa

• Joitakin bugeja on havaittu ja pystytty korjaamaan palautteen 
kautta

• Kehitysehdotuksia tullut, ihmiset antavat pieniä ideoita, esim. 
vinkkejä ohjeistukseen, osa asioista on jo tiedossa / kokeiltu / 
todettu ei-toimivaksi



Käyttöönotto
Ota käyttöön helposti ja vaivattomasti

Kun palvelunne on kuvattu Suomi.fi-
palvelutietovarantoon, voitte ottaa Laatutyökalut heti 
käyttöön Palveluhallinnassa!

Itsearvioinnilla helposti alkuun! Voit kutsua meidät mukaan:
kristina.noor-ilander@dvv.fi

Yhteydenotot käyttöönotossa ja tukitilanteissa: 
ptv-tuki@dvv.fi

Lisätietoa: Palveluhallinnan verkkosivuilta ja Suomi.fi-
laatutyökalujen verkkosivuilta

Laatutyökalujen tilannekatsaus torstaina 1.12.2022 klo 9-11
Ilmoittaudu tästä

mailto:kristina.noor-ilander@dvv.fi
mailto:ptv-tuki@dvv.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/laatutyokalut/esittely
https://laatutyokalut.suomi.fi/public
https://www.lyyti.fi/reg/suomifi-laatutyokalut-01-12-2022


Tiedon avaamisen ja 
hyödyntämisen palvelu
Erityisasiantuntija Mika Honkanen



Suomi.fi-palveluväylä
 Kehittäminen

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

o Palvelukuvauksen pohja ja ohje päivitetty. 

 Käyttöönotot
• Tasaisesti uusia organisaatioita
• Alijärjestelmiä tuotannossa 524 kpl. Vuoden 2022 aikana uusia alijärjestelmiä 76kpl. 

 Tuotanto
• X-road 7.1.1 päivitys, joka julkaistiin 24.8. on keskuspalveluiden osalta valmis

o Tuotantoonvientiaikataulu:
• Kehitysympäristö (FI-DEV) päivitetty 7.9.2022 
• Testiympäristö (FI-TEST) päivitetty 14.9.2022
• Tuotantoympäristö (FI) päivitetty 5.10.2022

o Linkit uuden version asennuspaketteihin löytyvät 5.10. tiedotteesta. Tarkemmat julkaisutiedot NIISin sivuilta 
o HUOM! Päivitys uuteen versioon on tuettu ainoastaan versiosta 6.26.x tai 7.0.x.

• X-road Community event järjestettiin perjantaina 23.9 verkkotapahtumana 
o Jos et ehtinyt mukaan, ohjelma ja esitykset löytyvät täältä: https://xroad.worksup.com/

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://xroad.worksup.com/


Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotot 9/22

Suomi.fi-palveluväylä lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu
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Yhteentoimivuusalusta
 Kehittäminen

• Sanastot-työkaluun on kuluvan vuoden aikana kehitetty uutta, saavutettavaa käyttöliittymää. 
o Ensimmäinen vaihe eli sanastojen katselukäyttöliittymä julkaistiin toukokuussa 2022. Käyttäjät ovat testanneet käyttöliittymää ja heidän 

palautettaan on hyödynnetty sovelluskehityksessä.
• Sanastot-työkalun uusi käyttöliittymä julkaistaan lokakuussa betaversiona. Se tulee nykyisen käyttöliittymän rinnalle. Tässä 

toisessa vaiheessa julkaistaan muokkausnäkymä, jonka kautta tuotantoympäristössä olevia tietosisältöjä voidaan tallentaa, 
muokata ja poistaa.

• Vaiheessa 2 julkaistuja uusia toiminnallisuuksia:
o Yksinkertainen Excel-tiedosto sanaston ja käsitteiden tietojen viemiseksi työkaluun  
o Laajempi Excel-export-import: Mahdollisuus ladata sanaston tiedot ja käsitteet omalle työasemalle Excel-tiedostoksi ja muokatun 

tiedoston tallentaminen takaisin
o Käsitteiden synonyymihaku

• Myös Tietomallit-työkalun käyttöliittymän uudistaminen käynnistetty

 Käyttöönotot
• Tasaisesti uusia organisaatioita, uusimpana ulkoministeriö. Tällä hetkellä käyttäjinä noin 50 organisaatiota.

 Tuotanto 
• Tietosisältöjen määrä kasvanut tasaisesti. Syyskuun lopussa sanastoja oli 75 kpl, koodistoja 589 kpl ja tietomalleja 232 kpl.



Yhteentoimivuusalustan sisällöt 9/22



Avoin data
Rajapintakatalogin julkaiseminen

 Julkaisemisen jälkeen tietoaineistot ja ohjelmointirajapinnat (APIt) erotellaan 
toisistaan ja ne löytyvät avoindata.fi-palvelusta omilta sivuiltaan.

Ulkoasun kehittäminen

 Avoindata.fi-palvelun käytettävyyttä kehitetään Suomi.fi-kehittäjille brändin 
pohjalta. Portaalin etusivun ulkoasua uudistetaan.

Paikkatietohakemiston harvestointi (metatietojen kerääminen)

 Jatkossa harvestoidaan mm. paikkatietohakemiston tietoaineistojen lisenssitiedot 
(esim. ”CC-BY-4.0”) sekä kategoriat (esim. ” Talous ja rahoitus” tai ”Ympäristö ja 
luonto”).



Valtuudet
Projektipäällikkö Risto Ollikainen



 Valtuudet käytössä 200 asiointipalvelussa 
• 400 valtuusasiaa
• Vuonna 2022 seurattu ja tuettu erityisesti sote-sektorin käyttöönottoja

o HVA:ille suunnattua ohjeistusta: dvv.fi/hyvinvointialueet

 Valtuuskyselyjä (= puolesta-asiointeja mahdollistettu) 21,5 miljoonaa 
kertaa 01-09/2022

 Valtuuksien raportteja kehitetään Q3-Q4/2022
• Tavoitteena kertoa 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

Syksyllä tulevia uusia toiminnallisuuksia / 
henkilöasiakkaat

http://www.suomi.fi/tapahtumatiedot


 Valtuuksien kokeiluympäristö mm. asiakasneuvonnan tueksi
• Suunnittelussa, arvioitu valmistuminen Q1/2023

 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

Syksyllä tulevia uusia toiminnallisuuksia / 
asiointipalvelut



SoTe –sektorin yhteistyöpilotit 2022: Kainuun Sote …

 Kainuussa on pilotoitu mallia, jossa 
terveyskeskuksissa luodaan henkilöasiakkaiden 
valtuuksia 

• Hajautettu virkailijavaltuuttamispalvelu, tarjolla 
jatkossa myös muille palveluntarjoajille

 Kokemukset pelkästään positiivisia, mallin 
valtakunnallistaminen suunnitteilla

• DVVn verkkosivulle tulossa oma tiedotuskanava: 
Suomi.fi-valtuudet avustettu valtuuttaminen 
henkilöasiakkaille palvelu tulevilla 
hyvinvointialueilla.

 Suunnitteilla myös ”reissubussipilotointi”, 
jossa valtuuksia luodaan mm. 
palvelutaloissa

Palvelu avattu 4.10.2022:

 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 9. marraskuuta klo 9–10 (Maksut)

keskiviikko 14.joulukuuta klo 9–10 (Kartat)
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