
Suomi.fi-info keskiviikko 14.12.
Info alkaa klo 9.00
• Suomi.fi-infojen aineistot löydät osoitteesta dvv.fi/suomi.fi-infot.

• Tilaisuus tallennetaan.  

• Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

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



• Viestit-palvelu – johtava asiantuntija Maria Juka-Lahdenperä

• Tunnistus – johtava asiantuntija Ulla Kankkunen

• Kartat – johtava asiantuntija Minna Ryyppö

• Palvelutietovaranto ja Verkkopalvelu – johtava asiantuntija Terhi Tuokkola

• Laatutyökalut – erityisasiantuntija Kristina Noor-Ilander

• Tiedon avaamisen ja hyödyntämisen palvelu – johtava asiantuntija Anssi Ahlberg

• Valtuudet – projektipäällikkö Risto Ollikainen

Ohjelma 14.12.



Suomi.fi-viestit
johtava asiantuntija Maria Juka-Lahdenperä



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot

Organisaatioita yhteensä: 317 (+1)

Palveluita yhteensä: 645 (+1) 66
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Suomi.fi viestit tiekartta 2023
Toteutettu/Toteutuksessa

Suunniteltu toiminnallisuus

Mahdollinen kehityskohde – EI aikataulutettu

2022 Q1/2023 Q2/2023 Q3/2023 Q4/2023 2024

Kapasiteettihankkeen työt

Sftp-asiakkaiden yliheitto

Käyttöönottopilotti (Vero)

Hetu-validaattori

Digi-ID

Näkyvyydeltään rajattu viesti (pilotti)

Todisteellinen tiedoksianto, korjaukset

Eduskuntavaalit

TKJ-palvelun jatkokehitys

Häiriönhallinta jatkokehitys

Asiakaskäyttöönottojen kehitys

WS-asiakkaat

Lopputyöt

Asiakasymmärryksen kerryttäminen

Henkilön yksilöivä tunnus HYT

Etärekisteröityneiden käsittely Viestit-palvelussa 

Todisteellinen tiedoksianto, tuotteistus

Uudet ja parannetut ominaisuudet käyttäjille

Alaikäisten viestit

Asiakaspalveluprosessin jatkokehitys

Pressan vaalit

Integraatioiden 

kehittäminen

Yritysviestit



Suomi.fi-tunnistus
johtava asiantuntija Ulla Kankkunen



Suomi.fi-tunnistus
KEHITTÄMINEN

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

• Työn alla uusien välinetietojen välittämisen vaatimat muutokset 
o Uusien välineiden pilottitestaus testiympäristössä on mahdollista

o Yksilöintitunnus (HYT) ja syntymäaika erillisenä tietona tulevat testattaviksi tiedoiksi 
tammikuussa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/635799881ae7d1006eb257ea


Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 
11-2022

• Marraskuun kokonaistunnistusmäärä oli 16,2 M  
(lokakuu: 15,8 M)

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

Tunnistusvälineet 11/2022

Pankkitunnisteet 14 497 273

Varmennekortti 354 404

Mobiilivarmenne 1 370 432

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline 14 121

eIDAS 2 339

Tapahtumat yhteensä 16 238 569
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/raportit


Suomi.fi-kartat
johtava asiantuntija Minna Ryyppö



Palvelun hyödyntäjät

Sopimuksen tehneitä

asiakkaita 310.

SIVU 1014.12.2022
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SIVU 1114.12.2022

Palvelun käyttö (karttatoteutusten

latausmäärät)
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SIVU 1214.12.2022

Kysely Kartat-palvelun käyttäjille

- MML kartoitti syksyllä palvelua käyttävien asiakkaiden määrää ja 

palvelun tärkeyttä asiakkaille.

- 44 vastausta



14.12.2022 SIVU 13

8 %

26 %

28 %

38 %

Organisaatioiden arvio palvelun 

kriittisyydestä

Kriittinen Tärkeä Normaali Vähäinen



14.12.2022 SIVU 14

* Muu syy: käytössä jo jokin toinen karttasovellus



SIVU 1514.12.2022

Nettisivuilla

Tai

Käyttöliittymässä ->>>

Anna palautetta palvelusta

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/karttoihin_liittyva_palaute


SIVU 1614.12.2022

Miten saan 

käyttööni?

Täytä verkkolomake ja tilaa tunnukset

Kysy lisää: 

verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Tekniset kysymykset: 

sovellustuki@maanmittauslaitos.fi

Muuta:

Käyttöehdot

Palvelukuvaus ja ohjeet

https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tilaus_suomi_fi_kartat
mailto:verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi
mailto:sovellustuki@maanmittauslaitos.fi
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat#kayttoehdot
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat
https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/palveluiden-kayttoohjeet/suomifi-kartat


Palvelutietovaranto
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



▪ Palvelulomakkeen kiireelliset parannukset ensimmäisen version 
julkaisun jälkeen ovat valmiit.

▪ Seuraava isompi versio, jossa uusitaan PTV-asiointikanavalomakkeet, 
julkaistaan keväällä 2023. 

▪ Käynnissä on myös PTV:n arkkitehtuurin uudistaminen.

▪ DVV edistää yhdessä HyTe ry:n kanssa lähellä.fi-integraatiota. 
Tiedotamme asiasta tarkemmin alkuvuodesta. 

Ajankohtaista Palvelutietovarannon kehittämisestä



▪ PTV-tietojen hyödyntäjien lukumäärät (OUT-rajapinta)
• tuotannossa: 105
• suunnitteilla: 57
• kiinnostuneita: 37

▪ IN-rajapinnan käyttöoikeus yli 30 organisaatiolla. 

▪ Hyvinvointialueiden integraatioiden tilanne
• 4 alueella OUT-integraatio tuotannossa
• 11 suunnittelee OUT-integraatiota
• 1 alueella IN-integraatio tuotannossa
• 4 suunnittelee IN-integraatiota

▪ Jos organisaatiosi on toteuttanut PTV-integraation, kerrothan 
siitä meille ptv-tuki@dvv.fi

PTV-tietojen hyödyntäminen

mailto:ptv-tuki@dvv.fi


Hyvinvointialueet julkaisevat palvelutietonsa Palvelutietovarannossa 
vuodenvaihteessa. Kuitenkin kuntien PTV-tietojen ylläpitovastuu jatkuu.

▪ Muistilista kunnille ja kuntayhtymille
• Arkistoi ajastetusti sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut, jotka 

siirtyvät hyvinvointialueille.
• Tarkista hyvinvointialueille siirtyvien asiointikanavien tiedot.
• Kuvaa yritysluvat SDG-asetuksen mukaisesti Palvelutietovarantoon ja käännätä ne 

PTV:n käyttöliittymässä.
• Kuvaa kuntasi työllisyyspalvelut, jos kunnassasi on käynnissä työllisyyspalveluiden 

kuntakokeilu.

Lue tarkemmat ohjeet.

Digi- ja väestötietovirasto piti aiheesta koulutuksen 7.10.2022. Katso 
koulutuksen tallenne (Dreambroker).

Kunnan PTV-käyttäjä, muistathan nämä ennen 
vuodenvaihdetta!

http://asiakastiedotteet.dvv.fi/go/13269597-230154-66430269
http://asiakastiedotteet.dvv.fi/go/13269600-377281-66430269


Suomi.fi-verkkopalvelu
johtava asiantuntija Terhi Tuokkola



▪ Tutustu oppaaseen Suomi.fissä.

▪ Oppaasta yrittäjät saavat 
konkreettiset ohjeet yrityksen 
talouden tilanteen arviointiin, 
maksuvaikeuksista 
selviämiseen tai 
yritystoiminnan hallittuun 
lopettamiseen.

▪ Oppaan avulla yrittäjän on 
mahdollista varautua 
yllättäviin tilanteisiin ja 
reagoida nopeasti hetkellisiin 
maksuvaikeuksiin. 

Suomi.fissä julkaistu uusi opas: 
Yrityksen talousvaikeudet ja 
niiden ehkäisy

https://www.suomi.fi/oppaat/yrityksen-talousvaikeudet


▪ Julkaistut oppaat:

• Edunvalvonta tai edunvalvontavaltuutus
• Ero puolisosta
• Henkilötietojani on viety tai vuotanut
• Omaishoitajana läheiselle
• Ongelmana alkoholi, huumeet tai rahapelaaminen
• Organisaatioltani on viety tai vuotanut tietoja
• Työttömyys
• Töihin Suomeen
• Yrityksen talousvaikeudet ja niiden ehkäisy

• Linkit oppaisiin kootusti Suomi.fin Ohjeet ja tuki -osiossa. 

▪ Sisällöt tuotetaan Suomi.fin sisältöyhteistyömallilla. 

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

Suomi.fin uudet oppaat

https://www.suomi.fi/oppaat/edunvalvonta
https://www.suomi.fi/oppaat/ero
https://www.suomi.fi/oppaat/tietovuoto
https://www.suomi.fi/oppaat/omaishoito
https://www.suomi.fi/oppaat/ongelmakaytto
https://www.suomi.fi/oppaat/tietomurto
https://www.suomi.fi/oppaat/tyottomyys
https://www.suomi.fi/oppaat/toihin-suomeen
https://www.suomi.fi/oppaat/yrityksen-talousvaikeudet
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/yleiset-ohjeet/oppaita-ja-toimintaohjeita
http://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-sisaltoyhteistyo


▪ Suomi.fin Ohjeet ja tuki -osio uudistui tänään 14.12. 

• Vanhoille urleille on tehty uudelleenohjaukset, mutta suosittelemme kuitenkin 
päivittämään uudet linkit. 

Suomi.fin Ohjeet ja tuki -osio uudistui



▪ Suomi.fi-verkkopalvelun 
karttaa kehitetään ensi 
vuoden alussa. 

▪ Jos sinulla on 
kehitystoiveita karttaan 
liittyen, niin kommentoi 
chatissa tai laita viestiä!

Kehitysehdotuksia Suomi.fi-verkkopalvelun karttaan?



PTV-tiedot esitetään uudella, asiakasta paremmin asiointiin 
ohjaavalla tavalla



Uutena lisäyksenä palvelusivuilla kartta palvelupaikoista



Laatutyökalut
Erityisasiantuntija Kristina Noor-Ilander



Suomi.fi-laatutyökalut
Kohti parempaa
asiakas- ja asiointikokemusta

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



Käyttöönotto ja käyttö

Kun organisaatio on kuvannut palvelut Suomi.fi-
palvelutietovarantoon, Laatutyökalut voi ottaa heti 
käyttöön Palveluhallinnassa.

Organisaation omilla sivuilla voi hallinnoida Laatutyökalujen 
käyttöönottoa eri palveluissa ja asiointikanavissa, lisätä 
uusia työkaluja käyttöön ja tarkastella kertynyttä 
laatutietoa.

Laatutyökalujen julkinäkymässä voi seurata muiden 
organisaatioiden ja palveluiden tietoja ja vertailla näitä 
keskenään. → https://laatutyokalut.suomi.fi/public

https://laatutyokalut.suomi.fi/public
https://laatutyokalut.suomi.fi/public


Suomi.fi-laatutyökalut: käyttöönotot

• Tilanne 12/22:

• N. 30 organisaatiota lisännyt yhteensä n. 80 
palvelua

• Varsinaiset käyttöönotot: 12 organisaatiota ja 
25 asiointipalvelua

• Pieniä ja isoja kuntia, mm. Oulu, Turku, Lahti, 
Raahe, Iisalmi, Tohmajärvi

• Valtionhallinto, mm. Poliisi, Tulli, Traficom, 
Puolustusvoimat, Ruokavirasto, DVV

• Sote- / hyvinvointialueet: Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymä, Siun sote

• Mukana erilaisia palveluita ja palvelukanavia:

• Asiakasohjaus ja neuvonta, merenkulun 
pätevyyskirja -hakemus, lääkärin tai hoitajan 
vastaanotto, ilmoita työpaikan radonmittausten 
tulokset, tenniskenttien varaamo…

• Verkkoasiointi, puhelinasiointi, palvelupaikka, 
verkkosivu, tulostettava lomake…



Suomi.fi-laatutyökalut: Asiakaspalautetyökalun uudet 
ominaisuudet

• Asiakaspalautelinkistä saa nyt myös QR-koodin

• Avoimen palautteen käsittely ja tilakoodit:

• Palautteeseen voi päivittää tilakoodin (tyhjä, 
huomioitu, kesken, hylätty)

• Palautteita saa näkyville monen eri 
tähtiarvosanan ja tilakoodin mukaan

• Kielivalikkoon tulossa ukrainan kieli

• SDG-velvoitteiden mukaiset lisäkysymykset tulossa



Tulli seuraa Laatutyökalujen avulla saatua tietoa 
asiakaskokemuksesta, ja se on avoimesti kaikkien työntekijöiden 
saatavilla. Laatutyökalujen käyttöönoton myötä Tullissa onkin 
virinnyt avoin keskustelu asiakaskokemuksesta organisaation eri 
tehtävissä työskentelevien kesken.

- Ivi Maunuksela-Malinen, Tullin tulliylitarkastaja

Lue Tullin koko asiakastarina DVV:n verkkosivuilta

https://dvv.fi/-/tulli-panostaa-asiakaskokemukseen-suomi.fi-laatutyokalujen-avulla


Suomi.fi-laatutyökalut 
kehityksen painopisteet 
vuonna 2023

Käyttöönottojen edistäminen: Laaturyhmän tapaamiset 
ja klinikat jatkuvat myös vuonna 2023

Laatutyökalujen etusivun ja laatutietojen 
hakutoiminnon kehittäminen

Käyttömäärä- ja käyttöastetyökalun toiminnallisuuden 
yhteiskehittäminen ja pilotointi → ilmoittaudu mukaan 
laatutyokalut@dvv.fi

Asiakaspalautetyökalun mahdollinen laajentaminen ja 
lisäkysymykset

Palveluiden tilannekuvan ja kansallisen digitalisaation 
tunnusmerkistön kehittäminen

mailto:laatutyokalut@dvv.fi


Tutustu ja ota yhteyttä

Lisätietoa: Palveluhallinnan verkkosivuilta ja Suomi.fi-
laatutyökalujen verkkosivuilta

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

Yleiset tiedustelut:
laatutyokalut@dvv.fi

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/laatutyokalut/esittely
https://laatutyokalut.suomi.fi/public
mailto:ptv-tuki@dvv.fi
mailto:laatutyokalut@dvv.fi


Tiedon avaamisen ja 
hyödyntämisen palvelu
johtava asiantuntija Anssi Ahlberg



Avoindata.fi
Joulukuussa valmistuvat:

• Avoindata.fi -palvelun tilastoinnin kehittäminen
o Pyydetty ominaisuus: tilastotietoa rajapintojen käytöstä

• Avoindata.fi -portaaliin uusi koko sivuston kattava hakutoiminto
o Yleishaku etusivulla, jonka hakutuloksia voi rajata (rajapinnat, tuottajat ym.) ja järjestää 

(nimi, osuvuus ym.) haluamallaan tavalla

o Haku datan avaajan nimellä (=tuottaja) toimii aikaisempaa paremmin

• Visuaalisen ilmeen siistiminen ja siirtyminen Suomi.fi kehittäjille -brändin 
mukaiseen ulkoasuun





Avoin data 2023 kehitys
1. Datan avaajien ohjeet, tuki ja verkostoituminen:

• Tiedon jakamisen toimintamallin jatkokehitys

• Rajapintaperiaatteiden jatkokehitys ja verkostotyö



Avoin data 2023 kehitys

2. Parempi palvelulupaus (SLA) 

• Palvelun vakauden, vikasietoisuuden ja skaalautumisen jatkokehitys

• Tuki isoille tietoaineistoille

• Nopeammin vastaava palvelu 

3. Uudet ominaisuudet ja yhteentoimivuus

• Palvelun tietomallin ja DCAT-AP tuen päivitys mm. data.europa.eu yhteentoimivuuden
varmistamiseksi

• Useiden lähes valmiiden ominaisuuksien viimeistely ja julkaisu



Palveluväylä 
▪ Väylän käyttöönoton uusi ohjeistus julkaistu

• Hallinnollinen polku ja sisältö

• Tekninen polku ja sisältö

• Kattava linkitys NIISin teknisiin ohjeisiin

• Tutustu ja hyödynnä osoitteessa
Suomi.fi-palveluhallinta

▪ Anna meille palautetta!

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet


Palveluväylä 
▪ Uudet käyttöehdot

• Palvelun uudet käyttöehdot julkaistaan lähiviikkoina. Tiedotamme vielä ehtojen muutoksesta erikseen tarkemmin.
• Tärkeimmät muutokset:

o Väylään liittymisessä ja liitynnän ylläpidossa voi käyttää teknistä tai hallinnollista välitoimijaa 

o Välitoimijan (ja muiden toimijoiden) roolit, oikeudet ja velvollisuudet kuvattu selvemmin

o Väylän tietoturvan ja häiriöttömän tuotannon varmistamiseksi liityntäpalvelimiin voidaan kohdistaa säännöllisiä skannauksia, 
joiden perusteella voimme suositella hallintatoimenpiteitä 

o Osana liityntäpalvelimien skannauksia DVV ja Palveluväyläteknologiaa kehittävä NIIS voivat kerätä tilastollista operatiivista dataa tiedolla 
johtamiseen

o Olemme määritelleet edellytykset, joilla ulkomaalainen julkisen tai yksityisen sektorin toimija voi liittyä Palveluväylään

• Muutokset eivät vaadi uusien käyttöehtojen hyväksymistä. Jatkamalla palvelun käyttöä organisaatio hyväksyy uudet 
käyttöehdot.

▪ X-Road 7.2 julkaistu 13.12. 
• NIIS julkaisutiedote: https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/95977473/X-

Road+v7.2.0+Release+Notes
• Palveluväylän ympäristöjen päivitysaikataulu:

o DEV: 18.1.2023

o Test:15.2.2023

o FI_Prod :22.3.2023

• HUOM! Päivitys uuteen versioon on tuettu ainoastaan versiosta 6.26.x tai 7.x.

https://nordic-institute.atlassian.net/wiki/spaces/XRDKB/pages/95977473/X-Road+v7.2.0+Release+Notes


Palveluväylän liityntäkatalogi 
Vuoden loppuun mennessä valmistuu:

1. Välitoimija voi toimia asiakkaan puolesta Liityntäkatalogissa
o Päivittää asiakkaan organisaation tai tuottaman palvelun tietoja
o Hakea ja/tai hyväksyä palveluiden käyttölupia suoraan katalogissa asiakkaan puolesta

2. Palveluiden käyttölupia voi hakea suoraan Liityntäkatalogissa
o Palveluntarjoajalle valinnainen ominaisuus käyttölupien helpompaan hakemiseen:

1. Lupapyyntö katalogin omalla kaavakkeella
2. Lupapyyntö täyttämällä katalogista löytyvä käyttölupahakemus
3. Lupapyynnön ohjaaminen suoraan palveluntarjoajan omaan asiointijärjestelmään

o Lupapyynnön mahdollistaminen ja käyttöluvan hakemisen ohjeet Liityntäkatalogin ohjeissa: 
Ohjeet ja tuki - Liityntäkatalogi (suomi.fi)

3. Lukuisia parannuksia hallintanäkymiin

4. Parempi tuki REST-muotoisille palveluille: Base path kuvaus näkyy ainakin perusmuodossa 
Liityntäkatalogissa 

https://liityntakatalogi.suomi.fi/fi/pages/ohjeet-ja-tuki


Suomi.fi-palveluväylä

14.12.2022 44
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Suomi.fi-palveluväylä

tuotannossa uudet tuotantoon

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

tuotannossa 448 452 468 473 475 480 489 506 507 524 552 563

uudet tuotantoon 4 16 5 2 5 9 17 1 17 28 11 5

käyttölupa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

yhteensä tuotanto 452 468 473 475 480 489 506 507 524 552 563 568



Palveluväylän vuositilastot

Yksittäisten palveluiden määrä
Vuoden alussa: 215
Määrä 13.12: 325

Muutos: +110 palvelua



Testiaineistopalvelu
▪ Hetu-uudistuksen ja Digi-ID:n testaamiseen tarvittavat kyvykkyydet tuotantoon joulukuun aikana

• Palvelun etusivun hakusuodattimet uusille testihenkilöiden ominaisuuksille
• Henkilötunnuksen uudet vuosisataerottimet: 21kpl, joista puolet 1900-luvulla syntyneitä ja 

puolet 2000-luvulla syntyneitä
• Tunnistuksen tapatieto ja Henkilön yksilöivä tunniste HYT:20 Ulkomaalaisia henkilöitä, joilla 

mahdollisimman monipuolisesti erilaisia etärekisteröinnin sallimia merkkejä
o Sekä etärekisteröity-tunnistustavalla olevia, että korotettuja identiteettejä

▪ Vuoden 2023 parannukset:

• MML:n kiinteistöaineisto tuotantoon huhtikuun aikana
• Sisäänkirjautumisesta luopuminen Q1
• Kattavamman itsepalvelun mahdollistaminen
• VTJ-testiaineiston jatkorikastaminen 

▪ 2023 tavoitteiksi mahdollisesti tulossa myös seuraavat:

• Palvelun käyttö rajapinnan kautta
• HEUKO-uudistusta palvelevan testiaineiston laajentaminen
• Kattavammat ohjesisällöt



Valtuudet
projektipäällikkö Risto Ollikainen



Valtuuksien tavoitteet vuodelle 2023
▪ Valtuudet -palvelutuotanto on häiriötöntä, luotettavaa ja saatavuus korkealla tasolla

• SLA 99,9% Valtuuksien oman toteutuksen osalta

• merkittävä riippuvuus muiden perusrekisterien toimivuuteen

▪ Valtuudet -palvelun käytettävyyden ja hyötyjen parantaminen erit. henkilöasiakkaille

• Selvityksessä: Valtuuksien avulla pyritään mahdollistamaan sähköinen puolesta-asiointi edunvalvontavaltuutetuille 

• Selvityksessä: kuolinpesien puolesta voisi valtuuttaa myös silloin, kun kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta

• Jatkuvaa parantamista: ohjeiden ja käyttöliittymien kehitys palautteen pohjalta 

▪ Tuetaan hyvinvointialueiden käynnistymistä ja edistetään sote-sektorin digitalisointia

• Hallintamallien suositukset valtuuttaville organisaatioille

• Hajautetun virkailijavaltuuttamispalvelun laajentaminen hyvinvointialueille

▪ Valtaosa yhdistyksistä saadaan valtuuttamaan omatoimisesti yhdistysrekisterin muutosten myötä

▪ Ulkomaalaisten asioinnin helpottaminen

▪ Valtuudet-palvelun tuottamien hyötyjen kasvu yhteiskunnassa

• Käyttöönottojen edistäminen ja siten Valtuuksien hyödyntämisen kasvu julkisella ja yksityisellä sektorilla



Valtuuksien kesän häiriön (vahvistamaton 
puolesta-asiointi) selvitystyöt päättyneet
▪ Yksikään päämies ei DVV:lle tulleiden tietojen mukaan ole pyytänyt puolesta-asioinnin aikana 

tehtyjen toimenpiteiden mitätöimistä.

• Asiointipalvelut ovat kontaktoineet kaikki päämiehet, joita vahvistamaton puolesta-asiointi kesäkuussa 2022 
ehti koskea.

▪ DVV tekee viimeisen täydennyksen TSV:lle joulukuussa 2022 ja päättää häiriöselvittelyn.

▪ Iso kiitos selvittelytyöhön osallistuneille asiointipalveluille ja pahoittelut kaikesta ylimääräisestä 
työstä, jota Valtuuksien häiriö aiheutti!

▪ Toimenpiteet, joilla vastaa tilanne estetään jatkossa Valtuuksissa:

• Rajapintatestausta lisätty
• Ohjelmistokehityksen vertaiskatselmointia tiukennettu
• Testausresursseihin esitetty lisäystä vuodelle 2023
• Lisävarmistus: kesäkauden julkaisutaukoa pidennetään kesäkuun päästä



▪ Valtuuksien uudet, tarkemmat raportit löytyvät 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/raportit/etusivu

▪ Henkilöasiakkaat näkevät, milloin ja missä heidän puolestaan 
on asioitu www.suomi.fi/tapahtumatiedot

▪ Lähetämme uusia Suomi.fi-viestejä sellaisissa tilanteissa, kun 
vastaanottajaa odottaa jokin toimenpide Valtuuksiin liittyen

• Esim. valtuuden vahvistaminen ja yritykselle saapunut 
valtuuspyyntö

▪ Henkilö voi aloittaa valtuuspyynnön teon asiointipalvelusta 
käsin

• Ei edellytä muutoksia asiointipalveluissa

▪ Valtuuksien ohjeisiin pystyy ohjaamaan aiempaa tarkemmin

Tammikuussa 2023 tulossa:

• Suomi.fi-viestien kautta herätteitä valtuushakemusten 
allekirjoittajille

• Valtuuksien selauspalveluun näkyville, missä 
asiointipalveluissa valtuusasiat ovat käytössä

• Valtuushakemus-sivun parannukset asiakastoiveiden pohjalta

Uusimmat 
toiminnallisuudet

▪ Uusimmat toiminnallisuudet 
ja muutokset, jotka tulevat 
käyttöön 14.12.2022

▪ Vuoden 2023 ensimmäinen 
tuotantojulkaisu ke 11.1.2022

• Huom. Poikkeuksellinen viikonpäivä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/raportit/etusivu
http://www.suomi.fi/tapahtumatiedot


Kiitos osallistujille
ja hyvää joulun odotusta!

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



Kaikissa infoissa ovat mukana Viestit, Valtuudet, Tunnistus, 
Palvelutietovaranto ja Verkkopalvelu.  

• Ke  11.1.2023 klo 9–10 – Maksut ja Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen

• Ke   8.2.2023 klo 9–10 – Laatutyökalut ja Kartat

• Ke   8.3.2023 klo 9–10 – Maksut ja Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen

• Ke  12.4.2023 klo 9–10 – Laatutyökalut ja Kartat

• Ke  10.5.2023 klo 9–10 – Maksut ja Tiedon avaaminen ja hyödyntäminen

• Ke  14.6.2023 klo 9–10 – Laatutyökalut ja Kartat

Kevään 2023 aikataulu


