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Ohjelma

Tilaisuuden tallenne ja 

esitysmateriaalit julkaistaan 

osoitteessa:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


Toimikortit ja 

palveluvarmenteet
hyvinvointialueiden varmenteet



• Jokainen hyvinvointialue tekee oman sote-toimikorttisopimuksensa keskitetysti verkkoasioinnin 
kautta: https://asiointi.dvv.fi

‒ Valitkaa sopimuspaketiksi Sote-julkinen konsernisopimus.
‒ Liittäkää sopimushakemukseen lista sopimuksen piiriin kuuluvista rekisteröintipisteistä. 
‒ Toimikorttisopimushakemus ja rekisteröintipisteet-liite lähetetään 30.9.2022 mennessä 

verkkoasioinnin kautta.
‒ Jos sopimusuusinnassa on mukana vain olemassa olevia rekisteröintipisteitä, eikä muutoksia tai 

uusia rekisteröintipisteitä tule, ei rekisteröintipiste-tilauksia tarvitse tehdä erikseen 
verkkoasioinnissa. Kokonaan uusista rekisteröintipisteistä tilaukset on tehtävä. Tällöin ne 
tehdään 30.9.2022 mennessä.

‒ Ohjeistukset eivät koske alueiden apteekkeja. Pelastuslaitoksille on oma ohjeistuksensa. 

• Tarkemmat ohjeet löytyvät: https://dvv.fi/hyvinvointialueiden-toimikorttiohjeet

• YHTEYSTIEDOT:

‒ Toimikorttisopimukset ja korttien rekisteröinti: varmennepalvelut[at]dvv.fi
‒ Rekisteröijien oikeudet ja Vartti-järjestelmä: vartti[at]dvv.fi
‒ Palveluvarmenteet: vptuotanto[at]dvv.fi
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VALTUUTUSTEN SIIRTÄMINEN HYVINVOINTIALUEILLE:

• Osa julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteröintipisteistä suorittaa rekisteröintiä 
valtuutuksella myös muille organisaatioille.

• Valtuutukset voidaan siirtää hyvinvointialueille, mikäli valtuutettu rekisteröintipiste 
jatkaa toimintaansa hyvinvointialueella. 

• Valtuutusten siirtämiseksi sekä hyvinvointialue että valtuuttanut organisaatio hyväksyvät 
siirron.

• Valtuutuksia ei voi siirtää uusien tai lopettavien rekisteröintipisteiden osalta. Tällöin 
valtuuttaja-organisaatio tekee sopimuksen ja valtuutuksen hyvinvointialueelle kokonaan 
uutena sopimuksena/valtuutuksena DVV:n verkkoasioinnissa.

• Valtuutuksen siirtämiseksi tämänhetkinen valtuutettu organisaatio pyytää valtuuttaja-
organisaatiolta hyväksynnän valtuutusten siirrosta vapaamuotoisella lomakkeella 
(ohjesivuilla lomake, jota voi hyödyntää) ja toimittaa tiedon hyväksynnästä 
hyvinvointialueelle, jolle valtuutus siirtyy.

• Jokainen hyvinvointialue toimittaa kootusti valtuutusten siirtymisestä (ja/tai 
loppumisesta) listauksen DVV:lle 31.10.2022 mennessä osoitteeseen 
varmennepalvelut[at]dvv.fi
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• Ammattikortteja ei tarvitse uusia organisaatiomuutoksen vuoksi

• Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö- ja toimijakortit tulee uusia 

- Kortit tilataan uuden organisaation sopimuksen alta

- Organisaationimi ja/tai sähköpostiosoite muuttuvat

• Jos tämänhetkiset rekisteröintipisteet jatkavat toimintaansa myös hyvinvointialueella, DVV pyrkii 

hyödyntämään sopimusuusinnan yhteydessä Vartissa jo olemassa olevia toimipaikkoja. Tällöin 

rekisteröintipisteiden ei tarvitse tilata uusia varakorttiaihioita.

• Jos hyvinvointialueelle tulee täysin uusia rekisteröintipisteitä, niihin tilataan myös varakorttiaihioita.

• Uusien henkilöstö- ja toimijakorttien sekä varakorttiaihioiden tilaaminen voidaan aloittaa 

hyvinvointialueen rekisteröintipisteissä heti, kun sopimusuusinta on tehty. Hyvinvointialueen 

organisaatioille voidaan tuottaa niiden tiedoilla voimassaolevia kortteja jo ennen 1.1.2023, koska 

hyvinvointialueet on perustettu/rekisteröity 1.7.2021, jolloin laki hyvinvointialueesta tuli voimaan. 

• Vanhojen organisaatioiden mukaiset sote henkilöstö- ja toimijakortit ja niiden perusteella 

luodut varakortit saavat siirtymäajan 28.2.2023 asti. Tämän jälkeen rekisteröijät sulkevat kortit. 
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• Uutta terveydenhuollon (sote-) palveluvarmennetta tarvitaan uudelle kanta
liityntäkoodille, eli OIDille.

• Jotta siirtymä uusiin hyvinvointialueisiin saataisiin sujuvaksi eikä mikään osanen,
kuten tilaaminen, toimitus tai asennus ruuhkaantuisi, olisi tärkeätä että toimijat
mahdollisuuksien mukaan tilaavat varmenteita jo ennakoivasti syksyn 2022 aikana
(mahdollista heti kun OID on määritelty uudelle organisaatiolle).

• Siirtymäaika määritellään organisaatiokohtaisesti KELA:n kanssa. Alustavasti se on
kuusi kuukautta vuoden 2023 alusta. Siirtymäajan voi toimia sekä vanhalla Kanta
liityntäkoodilla, että uudella Kanta-liityntäkoodilla. Vanhalla soten palveluvarmenteella
voi kuitenkin toimia sen voimassaolon ajan. Siirtymä koordinoidaan KELA:n ja
organisaation välillä. DVV:n rooli on tuottaa siihen tarvittava varmenne. Halutessaan
tarpeettomaksi käyneen palveluvarmenteen asiakas voi itse sulkea verkkoasioinnin
kautta. DVV ei sulje voimassaolevia varmenteita.

• Palveluvarmenteet tilataan verkkoasioinnin kautta lähtökohtaisesti organisaation
omalta tililtä. Jokainen varmenne haetaan uudella hakemuksella, joten sopimusten
siirtoja tms. ei palveluvarmenteisiin liittyen tule. Tilaamista varten uusi toimija tarvitsee
oman tilin verkkoasioinnissa: https://asiointi.dvv.fi/
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VTJ-kyselypalvelut

VTJkysely selainsovellus &

VTJkysely-rajapinta



VTJkysely-selainsovellus



Kuvassa

VTJkyselyn

etusivu

• VTJkysely on Digi- ja väestötietoviraston (DVV) tarjoama selainkäyttöinen palvelu, jolla voi hakea yksittäisiä henkilö-, 

rakennus- tai huoneistotietoja väestötietojärjestelmästä.

• Kyselyt tehdään suoraan väestötietojärjestelmään jolloin tiedot ovat aina reaaliaikaisia.

• Palvelun kautta voi hakea tietoja kaikista suomalaisista ilman aluerajausta.

• VTJkyselyssä on erilaisia käyttöoikeusrooleja henkilöiden työ- ja virkatehtävien mukaisesti, jotka perustuvat tietoluvassa 

määriteltyihin käyttötarkoituksen mukaisiin tietoihin.
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• Digi- ja väestötietovirasto perustaa uusille hyvinvointialueille kattoluvan, joilla Hyvinvointialue saa 
käyttöönsä tarvitsemansa sosiaali- ja terveystoimen kyselyroolit työntekijöilleen.

• Hyvinvointialueen kunnilta tullaan siirtämään sosiaali- ja terveystoimen VTJkyselyn kyselykäyttäjät 
perustettavaan Hyvinvointialueen organisaatioon, kun lupa on ko. hyvinvointialueelle myönnetty.

• Myös Pelastustoimelle perustetaan oma kattolupa. Pelastustoimen VTJkyselyn kyselykäyttäjät kuntien

kattoluvan alta tullaan siirtämään perustettavan Pelastustoimen kattoluvan alle.

• Kuntien nykyinen kattolupa tullaan päivittämään vastaamaan vuoden 2023 tilannetta. Kunnilta tullaan

poistamaan hyvinvointialueelle siirretyt sosiaali- ja terveystoimen roolit sekä pelastustoimen roolit.

• Saadaksenne VTJkyselyn käyttöönne jokaisen hyvinvointialueen tulee liittyä Hyvinvointialueen- ja

pelastuslaitoksen Pelastuslaitoksen kattolupaan hakemuksella.

‒ Tietolupaa haetaan sähköisesti verkkoasioinnin kautta osoitteessa: https://asiointi.dvv.fi.

• Tietolupahakemus on tehtävä lokakuun 2022 aikana.

• Tietolupahakemuksen voi hyväksyä henkilö, jolla on toimivalta asiassa.

• DVV:lle on hyvä ilmoittaa mahdollisimman pian edellä mainittujen lupien yhteyshenkilöt, joiden 
kanssa voisimme aloittaa keskustelut lupa-asioihin liittyen. 
‒ Yhteydenotot ja lisätietoja tarvittaessa vtjkysely[at]dvv.fi.
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• Luvat ovat valmiina verkkoasioinnissa lokakuussa. 
‒ Kattolupiin tulee liittyä hakemuksella lokakuun 2022 aikana.

• Laittakaa hakemukselle kunnat, jotka kuuluvat Hyvinvointialueeseen tai 
Pelastustoimeen.

• Tietolupahakemuksen voi hyväksyä henkilö, jolla on toimivalta asiassa.

• Tietolupaa haetaan sähköisesti verkkoasioinnin kautta osoitteessa: 
https://asiointi.dvv.fi

• Aloita uusi hakemus- julkishallinto- haluan hakea tietoja 
väestötietojärjestelmästä- VTJkyselyn tietolupahakemus - Uusi hakemus 
kohdasta valitse nuolen alta: Hyvinvointialue VTJkysely tai Pelastustoimi, 
VTJkysely. Tässä pääset tutustumaan lupaan ja sopimukseen ja täyttämään 
hakemuksen, jolla sitoudut kattolupaan.
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Uusi kattolupa Hyvinvointialue ja Pelastustoimi
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• Kattolupaan liittymisen yhteydessä voi tarvittaessa hakea myös turvakielto-oikeudet.

• Hakekaa turvakielto-oikeutta seuraavasti:

‒ https://asiointi.dvv.fi

‒ Aloita uusi hakemus- julkishallinto- haluan hakea tietoja väestötietojärjestelmästä-

VTJkyselyn tietolupahakemus- täytä Organisaation tiedot, tietojen käyttö sekä 

tietojen suojaus ja käsittely –lomakkeet. Valitse tarvitsemasi tiedot otsakkeen alta 

turvakiellon alaiset tiedot. 

‒ Hakemuksen voi hyväksyä henkilö, jolla on toimivalta asiassa.
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Turvakielto-oikeudet
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• Välittömästi lupahakemuksenne hyväksymisen jälkeen tulee hakea oikeuksia 
organisaation vastuukäyttäjille. Vastuukäyttäjiä tulee olla useita Hyvinvointialueella. 
Vastuukäyttäjä hakee itse oikeuksia.

• Näin haet vastuukäyttäjäoikeutta verkkoasioinnissa 
1. Mene osoitteeseen: https://asiointi.dvv.fi
2. a) Jos olet jo rekisteröitynyt, kirjaudu sisään rekisteröityessäsi antamallasi sähköpostiosoitteella 

ja salasanalla. Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa Unohditko salasanasi. 
b) Jos et ole rekisteröitynyt, klikkaa rekisteröidy. 

3. Valitse ”Aloita uusi hakemus” 
4. Valitse välilehdestä edustatko julkishallinnon organisaatiota vai yritystä/yhteisöä. 
5. Klikkaa ”haluan hakea tietoja väestötietojärjestelmästä” 
6. Aloita VTJkyselyn vastuukäyttäjän käyttöoikeushakemus. 
7. Hakemusta varten tarvitset organisaation asiakasnumeron. 
8. Täydennä tiedot, erityisesti kohta ”2. Hakemuksen tiedot” ja esihenkilön tiedot. Esihenkilölle 

lähetetään sähköpostilla ilmoitus siitä, että haet vastuukäyttäjäoikeutta. Esihenkilön on 
hyväksyttävä hakemus sähköpostiinsa saamansa linkin kautta ennen kuin hakemus voidaan 
käsitellä. 

9. Paina ”Lähetä DVV:lle”. DVV käsittelee hakemuksen ja toimittaa sinulle käyttäjätunnuksen sekä 
salasanan lisäohjeineen.
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Hakemus vastuukäyttäjän oikeuksiin
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• Kuntien nykyinen kattolupa tullaan päivittämään vastaamaan vuoden 2023 tilannetta. 

Kunnilta tullaan poistamaan hyvinvointialueelle siirrettävät sosiaali- ja terveystoimen- sekä 

pelastustoimen kyselyroolit käyttäjineen.

• Uusi kattolupa ei aiheuta kunnille toimenpiteitä.

• Kaikki sosiaali- ja terveystoimen kyselyroolien käyttäjät tullaan siirtämään DVV:n toimesta. 

Kuntien vastuukäyttäjien tulee tarkistaa oman kunnan sosiaali- ja terveystoimen kyselyroolien 

käyttäjät, jotta oikeudet ovat ajantasaiset ennen DVV:ssä tapahtuvaa käyttäjien siirtoa 

Hyvinvointialueen organisaatioon. 

• Digi- ja väestötietovirasto lähettää kunnille toimintaohjeita loppuvuoden aikana.

• Kysymykset asiaan liittyen voi osoittaa vtjkysely[at]dvv.fi postilaatikkoon.
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Kuntien kattolupa



• Kirjautumisosoite VTJkyselyyn: https://vtjkysely.2016.vrk.fi

• Digi- ja väestötietovirasto suosittelee kirjautumista varmennekortilla 

VTJkyselyyn. Korttikirjautumiseen on oma ohjeensa VTJkyselyn Ohjeet-

osiossa.

• Lisätietoja löytyy Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta: 

‒ dvv.fi/vtjkysely

‒ dvv.fi/hyvinvointialueet
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Lisätietoja
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VTJkysely-rajapinta



• VTJkysely-rajapinta mahdollistaa reaaliaikaisten kyselyiden tekemisen 

väestötietojärjestelmästä organisaation oman tietojärjestelmän käsiteltäväksi.
‒ Henkilöiden tietojen hakeminen VTJkysely-rajapinnan kautta tapahtuu 

henkilötunnuksella.

‒ VTJkysely-rajapinnalla voidaan esim. hakea potilaasta ajantasaiset tiedot omaan 

järjestelmään.

• VTJkysely-rajapinta on tarkoitettu yksittäisten kyselyiden tekemistä varten, eikä sitä 

saa käyttää massamuotoisten kyselyiden tekemiseen tai rekisterin päivittämiseen.

• VTJkysely-rajapinnan käyttö edellyttää Suomi.fi palveluväylän käyttöä

‒ Ohjeita palveluväylän käyttöönottoon: 

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

‒ Tukea käyttöönottoa varten: palveluvayla-kayttoonotot[at]dvv.fi
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VTJkysely-rajapinta
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• Hyvinvointialueille on haettava omat VTJkysely-rajapinnan luvat.
‒ Olemassa olevat Sote- ja pelastuspalveluiden VTJkysely-rajapinnan tietoluvat eivät siirry 

hyvinvointialueiden nimiin.

• Digi- ja väestötietovirasto tekee uuden hyvinvointialueille räätälöidyn tietoluvan (kattolupa)

‒ Kattolupa valmistuu lokakuuhun mennessä
‒ Kattoluvassa on määritelty ne tietosisällöt (tuotteet), jotka hyvinvointialueet voivat saada 

käyttöönsä.

• Jokaisen hyvinvointialueen tulee hakea VTJkysely-rajapinnan lupaa DVV:n

verkkoasioinnin kautta lokakuun 2022 aikana
‒ Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai ruotsiksi

• Kuntien ja sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymien sekä sairaanhoitopiirien nykyinen 

kattolupa tullaan päivittämään vastaamaan 2023 tilannetta
‒ Luvasta tullaan poistamaan hyvinvointialueiden omaan kattolupaan siirtyvät 

käyttötarkoitukset.

‒ Päivityksestä ei aiheudu toimenpiteitä kunnille
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VTJkysely-rajapintaa haetaan verkkoasioinnin kautta

1. Mene verkkoasioinnin osoitteeseen: https://asiointi.dvv.fi/#!/login
‒ jos olet jo rekisteröitynyt asiakastilin käyttäjäksi, kirjaudu sisään rekisteröityessäsi antamallasi 

sähköpostiosoitteella ja salasanalla tai suomi.fi-tunnistautumisen kautta
‒ Jos et ole vielä rekisteröitynyt asiakastiliin käyttäjäksi, paina Rekisteröidy-painiketta

2. Kirjauduttuasi sisään ja valitse verkkoasioinnin yläpalkista ”Aloita uusi hakemus”

3. Valitse ”Julkishallinto” välilehti

4. Valitse ”Haluan hakea tietoja väestötietojärjestelmästä”

5. Valitse avautuvasta valikosta ” VTJ-rajapinnan tietolupahakemus” ja paina Aloita

6. Valitse avautuvan hakemuksen yläosan ”Uusi hakemus” valikosta hyvinvointialueille 
tarkoitettu kattolupa

7. Täydennä hakemuksen tiedot. Pystyt lähettämään lomakkeen käsiteltäväksi vasta 
kun tarvittavat kentät on täytetty

8. Tarkista antamasi tiedot ja paina ”Lähetä DVV:lle”
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VTJkysely-rajapinnan hakeminen
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• Lisätietoja VTJkysely-rajapinnasta:

‒ https://dvv.fi/vtjkysely-rajapinta

▪ Sivulta löytyy VTJkysely-rajapinnan tarkempi palvelukuvaus

▪ Sivulta tulee löytymään myös hyvinvointialueiden kattolupa ja lupaan 

sisältyvien tuotteiden tietosisällöt

‒ https://dvv.fi/hyvinvointialueet

• Yhteystiedot:

‒ vtjkysely-rajapinta[at]dvv.fi 
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VTJ-päivitykset ja poiminnat

Muutostietopalvelu

VTJ-muutosrajapinta



Muutostietopalvelu on henkilörekisterien jatkuva päivityspalvelu valtion ja kuntien 

viranomaisille

Palvelussa päivitetään asiakasorganisaation rekisteriin muuttuneita tietoja säännöllisesti

• Lähes kaikki Suomen 309 kuntaa ovat päivityksessä muutostietopalvelun kautta

• Lisäksi kaikki nykyiset sairaanhoitopiirit ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymät ovat 

päivityksessä palvelun kautta

• Päivitys perustuu henkilön kotikuntatietoon väestötietojärjestelmässä (VTJ) ja palvelussa 

toimitetaan tietoja vain organisaation toimialueen kuntien väestöstä

• Nykyinen päivitysrytmi on 1 tai 2 viikkoa jolloin edellisen/edellisten viikkojen aikana rekisteröidyt 

muutokset välitetään päivitettävään rekisteriin aina seuraavan viikon keskiviikkona

• Rekisterinpitäjäorganisaatio voi käyttää tietoja omassa viranomaistoiminnassaan ja palvelujen 

tarjoamisessa toimialueensa asukkaille

• Hyvinvointialueet voivat käyttää samaa palvelua

Muutostietopalvelu
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Rekisterien päivitystä varten kunnille, sairaanhoitopiireille ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

kuntayhtymille on tarjolla kolme valmista tietopakettia

Päivityksessä toimitetaan henkilöistä mm. seuraavia tietoja:

• Henkilön nimitiedot ja nimenmuutokset

• Henkilötunnus ja sen muutokset

• Osoitetiedot

• Kotipaikkatiedot 

• Kuolintieto

• Henkilösuhdetiedot

• Avioliittotiedot

• Huom. Väestötietojärjestelmässä ei ole tilastotietoja, mutta hyvinvointialue voi itse laatia niitä väestötietojen 

perusteella

Alueelle muuttavista tai syntyneistä henkilöistä toimitetaan automaattisesti perustiedot ja sen jälkeen 

päivityksiä henkilön tietojen muuttuessa

Muutostietopalvelun kautta toimitettavat tiedot
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• Digi- ja väestötietovirasto myöntää hyvinvointialueille yleisen tietoluvan jonka perusteella 

hyvinvointialueet voivat tilata muutostietopalvelun käyttöönsä

• Palvelun käyttöönotto edellyttää hyvinvointialueen kirjallista hakemusta/tilausta joka tehdään 

DVV:n verkkoasioinnin kautta

• Jos hyvinvointialueelle siirtyy henkilötietoja kunnan tai sairaanhoitopiirin nykyisestä 

potilasrekisteristä, ovat tiedot todennäköisesti olleet jo päivityksessä DVV:n muutostietopalvelun 

kautta

‒ Huom. Koska palvelu toimii kuntarajauksen perusteella, eivät alueelta pois muuttaneet 

henkilöt ole olleet muuton jälkeen enää mukana päivityksessä

‒ Hyvinvointialue voi tilata muutostietopalvelun tiedot saman kuntarajauksen mukaisesti 

identtinen kunnalle tai sairaanhoitopiirille toimitetun aineiston kanssa

• Hyvinvointialue voi tarvittaessa tilata alussa myös perustiedot koko toimialueensa väestöstä 

jolloin tiedot ovat poimintahetken tilanteen mukaisia elossa olevista henkilöistä, joilla on 

kotikuntana jokin hyvinvointialueen kunnista

• Muutostietopalvelu ei mahdollista kuolleiden tai ulkokuntalaisten henkilöiden tietojen päivitystä

• Yksittäisiä tietojen tarkistuksia voi tehdä VTJkyselyn tai VTJ-kyselyrajapinnan kautta
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VTJ-muutosrajapinta korvaa Muutostietopalvelun vuoden 2024 loppuun mennessä.

VTJ-muutosrajapinnan kautta välitetään samoja väestötietojärjestelmän tietoja ja 

tietosisällöltään samoja tietoryhmiä kuin nykyisessä muutostietopalvelussa. Uutta on 

joustava päivitysrytmi ja siten parempi tietojen ajantasaisuus. Päivityksiä on mahdollista 

hakea asiakkaan itse valitsemassa rytmissä.

Mikä uudessa palvelussa muuttuu?

• Tietojenvälitys tapahtuu REST- rajapinnan kautta

• Aineistoformaatti on JSON

• Palvelussa on UTF-8 merkistön tuki

• Tiedot välitetään Suomi.fi-palveluväylän kautta

• Kuntien ja sairaanhoitopiirien sekä uusien hyvinvointialueiden rekisterien päivitys tulee 

mahdolliseksi myös henkilötunnusten perusteella

VTJ-muutosrajapinta

16.9.2022 26

https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely


• Uusi VTJ-muutosrajapinta on myös hyvinvointialueiden saatavissa

• Palvelun käyttö edellyttää yleensä muutoksia rekisterinpitäjän henkilörekisterin päivitysrutiineihin

• Kaikki kyselyt tehdään samaan rajapintaan

‒ Henkilöiden perustietojen haku kaikista alueen henkilöistä kotikuntarajauksella

‒ Henkilöiden perustietojen haku henkilötunnusten perusteella

‒ Muutostietojen haku päivityksinä esim. kerran vuorokaudessa

• Tietoja välitetään Suomi.fi-palveluväylän kautta

• Tiedot voidaan päivittää kotikuntasuhteen perusteella niin että alueelle muuttaneiden ja 

syntyneiden henkilöiden tiedot tuodaan automaattisesti rajapintaan noudettaviksi

• Henkilöiden tietojen päivitys on mahdollista myös henkilötunnusten perusteella niin että 

hyvinvointialue ylläpitää rekisteriä esim. ulkokuntalaisten potilaiden henkilötunnuksista ja hakee 

niiden perusteella päivitystietoja rajapinnasta

• Palvelun testirajapinta Hiekkalaatikko sisältää rajapinnan ja tietokenttien tarkemmat kuvaukset. 

Testipalvelun käyttö ei vaadi tunnuksia tai rekisteröitymistä
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VTJ-muutosrajapinta

16.9.2022

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely
https://hiekkalaatikko.muutostietopalvelu.cloud.dvv.fi/


Jos hyvinvointialueella on asiakkaita toimialueensa myös ulkopuolisista kunnista, on henkilötietoja 

mahdollista tarkistaa yksittäiskyselyinä myös seuraavien palveluiden kautta

VTJkysely

VTJkysely on Digi- ja väestötietoviraston tarjoama selainkäyttöinen palvelu, jolla voi hakea yksittäisiä henkilö-, 

rakennus- tai huoneistotietoja väestötietojärjestelmästä.

Kyselyt tehdään suoraan väestötietojärjestelmään jolloin tiedot ovat aina reaaliaikaisia ja siten ajan tasalla.

Palvelun kautta voi hakea tietoja kaikista suomalaisista ilman aluerajausta.

VTJkyselyssä on erilaisia valmiita käyttöoikeusrooleja henkilöiden työ- ja virkatehtävien mukaan

VTJ-kyselyrajapinta

VTJ-kyselyrajapinnan käyttäjäorganisaation oman tietojärjestelmän kanssa integroitava, XML-sanomia 

vastaanottava ja palauttava VTJ-kyselyrajapinta.

Palvelun kautta voi tehdä hakuja väestötietojärjestelmästä reaaliaikaisesti oman organisaationne 

tietojärjestelmässä käsiteltäväksi.

VTJkyselyn tai VTJ-kyselyrajapinnan kautta voi tehdä yksittäisiä tietojen tarkistuksia esim. asiointitapahtumaan 

liittyen. Ne eivät kuitenkaan sovellu koko rekisterin päivitykseen.
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Ulkokuntalaisten henkilöiden tietojen 

tarkistus

16.9.2022

https://dvv.fi/vaestotietojarjestelman-hakupalvelut
https://dvv.fi/tekninen-toteutus-ja-palvelun-kaytto


Suomi.fi-tunnistus



▪ Suomi.fi-tunnistus on luotettava ja kustannustehokas 
tunnistautumisen palvelu kaikille julkishallinnon digitaalisille 
palveluille. Palvelu tarjoaa kaikki Suomessa tarjolla olevat vahvan 
tunnistautumisen välineet yhdestä paikasta. 

▪ Palvelua hyödynnetään digitaalisissa palveluissa, joissa tulee 
varmistua käyttäjän henkilöllisyydestä; esimerkiksi erilaiset 
hakemukset ja ilmoitukset, ajanvarausjärjestelmät, terveystietojen 
tarkistus. 

Suomi.fi-tunnistus



▪ Käyttölupa

• Hyvinvointialueen tulee hakea uusi käyttölupa jokaiselle Suomi.fi-tunnistusta 
hyödyntävälle asiointipalvelulle

• Suomi.fi-tunnistuksen käyttölupa haetaan Palveluhallinnassa

• Käyttölupahakemuksien tulee olla jätettynä viimeistään 31.10.2022

Huomioitavaa hyvinvointialueiden aloittaessa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/kayttoonotto/kayttoonoton-vaiheet


▪ Alueelle yhdistyvissä organisaatiossa käytössä olleet asiointipalvelut ja 
niiden Suomi.fi-tunnistus -integraatiot

• Palvelujen käyttöluvat tulee uusia

• Hyvinvointialueen aloitus 1.1.2023 ei vaadi teknisiä muutoksia käytössä 
oleviin tunnistus-integraatioihin, jos olemassa olevia palveluja aiotaan 
hyödyntää ilman muutoksia myös 1.1. jälkeen. 

• Huom. Jos käytät jotain palvelualustaa (esim. easyEDI) tarkista jatkuvuus 
palveluntarjoajan kanssa

Huomioitavaa hyvinvointialueiden aloittaessa 2



▪ Käytössä olevan asiointipalvelun Suomi.fi-tunnistus -integraatio vaatii 
päivitystä, kun 

• Verkkopalvelun osoite muuttuu (DNS-muutos)

• Tunnistusintegraatiossa vaihdetaan SAML-sanomien allekirjoitusvarmennetta

• Kun palvelun yhteyshenkilöt muuttuvat 

Mahdolliset muutostilanteet



Ohjeet Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönottoon löytyvät 

Palveluhallinnasta

Tukea käyttölupaan liittyvissä kysymyksissä

suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi 

Tukea tekniseen käyttöönottoon

tunnistus-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Palvelun käyttöönotto, uudet palvelut

▪ Hyvinvointialueiden uudet Suomi.fi-tunnistusta hyödyntävät palvelut 
otetaan käyttöön normaalin käyttöönottoprosessin mukaisesti

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus/kayttoonotto/kayttoonoton-vaiheet


Suomi.fi-palvelutietovaranto



Kun palvelu tai asiointikanava kuvataan kerran Suomi.fi-palvelutietovarantoon, 
on tieto aina ajan tasalla ja valmiina vapaasti hyödynnettäväksi. 



▪ Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on 
keskitetty tietovaranto palvelutietojen 
tallentamiseen, säilyttämiseen ja 
hyödyntämiseen rajapintojen kautta.

▪ PTV:hen tallennetut tiedot ovat vapaasti 
kaikkien hyödynnettävissä rajapinnan 
kautta. 

▪ Tietojen tuottaminen edellyttää 
käyttöehtojen hyväksymistä ja 
toimituspolitiikan noudattamista.

▪ Käyttövelvollisuudesta ja -oikeudesta 
säädetään laissa hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin tukipalveluista 
(571/2016).

Mikä Palvelutietovaranto on?

Ennen Nyt

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571


Palvelutietovarannon taustaa

VERKKOASIOINTI

VERKKOSIVU

PALVELUPAIKKATULOSTETTAVA 
LOMAKE

ORGANISAATIOT

PUHELINASIOINTI

ASIOINTIKANAVAT

PALVELUT

Palvelutietovaranto kokoaa palveluja koskevan tiedon 
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PTV:llä ei ole omaa esityskerrosta, 
vaan tietoja voidaan esittää muissa 

järjestelmissä, kuten Suomi.fi-
verkkopalvelussa.



Esimerkiksi keusote.fissä hyödynnetään PTV-tietoja
Organisaation omat 
sivut

Suomi.fi-verkkopalvelu



▪ DVV suosittelee ensisijaisesti OUT-integraatiota. 

▪ PTV:n käyttöliittymän ja OUT-rajapinnan etuja

• PTV:n malli ohjaa asiakaslähtöisyyteen, pois organisaatiolähtöisyydestä. > Asiakaslähtöisemmät sisällöt > 
Häiriökysynnän vähentyminen

• PTV:n rakenteinen malli parantaa sisältöjen yleistä saavutettavuutta.

• PTV:n käyttöliittymä on helpompi käyttää kuin monet julkaisujärjestelmät. Hyödyllistä varsinkin silloin, kun 
verkkosivuston ylläpitäjiä on paljon.

• Automaattinen tekstintarkistus parantaa sisältöjen kielellistä saavutettavuutta.
• Esteettömyyssovellus
• Tehtävät ja ajankohtaiset muutokset -osio helpottaa sisältöjen tilanteen seuraamista: automaattiset muistutukset 

sisältöjen päivittämisestä, linkintarkistus. 

▪ Milloin kannattaa valita IN-rajapinta? Mitä pitää ottaa erityisesti huomioon?

• IN-rajapinta on järkevä vaihtoehto lähinnä silloin, kun organisaatiolla on jo valmiiksi jokin järjestelmä, jossa on 
palvelu/kanavatietoja rakenteisessa muodossa.

• Lähettävän järjestelmän tietomalli on oltava yhteensopiva PTV:n tietomallin kanssa. Sisältöjen on oltava 
rakenteisessa muodossa. 

• IN-integraatio on yleensä kalliimpi ja hankalampi toteuttaa. 

• Samat käyttöehdot ja sisällön laatuvaatimukset koskevat IN-rajapinnan kautta sisältönsä tuovia kuin käyttöliittymää 
käyttäviä. 

OUT- vai IN-rajapinta?

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5c0a1783c523b80e5cc6ebaf
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5cebc6404e97d200b70d4105
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aab96732503b4004f2bc0ef


▪ DVV:n tämän hetken tietojen mukaan 
• suunnitteilla OUT-integraatio: 16 hyvinvointialuetta

• suunnitteilla IN-integraatio: 4 hyvinvointialuetta

• DVV:llä ei ole vielä tietoa suunnitelmista: 1 hyvinvointialue

▪ Kansalliset palvelut tulevat hyödyntämään hyvinvointialueiden PTV-tietoja:
• Päivystysapu 116117 / Hoidonperusteet.fi

• Sähköinen perhekeskus / Omaperhe.fi

• Suomi.fi-verkkopalvelun sote-palvelupaikkojen vertailu: Palvelutietovarannon tietoja hyödynnetään nyt 
Suomi.fin sote-palvelupaikkojen vertailussa

PTV-tietojen hyödyntäminen: hyvinvointialueet

https://digifinland.fi/toimintamme/paivystysapu-116117/
https://digifinland.fi/toimintamme/sahkoinen-perhekeskus-projekti/
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61b21bf9afca960284deb044


▪ 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)

Esimerkkejä nykyisten sote-organisaatioiden PTV-
integraatioista

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


▪ Integraation jo aiemmin toteuttaneille sote-organisaatioille on 
lähetetty erillinen ohjeistus. 

▪ Sisältöjen id:t pysyvät samoina, jotta vältytään ylimääräiseltä työltä 
integraatioissa. 

Erillinen ohjeistus integraation jo toteuttaneille sote-
organisaatioille



•

• PTV-integraatiomarkkinoilla 11.2.2022 esiteltiin 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 haettavissa Maanmittauslaitoksen Suomi.fi-karttoihin.
•
•
• Lue lisää: Palvelutietovarannon palvelupaikat saa nyt Suomi.fi-kartalle

Erilaisia tapoja hyödyntää PTV-tietoja

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
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/6200ccfb85cfd1002b6aa421


▪ PTV:n sovellusarkkitehtuuri uudistuu vastaamaan palvelun käytön 
kasvun aiheuttamaan tarpeeseen. Uudistuksen myötä PTV:n 
toimintavarmuus ja nopeus paranevat, rajapintakehitys helpottuu ja 
tietojen ylläpito sujuvoituu.

▪ Aiemmasta tiedosta poiketen rajapintaversion 12 julkaisu siirtyy ensi 
vuodelle (todennäköisesti loppuvuoteen). Myös API-key siirtyy ensi 
vuodelle.

▪ PTV:n käyttöliittymä uudistuu saavutettavammaksi ja 
käyttäjäystävällisemmäksi. Uusi palvelulomake julkaistiin kesäkuussa 
ja asiointikanavalomakkeet uudistuvat syksyllä.

Ajankohtaista Palvelutietovarannon kehittämisestä



▪ PTV:n keskeisimmät ohjeet hyvinvointialueille koottuna: https://dvv.fi/hyvinvointialueet

▪ DVV on tuottanut hyvinvointialueiden PTV-työn tueksi työkirjan: PTV-työkirja hyvinvointialueille. 

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

▪ Sote-klinikat
• pe 4.11.2022 klo 9–10 Sote-klinikka Osallistu klinikalle 4.11 ilman ilmoittautumista
• pe 2.12.2022 klo 9–10 Sote-klinikka Osallistu klinikalle 2.12 ilman ilmoittautumista

▪ Rajapintaklinikat
• pe 16.9.2022 klo 9–10 Klinikka PTV-tietojen hyödyntämisestä kiinnostuneille: Osallistu 16.9. ilman ennakkoilmoittautumista
• pe 14.10.2022 klo 9–10 Klinikka PTV-tietojen hyödyntämisestä kiinnostuneille: Osallistu 14.10. ilman ennakkoilmoittautumista
• pe 11.11.2022 klo 9–10 Klinikka PTV-tietojen hyödyntämisestä kiinnostuneille: Osallistu 11.11. ilman ennakkoilmoittautumista
• pe 9.12.2022 klo 9–10 Klinikka PTV-tietojen hyödyntämisestä kiinnostuneille: Osallistu 9.12. ilman ennakkoilmoittautumista

• Muut PTV-koulutukset ja klinikat: Koulutustallenteet ja tulevien koulutusten osallistumislinkit

• 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[at]dvv.fi .

Hyvinvointialueille on tarjolla tukea PTV-työhön

https://dvv.fi/hyvinvointialueet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/627cb1a12b8c0e015fb89c6e
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_NTgzZDNkYjUtMzUxYS00YjczLTg5ZmYtMTMyMDNhNTZiZjFi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjY3MTgwZmYtZjYwMC00NWZkLThhYzItMDljYWVhZTNlMWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMjc3NTMtYTZkYy00MGJhLTlhMTYtNjc0ZjNjZTRiYzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMjc3NTMtYTZkYy00MGJhLTlhMTYtNjc0ZjNjZTRiYzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMjc3NTMtYTZkYy00MGJhLTlhMTYtNjc0ZjNjZTRiYzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZkMjc3NTMtYTZkYy00MGJhLTlhMTYtNjc0ZjNjZTRiYzZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22aa310cb9-d225-4c36-b920-d56fb2b5a27b%22%7d
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5b6ab6b99ef01764b2dbd296


▪ Palvelutietovarannon tietojen hyödyntäminen
• esimerkkejä PTV-tietojen hyödyntäjistä 
• esitysmateriaali PTV-tietojen hyödyntämisestä (PDF)

▪ Käyttöönotto: Tietojen hyödyntäminen

▪ Usein kysyttyjä kysymyksiä Palvelutietovarannon tietojen hyödyntämisestä 
(uutinen 2.6.2020)

▪ Palveluhallinnan tukiartikkelit
• Tukiartikkeleja (rajaa Palvelutietovarantoon ja ”8 Rajapinnat” -aiheeseen)

• Ohjetiedostot ja ohjevideot (Rajapintakäytön videot)

PTV-tietojen hyödyntäminen: lisätietolinkkejä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59523fcf777f4800014a10f8
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/q67Jdu1GC7sSl6XD.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/tietojen-hyodyntaminen
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/5ecb9ec28a565900f8adaaf3
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabde522503b4004f2bc0f0


▪ PTV:n tekninen yleiskuvaus

▪ Avoimen rajapinnan tuotantoversion rajapintakuvaukset Swaggerissa: 
PTV-tietojen hakua voi kokeilla Swaggerissa, jossa on saatavilla tiedot 
eri GET-metodeista. 

▪ IN-rajapinnan käyttöönotto -artikkelissa on kuvattu IN-rajapinnan 
metodien lisäksi myös OUT-rajapinnan metodit. 

▪ PTV:n rajapintaversiot:
• Palvelutietovarannon versiot ja versiotiedotteet

• Palvelutietovarannon rajapintaversioiden muutokset

Rajapinnan tekniset ohjemateriaalit

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/tekninen-yleiskuvaus
https://api.palvelutietovaranto.suomi.fi/swagger/ui/
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59dd0ec5d5baef0047be6daf
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5bb3472810c0fd09f0b15322
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5f92949d177de309f6a70217


Suomi.fi-valtuudet



Valtuudet-palvelu on 
luotettavampi ja
tietoturvallisempi kuin
perinteiset paperiset valtakirjat.

Suomi.fi-valtuudet 
mahdollistaa  
kansalaisille ja 
organisaatioille 
puolesta-asioinnin 
sähköisissä
asiointipalveluissa.

190
asiointi-

palvelussa
hyödytään

Valtuuksista

Kansalaisten ja yritysten asiointi 
on entistä sujuvampaa, kun 
keskitetystä paikasta saadaan 
tarkastettua puolesta-
asiointioikeus 24/7

Valtuudet-palvelu tuo 
perusrekistereissä olemassa 
olevat tiedot uudella tavalla 
hyötykäyttöön ja osaltaan 
tehostaa julkishallinnon 
toimintaa.

3 milj.
puolesta-asiointia

kuukaudessa

Data 8/2022



1. Hyvinvointialue käyttää itse Suomi.fi-valtuuksia, eli 
sallii puolestaan asioimisen esimerkiksi 
työntekijöilleen tai muille asiamiehille eri 
asiointipalveluissa. Suomi.fi-valtuudet kannattaa 
laittaa kuntoon valtuushakemuksella mieluiten jo 
vuoden 2022 aikana.

▪ Tässä ICT-toimittaja ei voi auttaa
hyvinvointialuetta: valtuuttaminen ja omien 
valtuuksien hallinta on hyvinvointialueen omalla 
vastuulla.

▪ Hyvinvointialueiden ohjeet valtuuksien saamiseksi 
käyttöön löytyvät dvv.fi/hyvinvointialueet

2. Hyvinvointialue hyödyntää Suomi.fi-valtuuksia, eli 
tarjoaa asukkailleen puolesta-asiointimahdollisuuden 
omissa sähköisissä asiointipalveluissaan. 

Suomi.fi-valtuudet saattavat olla jo valmiiksi käytössä 
HVA:n hallintaan siirtyvässä sähköisessä 
asiointipalvelussa, tai HVA saattaa itse rakentaa uusia 
sähköisiä asiointipalveluja, joissa Suomi.fi-valtuuksien 
hyödyntäminen tulee ajankohtaiseksi.

▪ Tässä ICT-toimittajalla on tärkeä rooli:

• Siirtyvän asiointipalvelun luovutukseen tai 
vastaanottoon osallistuminen ja valtuuksien 
sääntömoottorin asetusten tarkastus

• Valtuudet-palvelun käyttöönotto 
hyvinvointialueelle rakennettavassa uudessa 
sähköisessä asiointipalvelussa

Miten hyvinvointialueet voivat hyötyä Suomi.fi-
valtuuksista?



Suomi.fi-valtuudet Mahdollistamme tunnistautuneen henkilön puolesta-
asiointioikeuden tarkistamisen ja asiointivaltuutuksen tekemisen

1. Henkilön puolesta 
asiointioikeuden tarkistus

2. Yrityksen puolesta
asiointioikeuden tarkistus

Vastaus Vastaus

Suomi.fi-valtuudet

3. Valtuuttaminen

Valtuutukset

Pyynnöt

Sääntömoottori
Valtuuskysely

Asiointi-
palvelu

(Esim. OmaVero.fi)

Valtuuskysely

Asiointi-
palvelu
(Esim. Veron 
Tulorekisteri)

Väestötieto-
järjestelmä

Edunvalvontatiedot
(tulossa)

…
Kansallinen 

Valtuusrekisteri

Kaupparekisteri
PRH

YTJ
PRH

Yhdistysrekisteri
PRH



A) Hyvinvointialueen hallintaan voi 
siirtyä sähköinen asiointipalvelu, jossa 
Suomi.fi-valtuudet ovat käytössä

▪ ICT-toimittaja(t) yhdessä asiakkaiden 
kanssa käyvät läpi palvelun siirtoon, 
käyttöoikeuksiin ja 
määrittelysääntöihin liittyvät asiat.

• Tarkempi ohje: Suomi.fi-valtuudet: 
Palveluntarjoajan vaihtuminen ja 
palvelun käytön päättäminen

▪ Hyvinvointialueen vastuulle tulee 
ylläpitää puolesta-asiointia koskevia 
ehtojaan Suomi.fi-valtuuksien 
sääntömoottorissa

• Käytännössä ICT-toimittaja saattaa tehdä 
määritykset sääntömoottorin 
käyttöliittymässä.

B) Jos hyvinvointialue on ottamassa 
käyttöön uutta sähköistä 
asiointipalvelua, on hyödyllistä pohtia, 
kannattaisiko siinä mahdollistaa 
puolesta-asiointi Suomi.fi-valtuuksien 
avulla.

▪ ICT-toimittaja voi olla HVA:n apuna
• Puolesta-asiointitarpeen arvioimisessa

• Suomi.fi-valtuuksien 
käyttöönottoprojektissa

▪ Suomi.fi-valtuuksien 
käyttöönottoprosessi ja tekniset 
tukimateriaalit löytyvät 
Palveluhallinnasta 

Suomi.fi-valtuuksien hyödyntäminen HVA:n omissa 
asiointipalvelussa

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/630c8e32caf01e00c28724e4
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/592d5fad03f6d100018db5da
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet


Suomi.fi-viestit



16.9.2022 55

Viranomainen Suomi.fi - viestit

Lähettää viestinsä Suomi.fi-viestit-palveluun

Voi sallia vastaanottajan vastaukset viesteihin 

Voi ottaa käyttöön tulostus-, kuoritus- ja 
postituspalvelun (TKJ) paperipostitusta varten

Viestityypit
• Perusviesti eli pelkkää tekstiä sisältävän viesti
• Perusviesti liitteellä ja/tai linkillä
• Todisteellinen tiedoksianto 
• Ilmoitusviesti (lyhyt, sellaisenaan vastaanottajan 

sähköpostiin asti kulkeva viesti)

Lajittelee viestit digitaaliseen postiin ja lisäksi 
paperiseen lähetykseen, jos viranomaisella on 
käytössä TKJ-palvelu

digitaalinen viesti

digitaalinen viesti

paperinen lähetys

Vastaanottaa viestit valitsemallaan tavalla 

Voi vastata digitaalisiin viesteihin, jos viranomainen 
on sen sallinut

Suomi.fi -verkkopalvelussa

Suomi.fi -mobiiliapplikaatiossa

Paperisena tulosteena postitse

Vastaanottaja
kansalainen tai yritys

Mitkä Suomi.fi-viestit?



Yhteinen viestinvälitys

Ominaisuudet viranomaisen 
tarpeiden mukaan

Ei tarvetta rakentaa omia 
viestinvälitysratkaisuja

Ei tarvetta pitää rekisteriä 
asiakkaiden suostumuksesta 
digitaaliseen viestintään

Suomi.fi-viestien 
käyttövelvoite on kirjattu 
lakiin hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin 
tukipalveluista

Paperi korvautuu sähköisillä 
viesteillä

Tulostuksen, kuorituksen ja 
postituksen työvaiheet ja 
ympäristökuorma poistuvat

Tarvittaessa paperiversiot 
hoidettavissa yhteisten 
sopimusten kautta, 
digitaalinen viestinvälitys on 
maksutonta

Viestit säilyvät palvelussa 
useita vuosia, ei paperista 
arkistointitarvetta

Puolesta-asiointi onnistuu 
myös viesteissä

Asiakas voi antaa toiselle 
henkilölle tai organisaatiolle 
oikeudet lukea ja kirjoittaa 
viestejä puolestaan

Asiakas pysyy kartalla mitä 
tapahtuu

Vähemmän tarpeettomia 
kyselyjä asian etenemisestä

Kätevämpi tapa pyytää 
lisätietoja asiakkaalta 
riippumatta ajasta tai 
asiakkaan sijainnista

Mahdollisuus muistuttaa 
asiakasta asiointiin liittyvistä 
vaiheista

Asiakas näkee viranomaisten 
viestit yhdestä paikasta  

Miksi Suomi.fi-viestit?

Sähköinen viestintä 
turvallisesti

Viestit-palvelussa viestit 
kulkevat aina salattuina ja 
niitä pääsee lukemaan vain 
vahvasti tunnistautuneena

Palvelun käyttö on 
tietoturvallista



Hyvinvointialueen käynnistämisen vaatimat muutokset 
koskien Suomi.fi-viestejä

•hyvinvointialueen tulee hoitaa hallinnolliset asiat kuntoon, jotta lähettäjätiedot ja lupa-asiat ovat kunnossa

•mikään ei teknisesti muutu, joten viestiliikenne jatkuu vuodenvaihteen jälkeen normaalisti

Jos hyvinvointialue jatkaa olemassa olevilla tietojärjestelmillä

•hyvinvointialueen tulee hoitaa hallinnolliset asiat kuntoon, jotta lähettäjätiedot ja lupa-asiat ovat kunnossa

•hyvinvointialueen tulee lisäksi varmistaa viestiliikenteen toimivuus ennen vuodenvaihteessa tapahtuvaa siirtymää

• tämä on tarpeen, jos esimerkiksi keskitetään tietojärjestelmiä tai otetaan käyttöön uusia

Jos hyvinvointialueella tapahtuu teknisiä muutoksia 

•Nämä hallinnolliset ja tekniset toimenpiteet avataan seuraavilla dioilla tarkemmin

•suosittelemme toimimaan viimeistään lokakuussa, jotta tarvittava toimet saadaan tehtyä ajallaan

Huomioitavaa



Nämä toimenpiteet tulee kaikkien alueiden tehdä 
riippumatta siitä, muuttuuko teknisesti mikään

• hakea uusi Suomi.fi-viestien käyttölupa käytössä olleen tai olleiden tilalle

• Käyttöluvan voi hakea Palveluhallinnan sivustolta osoitteesta https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely

• hankkia / päivittää tulostus-kuoritus-jakelu (TKJ) –sopimus, mikäli Suomi.fi-viestien TKJ-palvelu on käytössä 
paperipostitukseen

• Huom. Jos käytössä on Suomi.fi-viesteistä riippumaton postitussopimus, sekin on syytä ylläpitää

• Ohjeet TKJ-sopimuksen postitussopimuksen tilaamiseen löytyvät sivulta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu

• toimittaa DVV:lle tiedot Viestejä käyttävien palveluiden päivitetyistä nimistä sähköpostiosoitteeseen viestit-
kayttoonotot[at]dvv.fi

• Palvelun nimi näkyy lähettäjätietona kansalaisten saamissa digitaalisissa viesteissä

• halutessaan varmistaa päivitysten jälkeen, että nimitiedot näkyvät viesteissä oikein

Hyvinvointialueen tulee

• päivittää käyttöluvan ja toimitettujen lisätietojen pohjalta olemassa olevaan tekniseen liityntään palvelun nimitiedot ja 
organisaation tiedot (nimi, y-tunnus jne.)

• tukee tarvittaessa em. tietojen testauksessa

DVV (Suomi.fi-viestien käyttöönottojen tuki)

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/tkj-palvelu
mailto:viestit-kayttoonotot@dvv.fi


Nämä tehdään, jos teknisiin järjestelmiin tulee 
muutoksia hyvinvointialueelle siirryttäessä

• ilmoittaa mitkä käytössä olleet palvelut tullaan korvaamaan eli mitä 
poistetaan, mitä uutta lisätään ja/tai mitä päivitetään uusilla nimillä

Hyvinvointialueen tulee

• tekevät uuden / muuttuneen / siirtyneen Viestit-integraation 
käyttöönottotoimet eli esimerkiksi tekniset avaukset 

• testaavat, että integraatio toimii oikein ennen tuotantokäytön 
aloitusta

DVV ja hyvinvointialue yhteistyössä



Milloin? Mistä tukea?

• Odotettavissa on päivitysruuhka vuodenvaihteeseen, joten 
kaikki valmistelevat työt on syytä tehdä viimeistään loppusyksystä

Toimikaa heti, kun on tiedossa, miten ja missä järjestelmissä Viestejä jatkossa 
hyödynnetään

• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely

• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/vaiheet

Tukimateriaalia löytyy Palveluhallinnasta

• Käyttölupa-asiat: suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi 

• Viestit-integraation käyttöönoton tuki ja 
esim. organisaatiotietojen ja palvelunimien ylläpito: viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Tukea ja ohjeita saa seuraavista sähköpostiosoitteista

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/vaiheet


Suomi.fi-palveluväylä

Testiaineistopalvelu

Yhteentoimivuusalusta



Tiedon avaaminen ja 
hyödyntäminen
Palveluväylä, Yhteentoimivuusalusta ja 
Testiaineistopalvelu



Suomi.fi-palveluväylä – tietoturvallista tiedonsiirtoa

▪ Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa tietoturvallisen ja yhdenmukaisen tavan 
noutaa ja tallentaa tietoa julkisen sektorin perusrekistereistä sekä siirtää 
tietoa julkisten toimijoiden ja tarvitsevien yksityisten toimijoiden välillä.

• Väylän kautta on saatavana lukuisia hyvinvointialueiden tarvitsemia palveluita 
ja perusrekistereitä

• Julkisen sektorin uusilla integraatioilla on lain hallinnon yhteisistä sähköisen 
asioinnin tukipalveluista (571/2016) (ns. ”KAPA-laki”) mukainen Palveluväylän 
KÄYTTÖVELVOITE. 

▪ Hyvinvointialueille on tarjolla kaksi skenaariota Palveluväylän 
käyttöönottoon: 

1. Nykyinen, esim. sairaanhoitopiirin palveluväyläintegraatio on mahdollista siirtää 
hyvinvointialueelle hallittuna yliheittona.

2. Uusissa julkisen sektorin integraatioissa Hyvinvointialueita koskee Palveluväylän 
käyttövelvoite.

• Kummassakin skenaariossa on kannattavaa keskittää mahdollisimman paljon 
tiedonsiirtoa Palveluväylään.  

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely


Palveluväylän käyttöönotto hyvinvointialueilla

1. Nykyisen palveluväyläintegraation hallittu yliheitto

• Palveluväylän palveluvarmenteet on sidottu organisaation Y-tunnukseen
• Hyvinvointialueiden on mahdollista käyttää vanhaa, esim. sairaanhoitopiiriltä 

periytyvää Liityntäpalvelinta ja palveluväyläintegraatiota tilapäisesti, nykyisen 
palvelinvarmenteen elinajan. Varmenteet ovat voimassa vuoden myöntämispäivästä. 

• Ennen varmenteen umpeutumista on hyvinvointialueen vaihdettava vanhan 
palveluväyläintegraation Y-tunnus hyvinvointialueen Y-tunnukseksi ja organisaation 
nimeksi hyvinvointialueen nimi. 
o Vaihto tapahtuu täyttämällä Palveluhallinnassa uusi käyttölupahakemus hyvinvointialueen 

nimissä. 

o Uudet palveluvarmenteet myönnetään uudella Y-tunnuksella ja ne päivitetään 
liityntäpalvelimelle ohjeen mukaisesti. 

• Vanhaa palveluvarmennetta ja Y-tunnusta voi käyttää rajoitetun ajan rinnakkain
o Tarkennamme ohjeistusta ja tiedotamme lisää syksyn aikana

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/592bd1c103f6d100018db5c7


Palveluväylän käyttöönotto hyvinvointialueilla

2. Hyvinvointialueen uusi palveluväyläintegraatio

• Esim. seuraavat hyvinvointialueiden tarvitsemat julkiset rekisterit tai palvelut ovat 
uusina integraatioina tarjolla vain Palveluväylän kautta:
o VTJ kysely

o VTJ muutosrajapinta

o Talouslukujen raportointi Valtiokonttoriin

• Uusissa integraatioissa on kannattavaa keskittää mahdollisimman paljon tiedonsiirtoa 
Palveluväylään.  
o DVV:n palvelut ja niiden käyttöönotto kuvattu Liityntäkatalogissa

o Syksyn 2022 aikana pyritään täydentämään muidenkin palveluntarjoajien kuvauksia.

• Etene Palveluhallinnassa kuvattujen käyttöönoton ohjeiden mukaisesti.
• Hyvinvointialue voi sopia palveluväyläintegraation teknisestä ja/tai hallinnollisesta 

toteutuksesta ICT-palveluntarjoajan kanssa. 
o Käyttöönoton yleiskuva on kuvattu seuraavalla dialla. 

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


Palveluväylän uuden integraatio käyttöönoton 
vaiheet

Huomioi palveluväylän lakisääteinen 
käyttövelvoite uusissa julkisten 
palveluiden ja rekisterien 
integraatioissa

Tutustu Palveluväylän 
käyttöönottoprosessiin 
Suomi.fi-palveluhallinnassa

Mieti liityntäpalvelimen tekninen 
ratkaisu:

- Oma liityntäpalvelin

- Usean organisaation yhteinen 
liityntäpalvelin

- IT-palveluntarjoajan tarjoama 
liityntäpalvelin

Tee käyttölupa-anomus tai ulkoista 
hallinnollinen ja/tai tekninen 
liittymisprosessi palveluntarjoajallesi 

Valmistautuminen

Kartoita mitä  väylän kautta saatavia 
julkisia palveluita ja rekistereitä 
hyvinvointialueesi hyödyntää; pyydä 
tarvittaessa tukea Palveluväylän 
käyttöönotoilta. 

Tarvitset väylän käyttöluvan lisäksi 
erillisen käyttöluvan jokaiseen väylän 
kautta tarjottavaan palveluun tai 
perusrekisteriin

Palveluiden 
kartoitus

Tee väylän käyttölupa-anomus 
testiympäristöön

Pystytä ja määrittele liityntäpalvelin

Pyydä palveluiden käyttöluvat 
testiympäristössä ja testaa sekä 
liityntäpalvelinratkaisusi että 
palveluintegraatioidesi toimivuus 
testiympäristössä 

Hyödynnä tarjottuja testipalveluita

Tee käyttölupa-anomus 
tuotantoympäristöön

Liity 
testiympäristöön

Tarvittavat palvelut tuotannossa: 
Pystytä ja määrittele 
tuotantoympäristön liityntäpalvelin

Pyydä palveluiden käyttöluvat 
tuotantoympäristössä.

Testaa sekä liityntäpalvelinratkaisusi 
että palveluintegraatioidesi 
toimivuus tuotantoympäristössä ja 
siirry ylläpitämään 
tuotantointegraatioitasi

Palvelinvarmenteet vaihdetaan 
vuosittain.

Tarkista säännöllisesti onko väylän 
palveluntarjontaan tullut lisää 
hyödynnettäviä palveluita.

Vuodenvaihde ja 
ylläpito



Välitoimijana toimiminen Suomi.fi-palveluväylässä

▪ Palveluväylän käyttöehdot ja liittymisprosessi päivitetään syksyn 2022 
aikana mahdollistamaan nykyistä paremmin ns. välitoimijana 
toimiminen

▪ ICT-palveluntarjoaja voi toimia

✓ Hallinnollisena välitoimijana ja huolehtia/avustaa vain käyttöönoton 
hallinnollisessa prosessissa

✓ Teknisenä välitoimijana ja vastata liityntäpalvelimen/alijärjestelmän 
määrittelystä ja palveluiden käyttöönotosta

✓ Vastata koko prosessista

• Tulossa: Välitoimijaksi rekisteröidytään Suomi.fi-palveluhallinnassa. 
o Ohjeistusta täydennetään syksyn 2022 aikana. 



Rekisteröitymisvelvoite takaa läpinäkyvyyden

▪ Kaikki väylää käyttävät organisaatiot rekisteröidään Suomi.fi-palveluhallinnassa 
väylän käyttäjiksi. 

▪ Liityntäkatalogi (Organisaatiot-välilehti) listaa kaikki organisaatiot, jotka 
• Hyödyntävät Palveluväylän kautta tarjottavia palveluita
• Tarjoavat tietoja Palveluväylän kautta
• Toimivat Palveluväylän välitoimijoina 

(Välitoimijaksi voi rekisteröityä syksystä 2022 eteenpäin, tarkennamme aikataulua)

▪ Jokaisella väylään liitetyllä organisaatiolla oltava oma alijärjestelmä
• Voi olla raskas isoille välitoimijoille

▪ Tulossa syksyn 2022 aikana:
• Usea asiakas voi käyttää samaa alijärjestelmää samaa palvelua varten

o Asiakas tunnistetaan kyselyn headerista
o Ohjeistamme lisää kun toiminnallisuus on julkaistu

https://liityntakatalogi.suomi.fi/


Suomi.fi-palveluväylä – tietoturvallista tiedonsiirtoa

▪ Palveluväylän tuki
• Palveluväylän käyttöönotto ja uuden organisaation rekisteröinti tehdään 

Palveluhallinta-sivustolla. 
Hakemus kannattaa tehdä mahdollisimman pian.

• Tutustu Palveluntarjoajiin ja tarjolla oleviin palveluihin Liityntäkatalogissa

• Palveluväylän käyttöönottojen yleinen tuki, ml. kysymykset väylän kautta 
tarjolla olevista palveluista,
vastaa osoitteessa palveluvayla-kayttoonotot[at]dvv.fi

• Palveluväylän ylläpidon ja käyttöönottojen tekninen tuki vastaa osoitteessa 
palveluvayla[at]palveluvayla.fi

• Ota yhteys ICT-palveluidesi tarjoajaan ja varmista millaista 
Palveluväyläintegraatiota he tarjoavat. 

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


Testiaineistopalvelu testaamisen tukena

▪ Testiaineistopalvelu tarjoaa yhdestä paikasta keskisuuren kaupungin 
verran aineistoa henkilöistä, rakennuksista, kiinteistöistä ja yrityksistä

▪ Aineistolla testaat asiointiprosessisi alusta loppuun

Tehosta kehitystäsi 
valmiilla 

tietoturvallisella 
testiaineistoilla

https://testiaineisto.fi/


Testiaineistopalvelun tarjoamat tiedot

▪ Palvelu hyödyntää väestö-, yritys- ja kiinteistötietojärjestelmien sekä 
kaupparekisterin tietoja ja tuo ne yhteen paikkaan

• DVV:n tuottamat testihenkilöt Koulutus_VTJ asiakastestiympäristöstä

• Patentti- ja rekisterihallituksen tuottamat testiyritykset XROARD-YTJ ja QA 
Virre asiakastestiympäristöistä

• Maanmittauslaitoksen tuottamat testikiinteistöt KTJ 
koekäyttötestiympäristöstä



Löydät tarvitsemasi testiaineistot helposti
tärkeimpien ominaisuuksien perusteella

▪ Voit etsiä testiaineistoja
hakusanalla, sekä esimerkiksi
seuraavia ehtoja käyttäen:

• Testihenkilön ikä, sukupuoli, 
kansalaisuus, äidinkieli, siviilisääty, 
kotikunta, edunvalvonta, lasten
määrä, turvakielto, huollonjako

• Testiyrityksen yritysmuoto, 
yrityksen vastuuhenkilöiden roolit, 
yrityksen tilanne, kotikunta, 
lähderekisteri



Testiaineistopalvelu kehittyy testitarpeiden mukana

▪ Testihenkilöt täydentyvät syksyn 2022 aikana kattamaan Digi-ID:n ja 
henkilötunnus-uudistuksen tuottamat uudet määritteet

• Uusimuotoinen henkilötunnus
• Henkilön yksilöivä tunniste ’HYT’
• Ulkomaalaisen henkilön tunnistuksen tapatieto

▪ Aineiston katselemisesta poistuu kirjautuminen ja käyttöönotto helpottuu 
itsepalveluksi syksyn 2022 aikana

• Siihen saakka saat tunnukset ottamalla yhteyden johonkin seuraavista:
o Digi- ja väestötietovirasto: organisaatiopalvelut[at]dvv.fi, puh. 0295 53 5115 (ma-pe klo 10-

15)
o Patentti- ja rekisterihallitus: tietopalvelut[at]prh.fi 
o Maanmittauslaitos: verkkopalvelut[at]maanmittauslaitos.fi 

▪ Palvelun tarkempi esittely

https://wiki.dvv.fi/display/TYPOC/Testiaineistopalvelu


Yhteentoimivuusalusta varmistaa tiedon 
yhteensopivuuden

▪ Yhteentoimivuusalusta tarjoaa tietoa niin, että sitä voidaan käyttää 
samanlaisena eri ympäristöissä

▪ Alustalla on paljon valmiita sanastoja, koodistoja ja tietomalleja 
hyvinvointialueiden järjestelmäkehityksen tueksi

▪

Älä keksi pyörää 
uudelleen - käytä 
jo olemassa olevia 

tietoja!

https://dvv.fi/yhteentoimivuusalusta


Yhteentoimivuusalustan tarjoamat tiedot
▪ Sanastot, koodistot ja tietomallit kuvaavat esimerkiksi ammattiin ja 

työhön, liiketoimintaan, luontoon tai verotukseen liittyviä asioita

▪ Voit käyttää tietoja selaimen tai rajapinnan kautta, ja lisätä mukaan 
täydennyksiä, joita muutkin voivat hyödyntää



Miten voin aloittaa Yhteentoimivuusalustan käytön

→ Katso tarkemmat ohjeet

https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=21779517


Yhteentoimivuusalustan tuki hyvinvointialueille

▪ Hyvinvointialueiden tarkempaa tukea määritellään parhaillaan ja 
täydennetään 2022 aikana. Tiedotamme syksyn aikana tuen 
laajennuksista. 

▪ yhteentoimivuus[at]dvv.fi palvelee kaikissa Yhteentoimivuusalustaan
liittyvissä kysymyksissä

• Voit mm. pyytää Yhteentoimivuusalustan ja sen työkalujen esittelyä



VTJ-ilmoitusliikenne
Syntymä-, kuolin- ja huoltotiedot



Syntymien ja kuolemien ilmoittaminen 

sähköisesti

• Tietojen sähköistä ilmoittamista varten hyvinvointialueilla (hva) on oltava Digi- ja väestötietoviraston 
myöntämä ilmoituslupa.

• Reaaliaikaisen sähköisen ilmoittamisen jatkuminen/aloittaminen edellyttää kirjallista hakemusta, joka 
tehdään DVV:n verkkoasioinnin kautta.

• Hakemus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin eli mahdollisimman pian turhien 
viivästymisten/ilmoittamiskatkojen välttämiseksi. Vuodenvaihteessa lupakäsittely saattaa ruuhkautua ja 
lupapäätöksen saamisessa tuolloin kestää pidempään, jos hakemusten teko jätetään viime hetkeen.

• Käytännössä ilmoittamiseen eli ilmoitusten tekemiseen ei tule muutoksia, jos sähköinen ilmoittaminen on 
ollut jo käytössä organisaatiossa(sairaanhoitopiirissä/terveydenhuollon yksiköissä).
‒ Uuden luvan myötä viranomaiskoodi vaihtuu. 
‒ Järjestelmätoimittajan vaihtuessa rajapintadokumentaatio luovutetaan hva:lle vasta luvan myöntämisen 

jälkeen. Tämän jälkeen hva luovuttaa dokumentaation järjestelmätoimittajalle, joka testaamalla varmistaa 
ilmoitusten välityksen toiminnan.

• Palvelusähköposti: ilmoitusliikenne[at]dvv.fi   
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https://dvv.fi/verkkoasiointi


3. Siirry tuotantoon:

Asiakas ilmoittaa sähköisesti
Kahden viikon ajan varmistus paperilomakkeilla 

sähköpostitse (turvapostilla)

2. Testaa:

Yhteyden toimivuutta testataan DVV:n toimittamilla 
esimerkkitapauksilla

Onnistuneen testauksen jälkeen DVV muodostaa 
tuotantovaiheen tunnukset asiakkaalle

1. Hae:

Suomi.fi- palveluväylän käyttölupa Kuolintietojen ilmoituslupa

80

Kuolintietojen sähköisen ilmoittamisen 

käyttöönotto Suomi.fi- palveluväylän kautta  

16.9.2022



Huoltotietojen ilmoittaminen sähköisesti

• Rajapinnan (Suomi.fi- palveluväylä) kautta tapahtuva huoltotietojen ilmoittaminen on tulossa 

mahdolliseksi tänä vuonna.

• Tähän pätee samat huomioitavat asiat kuin syntymien ja kuolemien ilmoittamisen osalta.

• Ilmoittamista varten tarvitaan ilmoituslupa, joka haetaan DVV:n verkkoasioinnin kautta.

‒ Rajapintadokumentaatio luovutetaan hva:lle vasta luvan myöntämisen jälkeen. Tämän jälkeen hva
luovuttaa dokumentaation järjestelmätoimittajalle.

• Hakemus suositellaan tehtäväksi hyvissä ajoin eli mahdollisimman pian.

• Palvelusähköposti: ilmoitusliikenne[at]dvv.fi 
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Henkilötietojen ilmoitusluvan hakeminen

• Ennen kuin tietoja voidaan ryhtyä välittämään sähköisesti, hyvinvointialueen tulee 
hakea DVV:sta ilmoituslupa tietojen sähköiseen ilmoittamiseen 

• Ilmoituslupa haetaan DVV:n verkkoasioinnissa osoitteessa: 
https://asiointi.dvv.fi/

• Ohje hakemiseen: 
1. Rekisteröidy verkkoasiointiin osoitteessa https://asiointi.dvv.fi/
2. Rekisteröitymisen jälkeen verkkoasioinnissa valitaan ensin "Aloita uusi hakemus" 
3. Tämän jälkeen Julkishallinnon alta "Haluan ilmoittaa tietoja 

väestötietojärjestelmään" ja alasvetovalikosta "Haluan ilmoittaa henkilötietoja 
väestötietojärjestelmään" 

4. Klikataan Aloita –painiketta,  valitaan joko ”Syntymätietojen ilmoituslupa, 
Kuolintietojen ilmoituslupa tai Huoltotietojen ilmoituslupa"

• Lisätietoja tarvittaessa ilmoitusliikenne[at]dvv.fi

• Kun ilmoituslupahakemus on tehty ja lähetetty DVV:lle se käsitellään VTJylläpidossa ja 
tehdään lupapäätös eli myönnetään ilmoituslupa. Asiakkaalle lähetetään 
rajapintakuvaukset ja tämän jälkeen asiakas pääsee etenemään testausvaiheeseen. 
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Verkkoasiointi ja Suomi.fi-

palvelunhallinta



Verkkoasiointi

• Digi- ja väestötietoviraston (DVV) verkkoasioinnin palvelu mahdollistaa DVV:n
asiakasorganisaatioille DVV:n tarjoamien palvelujen hakemisen ja hallinnoinnin 
sähköisesti. 

• Verkkoasiointi koskee seuraavia DVV:n palveluja: 
‒ VTJkysely-palvelu ja sen hallintapalvelu
‒ VTJ-rajapinta 
‒ Muutostietopalvelu 
‒ Poiminta- tai päivityspalvelu
‒ Palveluvarmenne
‒ Järjestelmäallekirjoitusvarmenne 
‒ Toimikorttisopimus 
‒ Testikorttien tilaaminen 
‒ Rakennustietojen ilmoituslupa 
‒ Rekisterinpitäjäsopimus koskien rakennustietoja 
‒ VTJylläpito (vastuukäyttäjän käyttöoikeushakemus)
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Verkkoasiointi

• Asiointi edellyttää Käyttäjäorganisaation ja Käyttäjien rekisteröimistä. 

Käyttäjäorganisaation edustajan on rekisteröityessään Palveluun 

tunnistauduttava vahvasti hyödyntämällä Suomi.fi-tunnistamista. 

‒ Luo asiakastili rekisteröitymällä -> Käyttöliittymä opastaa rekisteröitymisessä

▪ https://asiointi.dvv.fi/#!/login
‒ Rekisteröinnin yhteydessä tarkistetaan y-tunnuksen avulla, onko organisaatiolle jo 

luotu asiakastili verkkoasiointiin. Mikäli näin on, kannattaa harkita, onko tarvetta 
perustaa uutta asiakastiliä.

• Verkkoasiointia voi testata osoitteessa https://asiointi.test.vrk.fi/#!/login.

‒ Sisään kirjaudutaan tunnistautumalla ja valitaan tunnistautumistavaksi 

Testitunnistaja
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Verkkoasiointi

• Käyttäjien käyttöoikeudet Palvelussa ovat kaikilla samantasoiset.

• Käyttäjä näkee Palvelussa vain ne hakemukset, luvat, sopimukset, päätökset 

tai vastaavat, jotka on tehty verkkoasioinnin kyseisen Asiakastilin kautta.

• Käyttäjä voi olla samanaikaisesti rekisteröityneenä usealle Asiakastilille. 

Samalla henkilöllä voi kuitenkin olla vain yksi käyttäjätunnus eli 

sähköpostiosoite.
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Suomi.fi-palveluhallinta

• Suomi.fi-palveluhallinta on organisaatioiden itsepalveluportaali, jonka kautta 

Suomi.fi-palveluita otetaan käyttöön ja hallinnoidaan.

• Palveluhallinta koskee Suomi.fi-palveluita:

‒ Suomi.fi-palveluhallinta

‒ Suomi.fi-tunnistus

‒ Suomi.fi-valtuudet

‒ Suomi.fi-viestit

‒ Suomi.fi-palveluväylä

‒ Suomi.fi-laatutyökalut

• Palveluhallinnasta löytyy tietoa myös palveluista Suomi.fi-kartat ja Suomi.fi-

maksut, mutta niiden käyttöönotto tapahtuu Palveluhallinnan ulkopuolella.
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Palveluhallinta

• Palveluhallinnan käyttö edellyttää rekisteröitymistä Palveluhallinnan 

käyttäjäksi.

• Jos organisaatiosi ei ole aikaisemmin käyttänyt Palveluhallintaa, pitää 

organisaatio rekisteröidä sinne.

‒ Rekisteröityminen Suomi.fi-palveluhallintaan

‒ Aloita rekisteröinti osoitteessa https://palveluhallinta.suomi.fi

‒ Tarkista y-tunnuksen avulla, onko organisaatio jo rekisteröity

▪ Mikäli on, lähetä organisaatiosi pääkäyttäjälle kutsupyyntö klikkaamalla 

Lähetä pyyntö -painiketta

• Rekisteröityminen edellyttää vahvaa tunnistautumista palveluun.
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Palveluhallinta

• Jokainen organisaatiosi uusi käyttäjä tulee kutsua erillisellä sähköpostikutsulla 

liittymään Suomi.fi-palveluhallintaan. 

‒ Uuden käyttäjän kutsuminen omaan organisaatioon

• Käyttäjällä voi olla kerrallaan vain yksi sähköpostiosoite eli käyttäjätunnus 

rekisteröitynä Palveluhallintaan. Käyttäjällä voi kuitenkin olla käyttöoikeudet 

useaan organisaatioon Palveluhallinnassa.

• Palveluhallintaan rekisteröityneelle käyttäjälle voidaan määrittää 

palvelukohtaisia käyttöoikeuksia.

‒ Organisaation käyttäjähallinta
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Palveluhallinta

• Tarvittaessa tukea saa Organisaatioiden asiakaspalvelusta

‒ puhelimitse: +358 295 53 5115 (klo 10-15)

‒ sähköpostitse: organisaatiopalvelut[at]dvv.fi
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Digitaalinen henkilöllisyys



Mistä on kyse?

▪ Digi- ja väestötietovirasto kehittää uusia digitaalisen henkilöllisyyden 
ratkaisuja yhdessä poliisin kanssa osana valtiovarainministeriön 
hanketta. 

▪ Kehitystyön tuloksena valmistuu vuonna 2023:

• mobiilisovelluksessa toimiva digitaalinen henkilöllisyystodistus, joka toimii 
sähköisessä ja käyntiasioinnissa

• mobiilisovelluksessa toimiva ratkaisu ulkomaalaisten tunnistamiseen 
sähköisessä asioinnissa

• tunnuslukulaite henkilöille, jotka eivät käytä mobiililaitetta, mahdollistamaan 
asiointi julkishallinnon sähköisissä palveluissa.



Digitaalinen henkilöllisyystodistus ja hyvinvointialueet



Digitaalinen henkilöllisyystodistus ja hyvinvointialueet



Miten valmistautua käyttöönottoon?

▪ Lue lisää hankkeesta ja osallistu tilaisuuksiimme: https://dvv.fi/digitaalisen-
henkilollisyyden-uudistus

▪ Tule mukaan pilotoimaan ja testaamaan: 
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=155105126

▪ Katso animaatiot käyttötilanteista 

Käyntiasiointi: https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/6z8w40nv

Sähköinen asiointi: https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/ea0t5rf0

▪ Kysy lisää: digihenkilollisyys[at]dvv.fi

https://dvv.fi/digitaalisen-henkilollisyyden-uudistus
https://wiki.dvv.fi/pages/viewpage.action?pageId=155105126
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/6z8w40nv
https://dreambroker.com/channel/m06sxbf0/ea0t5rf0


Henkilötunnuksen uudistus



• Digi- ja väestötietovirasto (DVV) on mukana valtiovarainministeriön hankkeessa koskien henkilötunnuksen 
uudistamista (HETU-hanke). 

‒ Lisätietoa valtiovarainministeriön hanke -sivulta. 

‒ Hankkeen tarkoituksena on 

▪ uudistaa henkilötunnusjärjestelmää ja kehittää valtion takaamaa identiteettiä huomioiden henkilötunnusten 
riittävyys, 

▪ poistaa uusien tunnusten sukupuolisidonnaisuus 

▪ sujuvoittaa ulkomaalaisten asiointia laajentamalla henkilötunnuksen saajien piiriä sekä 

▪ ehkäistä henkilötunnusten käyttöä tunnistuskäytössä.

• Uudistuksen toteutuminen edellyttää lainsäädäntömuutoksia. 

‒ Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2022. 

‒ Ehdotettujen lakimuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Sukupuolineutraalia henkilötunnusta koskevat 
muutokset tulisivat voimaan 1.1.2027.

• Uudistus edellyttää muutosten toteutusta väestötietojärjestelmään (VTJ). 

‒ DVV:ssa HETU-hankkeen uudistusten toteuttamisesta vastaa HEUKO-käyttöönottoprojekti (8.12.2021-31.3.2023). 

‒ Projekti koordinoi laajan käyttöönoton kokonaisuutta DVV:n palveluissa ja tukee uudistusten 
asiakaskäyttöönottoja.

‒ Lisätietoa HEUKO-projektista: https://dvv.fi/hankkeet.
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Henkilötunnuksen uudistus

https://vm.fi/hanke?tunnus=VM183:00/2020
https://dvv.fi/hankkeet
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Hetu-uudistuksen tavoitteet ja hyödyt



• Lisätietoja henkilötunnuksen uudistuksen vaikutuksista 

väestötietojärjestelmään löydät Henkilötunnuksen uudistaminen -sivulta

(dvv.fi/hetu-uudistus).

• DVV järjestää syksyllä kaksi henkilötunnuksen 

uudistamisen infotilaisuutta verkossa 4.10. ja 29.11. Tervetuloa mukaan!

• Lisätiedot:

‒ Lisätietoja osoitteesta: hetu-uudistus[at]dvv.fi

‒ Markus Maunula, erityisasiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, 

etunimi.sukunimi[at]dvv.fi
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Lisätiedot

https://dvv.fi/hetu-uudistus


Vanhemmuuslaki ja sen 

vaikutukset hyvinvointialueille



• Uusi vanhemmuuslaki (775/2022) on hyväksytty kesällä 2022 ja se tulee 
sovellettavaksi 1.1.2023

‒ Hallitusohjelman mukaisesti vanhemmuuslaki yhdistää nykyisin sovellettavat isyys-
ja äitiyslait

‒ Nykyisen vanhemmuutta koskevan sääntelyn peruslähtökohdat säilyvät ennallaan
o Vanhemmuus kirjataan jatkossakin isyytenä tai äitiytenä

o Lapsella voi olla jatkossakin enintään kaksi oikeudellista vanhempaa

o Siirrytään kuitenkin pääsääntöisesti käyttämään sukupuolineutraaleja 
vanhemmuutta kuvaavia käsitteitä

‒ Ennakkoon tunnustetun vanhemmuuden vahvistaminen nopeutuu, sillä 
tunnustaminen voidaan kiistää tai peruuttaa vain ennen lapsen syntymää

o Toisaalta mahdollisuutta selvittää jo vahvistettu vanhemmuus 
lastenvalvojalla laajennetaan
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Vanhemmuuslaki



• Vanhemmuuslain yhtenä tavoitteena on uudistaa vanhemmuuden 

vahvistamisen menettely silloin, kun vanhemmuus on tunnustettu ennen 

lapsen syntymää äitiysneuvolassa
‒ Neuvola toimittaa asiakirjat lastenvalvojan sijaan suoraan DVV:lle

‒ Asiakirjan laaditaan uudessa VanhemmuusWeb-sovelluksessa, joka korvaa 

nykyisin käytössä olevat ennakkotunnustamisasiakirjat

‒ VanhemmuusWeb on DVV:n toteuttama verkkoselaimella toimiva 

ennakkotunnustamisten sähköinen ilmoitusjärjestelmä

‒ Sovellus on maksuton ja se on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kaikissa 

manner-Suomen neuvoloissa 1.1.2023 lähtien

‒ Sovelluksen käyttöönotto edellyttää toimenpiteitä hyvinvointialueilta:
▪ Ohjeet ovat saatavilla hyvinvointialueille osoitteessa 

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen
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Vaikutukset neuvoloihin
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• Vanhemmuuslain nojalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa 
vanhemmuuden selvittämisessä, tunnustamisessa ja vahvistamisessa 
käytettävien asiakirjojen kaavat

‒ Uudet asiakirjat korvaavat lastenvalvojien nykyisin käyttämät isyyden ja äitiyden 
selvittämistä, tunnustamista ja vahvistamista koskevat asiakirjat

‒ THL on julkaissut tulevien asiakirjojen rakenteet Sosmeta-palvelussa 
(https://sosmeta.thl.fi/document-definitions/list/search) luonnos-tilassa 31.5.2022 ja 
testissä-tilassa 31.8.2022. THL pyrkii julkaisemaan asiakirjarakenteet valmis-
tilassa 30.9.2022 (edellyttää mm. asetusnumeroiden saamista).
▪ Tietojärjestelmätoimittajat voivat hyödyntää asiakirjavalmistelussa kyseisiä 

rakenteita.

‒ Vanhemmuuslain tullessa sovellettavaksi on siirryttävä käyttämään uusia asiakirjoja
▪ Kuntien/hyvinvointialueiden vastuulla on huolehtia siitä, että tietojärjestelmistä 

otetaan vuoden vaihtuessa käyttöön versio, jossa uudet asiakirjat ovat.
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Vaikutukset lastenvalvojiin
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• DVV ilmoittaa nykyisin avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta 
synnyttäneen äidin kotikunnan lastenvalvojalle (nk. au-arkki), jotta 
lastenvalvoja voi aloittaa vanhemmuuden selvittämisen

• Vanhemmuuslain myötä lastenvalvojan velvollisuus selvittää 
ennakkotunnustetun lapsen vanhemmuus poistuu

▪ Ilmoitusten määrä tulee laskemaan huomattavasti 
(karkean arvion mukaan n. 70-80%)

• Ilmoitus tulee toimittaa jatkossa sen hyvinvointialueen lastenvalvojalle, 
jolla lapsen synnyttäneellä äidillä on kotikunta

▪ DVV lähettää au-arkit myös jatkossa sen kunnan lastenvalvojalle, jossa 
synnyttäneellä äidillä on kotikunta -> menettely ei lähtökohtaisesti muutu

▪ Hyvinvointialue voi kuitenkin pyytää au-arkkien toimittamista koko alueensa 
osalta tietylle lastenvalvojalle/paikkakunnalle tai sähköistä toimitusmuotoa 
osoitteesta ilmoitusliikenne[at]dvv.fi
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Muut vaikutukset hyvinvointialueiden

tietojärjestelmiin



• Lisätietoja on saatavilla DVV:n verkkosivuilla osoitteessa 

https://dvv.fi/ennakkotunnustamisen-ilmoittaminen

• AU-arkkien osalta: ilmoitusliikenne[at]dvv.fi

• Vanhemmuuslain osalta: vanhemmuus[at]dvv.fi
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Palvelu Yhteydenotto-osoite

Toimikortit Toimikorttisopimukset ja korttien rekisteröinti: 

varmennepalvelut[at]dvv.fi 

Rekisteröijien oikeudet ja Vartti-järjestelmä: 

vartti[at]dvv.fi 

Palveluvarmenteet vptuotanto[at]dvv.fi 

VTJ-kyselypalvelut:

VTJkysely -selainsovellus ja 

VTJkysely-rajapinta

VTJkysely -selainsovellus: vtjkysely[at]dvv.fi 

VTJkysely-rajapinta: vtjkysely-rajapinta[at]dvv.fi  

VTJ-päivitykset ja 

poiminnat: 

Muutostietopalvelu ja VTJ-

muutosrajapinta

muutostietopalvelu[at]dvv.fi 

Suomi.fi-tunnistus Käyttölupaan liittyvät asiat: 

suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi  

Tukea tekniseen käyttöönottoon:

tunnistus-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Suomi.fi-

palvelutietovaranto

ptv-tuki[at]dvv.fi  

Suomi.fi-valtuudet Käyttölupa-asiat: suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi 

Tekninen käyttöönotto: valtuudet-

kayttoonotot[at]dvv.fi 

Tukea HVA:n valtuushakemuksen tekoon 

(loppukäyttäjätuki):  organisaatiopalvelut[at]dvv.fi

Palvelu Yhteydenotto-osoite

Suomi.fi-viestit Käyttölupa-asiat: suomi.fi-kayttoluvat[at]dvv.fi   

Käyttöönoton tuki:  viestit-kayttoonotot[at]dvv.fi  

Suomi.fi-palveluväylä Käyttöönottojen yleinen tuki:

palveluvayla-kayttoonotot[at]dvv.fi 

Ylläpidon ja käyttöönottojen tekninen tuki:

palveluvayla[at]palveluvayla.fi 

Testiaineistopalvelu organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Yhteentoimivuusalusta yhteentoimivuus[at]dvv.fi  

VTJ-ilmoitusliikenne ilmoitusliikenne[at]dvv.fi  

Suomi.fi-palveluhallinta organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Verkkoasiointi-palvelu organisaatiopalvelut[at]dvv.fi 

Digitaalinen henkilöllisyys digihenkilollisyys[at]dvv.fi 

Henkilötunnuksen 

uudistus

hetu-uudistus[at]dvv.fi 

Vanhemmuuslaki AU-arkkien osalta: ilmoitusliikenne[at]dvv.fi 

Vanhemmuuslain osalta:

vanhemmuus[at]dvv.fi 

Jäikö jokin mietityttämään? Ota meihin yhteyttä!
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Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit 

tulevat saataville osoitteeseen:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

Kiitos osallistumisestasi!

Vastaathan myös palautekyselyymme!

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


dvv. f i


