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Ohjelma

Tilaisuuden tallenne ja 

esitysmateriaalit julkaistaan 

osoitteessa:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


Suomi.fi-palvelutietovaranto



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

▪ PTV-käyttölupa edellyttää käyttöehtojen
hyväksymistä ja toimituspolitiikan
noudattamista.

▪ Hyvinvointialueilla on PTV:n 
käyttövelvollisuus, josta säädetään laissa 
hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin 
tukipalveluista (571/2016).

Mikä Palvelutietovaranto on?

Ennen Nyt

https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/hdrPuET6Ph5RWSah.pdf
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abb176b6a0463a88240a8
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160571


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

järjestelmissä, kuten 
hyvinvointialueiden sivuilla tai 

Suomi.fi-verkkopalvelussa.



▪ PTV:n hyödyntäminen vähentää päällekkäistä sisällön tallentamista eri 
alustoilla.

▪ Asiakaslähtöinen tietomalli ja asiakasta ohjaava lähestymistapa 
vähentää häiriökysyntää ja yleisen neuvonnan tarvetta ja helpottaa 
asiakaspalvelua.

▪ Voitte hyödyntää PTV-dataa esimerkiksi
• organisaationne verkkosivuilla 

• chatboteissa

• karttapalveluissa

• palvelusuunnittelun ja toiminnanohjauksen järjestelmissä

• digiopasteissa.

PTV:n hyödyt



Missä PTV-dataa käytetään

▪ Jo 100 organisaatiota hakee PTV-dataa omiin järjestelmiinsä. 

▪ Useat kansalliset palvelut ovat riippuvaisia siitä, että hyvinvointialueiden 
PTV-tiedot ovat hyödynnettävissä 2023 alusta:

• Päivystysapu 116117 / Hoidonperusteet.fi
• Sähköinen perhekeskus
• Suomi.fi-verkkopalvelu (mm. päähaku, oppaat, sote-palvelupaikkojen vertailu, 

karttanäkymä)

▪ Alustavien tietojen perusteella tulevista hyvinvointialueista 
• 4 on jo toteuttanut PTV-integraation
• 11 aikoo toteuttaa OUT-integraation (tiedot PTV-rajapinnan kautta omaan 

järjestelmään)
• 6 aikoo toteuttaa IN-integraation (tiedot omasta järjestelmästä PTVhen)

o Tuemme teitä tarvittaessa integraation tekemisessä!



PTV-ajokortti ja 
perehdytys

PTV-tiimin 
kokoaminen

Käyttölupahakemus

Kouluttautuminen

Valmistautuminen

Kartoitus 
hyvinvointialueen 
palveluista

Olemassa olevien 
PTV-sisältöjen 
kartoitus

Vastuunjako 
palveluiden 
kuvaamisesta

Palveluiden 
kartoitus

Asiointikanavien ja 
palvelukuvausten 
kopiointi

Tietojen 
laaduntarkistus ja 
päivittäminen

Palveluiden ja 
asiointikanavien 
kuvaaminen

Sisällöntuotanto

Sisältöjen julkaisu 
massatyökalulla

Organisaatiot, joiden 
palvelut siirtyvät 
hyvinvointialueelle 
arkistoivat sisältönsä 
massatyökalulla

Sisältöjen tarkistus

Ylläpidon vastuun 
jakaminen

Vuodenvaihde ja 
ylläpito

PTV:n käyttöönoton vaiheet



• Jokaisen tulevan hyvinvointialueen tulee tehdä rekisteröityä 
Palveluhallinta-sivustolle ja tehdä PTV-käyttölupahakemus
mahdollisimman pian.

• 3 aluetta ei ole vielä tehnyt käyttölupahakemusta

• Kootkaa PTV-tiimi käyttöönottoprojektin läpiviemiseksi
• Tähän on oltava riittävät resurssit

▪ Jokaisen henkilön, joka tuottaa sisältöä PTV:hen, tulee suorittaa PTV-
ajokortti.

• Jos nykyinen maakunnan kattava sote-kuntayhtymä muuttuu 
hyvinvointialueeksi, DVV muuttaa PTV:ssä sote-kuntayhtymän 
hyvinvointialueeksi ns. käyttöönottoviikolla. Näille organisaatioille on 
lähetetty erillinen ohje.

Valmistautuminen

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddebdea5fcf1007e2c0f60
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/esittely
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ptv-ajokortti/


▪ Kartoittakaa kokonaistilanne
• Mitä palveluita ja asiointikanavia on kuvattu

• Mitä palveluita ja asiointikanavia on kokonaan kuvaamatta

• Onko kuvauksissa käytetty pohjakuvauksia

• Mitkä asiointikanavat lakkaavat.

• Voitte kartoittaa olemassa olevia PTV-sisältöjä raporttien avulla
• Suomi.fi-palveluiden raportit -> Suomi.fi-palvelutietovaranto

▪ Jos tätä työtä ei ole vielä aloitettu, se tulee aloittaa välittömästi. 

Palveluiden kartoitus

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7aac71e916cc06dca4d7d1
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/raportit/etusivu


▪ Hyvinvointialue-organisaation (muodostuu PTV:hen, kun käyttölupa 
on myönnetty) alle tulee kuvata kaikki hyvinvointialueen tarjoamat 
palvelut ja asiointikanavat

• Myös pelastustoimen palvelut ja asiointikanavat tulee kuvata

▪ Hyvinvointialue-organisaation alle tulee kopioida myös väistyvien 
organisaatioiden asiointikanavat, jotka jäävät voimaan

▪ Palvelut ja asiointikanavat tulee liittää toisiinsa

▪ Kopioidut sisällöt tulee tarkistaa ja päivittää (mm. aluetiedon muutos)

▪ Väistyvien sote-organisaatioiden sisältöjen kopiointi tehtävä 
ehdottomasti vuodenvaihteeseen mennessä, tämän jälkeen sisällöt 
arkistoidaan, eikä niitä voi kopioida. 

Sisällöntuotanto



Palveluiden kartoitus ja sisällöntuotanto

▪ Hyvinvointialue-organisaation alle tulee kopioida tai kuvata kaikki 
hyvinvointialueen tarjoamat palvelut 

• Myös pelastustoimen palvelut ja asiointikanavat tulee kuvata

▪ Kokonaistilanteen kartoitus

• Mitä palveluita ja asiointikanavia on kuvattu, mitä kuvaamatta 
• Mitkä sisällöt on tarpeen kopioida väistyviltä sote-organisaatioilta

• Voitte kartoittaa olemassa olevia PTV-sisältöjä raporttien avulla

• Suomi.fi-palveluiden raportit-> Suomi.fi-palvelutietovaranto

▪ Jos tätä työtä ei ole vielä aloitettu, se tulee aloittaa välittömästi. 

• HUOM! PTV:n massajulkaisutoiminnallisuus poistuu käytöstä ja väistyvien
organisaatioiden sisällöt arkistoituvat vuoden alussa. 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/raportit/etusivu


▪ Hyvinvointialueiden tulee hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta huolehtia 
siitä, että hyvinvointialueelle siirtyvät PTV-sisällöt on kuvattu, tarkistettu ja 
ajastettu julkaistumaan vuodenvaihteessa. 

▪ Mikäli hyvinvointialue suunnittelee OUT-integraatiota, sisällöt voi 
integraation testaamiseksi julkaista jo ennen vuodenvaihdetta. Tällöin 
sisällöissä tulee olla merkitä ”käytössä 1.1.2023”. Nämä merkinnät tulee 
poistaa vuodenvaihteen jälkeen ja sisällöt julkaista uudelleen ennen 
maaliskuun alkua. 

▪ IN-integraatiota suunnittelevien organisaatioiden tulee hakea käyttölupaa 
ja huolehtia integraation testauksesta ohjeiden mukaan. HUOM. Datan 
oltava PTV-tietomallin ja laatuohjeiden mukaista!

▪ Sisältöjen ylläpidolle tulee varata riittävät resurssit myös 
käyttöönottoprojektin jälkeen.

Vuodenvaihde ja ylläpito



▪ Digi- ja väestötietovirasto on tuottanut hyvinvointialueiden PTV-työn 
tueksi työkirjan. Työkirjassa annetaan ohjeita, PTV-työn 
käynnistämiseen, organisoitumiseen ja siihen, miten sisältöjen 
vastuunsiirto nykyisiltä organisaatioilta hyvinvointialueille kannattaa 
hoitaa. Työkirjaa päivitetään säännöllisesti.

▪ PTV-työkirja Suomi.fi-palveluhallinta -sivustolla

PTV-työkirja hyvinvointialueille

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/627cb1a12b8c0e015fb89c6e


▪ Tavoitteena on, että hyvinvointialue joko kuvaa palvelunsa PTV:hen ja hakee ne rajapinnan kautta omaan 
palveluunsa (OUT-integraatio) tai tuo palvelut PTV:hen rajapinnan kautta jostakin omasta järjestelmästään 
(IN-integraatio) DVV suosittelee ensisijaisesti OUT-integraatiota. 

▪ PTV:n käyttöliittymän ja OUT-rajapinnan etuja

• PTV:n malli ohjaa asiakaslähtöisyyteen, pois organisaatiolähtöisyydestä. 

• PTV:n rakenteinen malli parantaa sisältöjen yleistä saavutettavuutta.

• PTV:n käyttöliittymä on helpompi käyttää kuin monet julkaisujärjestelmät. Käyttöliittymässä on monia 
laadukasta sisällöntuotantoa tukevia toiminnallisuuksia (automaattinen tekstintarkastus ja 
asiasanoittaja, Tehtävät ja ajankohtaiset muutokset –osio.)

▪ Milloin kannattaa valita IN-rajapinta? 

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

• Lähettävän järjestelmän tietomallin on oltava yhteensopiva PTV:n tietomallin kanssa. 

• IN-integraatio on yleensä kalliimpi ja hankalampi toteuttaa. Myös se vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja 
kehittämistä.

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

OUT- vai IN-rajapinta?



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

▪ 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 integraation toteuttamisen tueksi
• 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, erityisesti #sote-pähkäilyt

• Käyttöönoton ja käytön tuki: ptv-tuki[at]dvv.fi

Hyvinvointialueille on tarjolla tukea PTV-työhön

https://dvv.fi/hyvinvointialueet
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://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5b6ab6b99ef01764b2dbd296


Suomi.fi-laatutyökalut



Suomi.fi-laatutyökalut:
Kohti parempaa
asiakas- ja asiointikokemusta



Suomi.fi-laatutyökaluilla sujuvampia 
ja asiakaslähtöisempiä digipalveluita

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

Tunnista palveluiden vahvuudet ja heikkoudet ja kehitä 
palveluita entistä sujuvimmaksi

Arvioi, seuraa ja vertaile digipalveluiden laatua ja käyttöä 
palvelu-, organisaatio- ja kansallisella tasolla

Paranna tiedolla johtamista, suunnittelun  ja päätöksenteon 
tueksi sekä resurssien ohjaamiseen

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



Suomi.fi-laatutyökalut

Itsearviointi
Arvioi palvelun laatua säännöllisesti yhdessä kehitystiimin 
kanssa kansallisen kriteeristön avulla

Asiakaspalaute
Kerää palautetta käyttäjiltä heti asioinnin jälkeen 
tähtiarvosanalla ja avoimella palautteella

Käyttöaste
Seuraa palvelun käyttömääriä ja käytön siirtymää eri 
kanavissa

Seuranta
Analysoi kerättyä tietoa koontinäkymän tai rajapinnan 
avulla



Käyttöönotto
Ota käyttöön helposti ja vaivattomasti

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

Lisätietoa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/laatutyokalut/esittely ja 
https://laatutyokalut.suomi.fi/public

Yhteydenotot käyttöönotossa ja tukitilanteissa: 
ptv-tuki[at]dvv.fi 

Itsearvioinnilla helposti alkuun! Kutsu meidät mukaan:
kristina.noor-ilander[at]dvv.fi

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/laatutyokalut/esittely
https://laatutyokalut.suomi.fi/public


”Työkalun keskeinen hyöty on sen helppokäyttöisyys. Käyttöönoton 
yhteydessä asiakaspalautetyökalu piti kytkeä Palvelutietovaranto-
liitoksella tiettyyn palveluun ja kanavaan, jotta palautteet 
kohdistuvat oikeaan paikkaan. Kun liitos on kerran tehty, ovat työkalu 
ja sen valmis palautelomake erittäin helppokäyttöiset.”

- Hanna Korpiaho, Oulu10-palveluiden järjestelmäasiantuntija



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.

• Hyvinvointialueella on myös luotava 

hallintamalli, jonka avulla 

varmistutaan, että valtuudet 

mitätöidään henkilön mm. 

vaihtaessa työpaikkaa.

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

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

Hyvinvointialueet voivat hyötyä Suomi.fi-

valtuuksista kahdella tapaa



Hyvinvointialue valtuuksien käyttäjänä ja hyödyntäjänä

Hyvinvointialue

2. Hyvinvointialue 

hyödyntää 

valtuuksia, eli 

tarjoaa asukkailleen 

sähköisiä 

asiointipalveluja, esim. 

terveydenhuollon 

sähköisen 

ajanvarauksen. 

Edellytys: Asukas A on 

valtuuttanut Asukas B:n 

terveydenhuollon asioiden hoitoon 

Suomi.fissäEdellytys: 

Hyvinvointialueen 

asiointipalvelussa 

hyödynnetään 

Suomi.fi-valtuuksia, eli 

sieltä tehdään 

valtuustarkistus 

valtuusrekisteriin.

Suomi.fi-

valtuuksien 

valtuusrekisteri

Hyvinvointialueen 

asukas asioi toisen 

asukkaan puolesta, 

eli tekee 

ajanvarauksen tai 

katsoo 

terveystietoja. 

1. 

Hyvinvointialue

käyttää 

valtuuksia, eli 

valtuuttaa esim. 

työntekijöitään tai 

asiamiesyrityksiä 

asioimaan 

hyvinvointialueen 

puolesta.

Edellytys: Hyvinvointialue on hakenut 

valtuushakemuksella DVV:ltä

valtuutusoikeuksia vastuuhenkilöilleen 

tarvitsemiinsa valtuusasioihin.

Hyvinvointialueen 

vastuuhenkilöt jakavat 

asiointivaltuuksia niitä 

tarvitseville 

työntekijöilleen.

Hyvinvointialueen työntekijät/asiamiehet asioivat 

mm. Kelan etuustietopalvelu Kelmussa tai 

työnantajan asiointipalvelussa, joka tarkastaa 

puolesta-asiointioikeuden Suomi.fi-valtuusrekisteristä

https://www.suomi.fi/valtuudet/valtuusasiat/terveydenhuollon-asioiden-hoito/a5b99fc3dc1ae9261ebb659d77c5e100


Valtuuksien hallintaan liittyvät roolit hyvinvointialueilla

• Valtuushakemuksen tekijä

• Hakemuksen tekijä ilmoittaa hakemuksella, ketkä valtuutetaan ja ketkä  
nimenkirjoitusoikeudelliset allekirjoittavat hakemuksen

• Valtuushakemuksen voi täyttää ja lähettää DVV:lle kuka tahansa 
organisaatiosta 

• Hakemuksen tekijän ohjeet: www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-
valtuuttaminen/ohjeet-hakemuksen-tekemiseen

• Nimenkirjoitusoikeudelliset, jotka allekirjoittavat valtuushakemuksen

• Julkisyhteisön täytyy itse tunnistaa omat nimenkirjoitusoikeudelliset 
henkilönsä, joilla on oikeus allekirjoittaa DVV:lle lähetettävä valtuushakemus.

• Hakemuksen tekijä ilmoittaa allekirjoittajille, kun hakemus on valmis 
allekirjoittettavaksi.

• Vastuuhenkilö(t), jolle on haettu hakemuksella valtuutusoikeus

• Antaa ja poistaa organisaationsa muiden työntekijöiden asiointivaltuuksia 
osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet

• Ei pääse automaattisesti itse mihinkään asiointipalveluihin asioimaan, mutta 
voi antaa itselleen samanlaisen asiointivaltuuden kuin mitä hän jakaa muille 
kollegoilleen.

• Vastuuhenkilön valtuutusoikeus on muistettava poistaa hänen vaihtaessa 
työnantajaa tai jäädessä eläkkeelle.

• Asiointivaltuuden saanut työntekijä

• Voi asioida organisaation puolesta siinä palvelussa, johon vastuuhenkilö eli 
valtuutusoikeudellinen on hänelle on antanut asiointivaltuuden (esim. Kelan 
ajanvarausjärjestelmä, Veron Tulorekisteri)

• Työntekijän asiointivaltuudet on muistettava poistaa hänen vaihtaessa 
työnantajaa tai jäädessä eläkkeelle.

Suomi.fi-valtuudet kannattaa laittaa 
kuntoon mieluiten vuoden 2022 aikana.

Kysy lisää: organisaatiopalvelut@dvv.fi

1. Hyvinvointialue Suomi.fi-valtuuksien käyttäjänä:

Miten hyvinvointialue saa Suomi.fi-valtuudet käyttöönsä?

1. Tunnistakaa tarvitsemanne asiointivaltuudet, joita 

työntekijänne tarvitsevat 

2. Päättäkää vastuuhenkilöt, jotka jatkossa hallinnoivat 

hyvinvointialueenne valtuuksia ja tehkää DVV:lle hakemus, 

jolla haette heille valtuutusoikeudet.

3. Tunnistakaa organisaationne nimenkirjoitusoikeudelliset 

henkilöt, jotka allekirjoittavat tämän valtuushakemuksen. 

Lähettäkää hakemus DVV:lle.

4. Hakemuksen valmistuttua vastuuhenkilöillänne on 

mahdollisuus antaa asiointivaltuuksia muille työntekijöille 

(onnistuu itsepalveluna www.suomi.fi/valtuudet)

5. Muistakaa myös miettiä hallintamalli, jonka avulla 

varmistutte, että valtuuksia annetaan jatkossa oikeille 

työntekijöille ja vain niihin asioihin, joihin työntekijät niitä 

tarvitsevat. Työtehtävässään lopettavien työntekijöiden 

valtuudet on muistettava poistaa.

Tarkempi ohje hakemuksella valtuuttamiseen (pdf) 

http://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen/ohjeet-hakemuksen-tekemiseen
http://www.suomi.fi/valtuudet
mailto:organisaatiopalvelut@dvv.fi
https://dvv.fi/documents/16079645/37328995/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf/703d31bc-10a8-fe4b-bb77-eb1bf9446d4d/Julkisyhteisojen+ohjeet,+pdf.pdf?t=1649050631192


1. Hyvinvointialue Suomi.fi-valtuuksien käyttäjänä: 

Mitä valtuusasioita hyvinvointialue tarvitsee?

• Tieto puolesta-asioinnin tarpeesta täytyy aina olla valtuuttajalla eli päämiehellä 

itsellään; DVV ei sitä voi valtuuttajalle kertoa

• Useimmiten kehotus hakea Suomi.fi-valtuuksia asian hoitoa varten tulee 

asiointipalveluista

‒ Esimerkiksi Kela ja Vero ovat listanneet esimerkillisesti nettisivuillaan, mitä 

valtuusasioita tarvitaan heidän asiointipalveluissaan.

• DVV on koostanut ohjeeseen suuntaa-antavaa listaa valtuusasioista, jotka 

saattavat olla hyvinvointialueelle hyödyllisiä

‒ Lista ei ole kattava; hyvinvointialueen on itse arvioitava, mitkä valtuusasiat 

ovat tarpeellisia. PDF-ohje löytyy dvv.fi/hyvinvointialueet 

‒ Huom! Valtuuttamisessa on aina kyse vallan luovuttamisesta; valtuuksia ei 

tule antaa ilman harkintaa, sillä se luo mm. tietosuojariskejä.



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

Hyvinvointialueen käytävä 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 usein 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.

Suomi.fi-valtuuksien

käyttöönottoprosessi ja tekniset

tukimateriaalit löytyvät Palveluhallinnasta 

2. Suomi.fi-valtuuksien hyödyntäminen 

hyvinvointialueen 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
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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

Digi- ja väestötietovirasto  (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

Digi- ja väestötietovirasto 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 Suomi.fi-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 (esim. DVV:n, Veron ja KELAn palveluita)

• 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 tai kuntayhtymän 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 (palvelu- ja palvelin) varmenteet on sidottu organisaation Y-tunnukseen
• Hyvinvointialueiden on mahdollista käyttää vanhaa, esim. sairaanhoitopiiriltä tai 

kuntayhtymältä periytyvää Liityntäpalvelinta ja/tai 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 uuden 
integraation kanssa
o Tarkennamme ohjeistusta ja tiedotamme lisää marraskuun 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.
o Katso esimerkkidiat VTJ muutosrajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta 
o Käyttöönoton yleiskuva on kuvattu seuraavalla dialla. 

• Hyvinvointialue voi sopia palveluväyläintegraation teknisestä ja/tai hallinnollisesta 
toteutuksesta ICT-palveluntarjoajan kanssa. 

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.

Vuodenvaihteen 
jälkeen ja ylläpito



Rekisteröitymisvelvoite takaa läpinäkyvyyden

▪ Kaikki väylää käyttävät organisaatiot rekisteröidään Suomi.fi-
palveluhallinnassa väylän käyttäjiksi - myös niissä tapauksissa kun liitynnän 
tuottaa ICT-toimittaja (välitoimija)

▪ Liityntäkatalogi (Organisaatiot-välilehti) listaa kaikki organisaatiot, jotka 

• Hyödyntävät Palveluväylän kautta tarjottavia palveluita
• Tarjoavat tietoja Palveluväylän kautta
• Toimivat Palveluväylän välitoimijoina 

(Välitoimijaksi voi rekisteröityä loppusyksystä 2022 eteenpäin, tarkennamme 
aikataulua)

▪ Jokaisella väylään liitetyllä organisaatiolla oltava oma alijärjestelmä

• Voi olla raskas isoille välitoimijoille → muutos syksyllä 2022
o Katso dia Palvelun yhteiskäyttö saman alijärjestelmän kautta

https://liityntakatalogi.suomi.fi/


Muutos syksyllä 2022: 
Väylään liittymisen ulkoistaminen

▪ Jokaisella Suomi.fi-palveluväylän kautta tarjottavia palveluita 
hyödyntävällä organisaatiolla on oltava Väylän käyttölupa. 

▪ Mahdollistamme syksyn 2022 aikana väylään liittymisen ulkoistamisen 
tekniselle ja/tai hallinnolliselle ICT-palveluntarjoajalle 

• Palveluväylän käyttöehdot ja liittymisprosessi päivitetään syksyn 2022 aikana 
mahdollistamaan nykyistä paremmin ns. välitoimijarooli 
o Mahdollisuus ulkoistaa väylään liittymisen hallinnollinen prosessi tai tai väylän 

kautta tarjottujen palveluiden käyttöönoton hallinnollinen prosessi
o Mahdollisuus ulkoistaa väylään liittymisen tekninen prosessi ja palveluiden liittäminen

▪ Huomaa että yksittäisten palveluiden käyttöluvat sovitaan tietoa 
hyödyntävän asiakkaan ja palvelua tarjoavan organisaation välillä

12.10.2022 44[Esittäjä, Esityksen nimi]



Hallinnollisen prosessin ulkoistaminen

▪ ICT-palveluntarjoaja (ns. ”välitoimija”) voi

• Hakea asiakkaan puolesta Suomi.fi-palveluhallinnan käyttöluvan
• Hakea asiakkaan puolesta Suomi.fi-palveluväylän käyttöluvan testi- ja 

tuotantoympäristössä
• Ilmoittaa asiakkaansa liityntäpalvelimen ja alijärjestelmien tiedot osana Väylän 

käyttölupapyyntöä
• Toimia asiakkaan puolesta teknisenä ja hallinnollisena yhdyshenkilönä
• Huolehtia yksittäisten palveluiden käyttöluvat asiakkaan puolesta

▪ Asiakkaan vastuulla on

• Hyväksyä ja allekirjoittaa Palveluhallinnan lupapyyntö
• Hyväksyä ja allekirjoittaa Palveluväylän lupapyyntö
• Määrittää väylän kautta tarvitsemansa tai tarjoamansa palvelut osana 

käyttöönottoa ja allekirjoittaa tarvittaessa palvelukohtaiset lupapyynnöt

12.10.2022 45[Esittäjä, Esityksen nimi]



Teknisen prosessin ulkoistaminen

▪ Väylään liittymisen teknisen osuuden voi ulkoistaa ICT palveluntarjoajalle 

▪ ICT-palveluntarjoaja (ns. välitoimija”) voi
• Tarjota ja /tai määrittää asiakkaan tarvitseman liityntäpalvelinratkaisun ja 

määritellä liityntäpalvelimen testi- ja tuotantoympäristössä
• Tehdä tarvittavat palomuuriavaukset
• Hakea ja asettaa paikalleen palvelin- ja palveluvarmenteet
• Määrittää ja testata tarvittavat palveluintegraatiot
• Kuvailla tarjotut palvelut Liityntäkatalogiin
• Ylläpitää Palveluväyläliitäntää

▪ Asiakkaan vastuulla on
• Määrittää väylän kautta hyödynnettävät palvelut osana käyttöönottoa ja 

allekirjoittaa tarvittaessa palvelukohtaiset lupapyynnöt
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Muutos syksyllä 2022:
Palvelun yhteiskäyttö saman alijärjestelmän kautta

▪ Alijärjestelmä liittää asiointipalvelun ja sitä käyttävän tai tarjoavan organisaation 
Palveluväylään

▪ Nykyinen voimakas suositus: Jokainen asiakasorganisaatio on liitetty Väylään oman, erillisen 
alijärjestelmän kautta niissäkin tapauksissa joissa useat organisaatiot käyttävät saman 
palveluntarjoajan liityntäpalvelimia. 

• Palveluntarjoajat voivat helposti identifioida miltä organisaatiolta palvelupyyntö tulee.
• Kuormittaa välitoimijoita

▪ Muutos syksyllä 2022: Usea asiakasorganisaatio voi käyttää samaa alijärjestelmää 
tiedonvaihtoon

• Jokaisella asiakasorganisaatiolla on kuitenkin oltava  sekä Väylän käyttölupa että ko. palvelun käyttölupa
• Palveluväylän esimerkkitoteutuksessa asiakas tunnistetaan e-Delivery-yhteensopivassa muodossa osana 

kyselysanoman otsikkotietoa, eli header-informaatiota asiakkaan Y-koodin perustella

• Palveluntarjoajat päättävät palvelukohtaisesti hyväksyvätkö usean asiakkaan käyttävän samaa 
alijärjestelmää ja millä ehdoilla.
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Esimerkki: VTJ muutosrajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta (1/2)
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Ei Kyllä 

Määritä alijärjestelmä
• Lisätään VTJ Mutpa nykyiseen?
• Uusi alijärjestelmä?

Pyydä VTJ MutPa käyttölupa

Testaa VTJ hiekkalaatikossa

Liity tuotantorajapintaan
• Palomuuriavaukset
• IP osoitteet
• Tuotantotestaus VTJ ohjeen 

mukaan

Ylläpidä

Liity Suomi.fi-palveluhallintaan

Tee väylän käyttölupahakemus
• Liityt testiväylään 

Valitse liityntäpalvelinratkaisu
• Määritä 1 alijärjestelmä

Testaa liittyminen testipalvelulla

Kun testi OK,
Tee väylän käyttölupahakemus

• Liityt tuotantoväylään

Valitse liityntäpalvelinratkaisu

Oletko jo liittynyt Palveluväylään
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1. Liity suomi.fi-palveluhallintaan → Suomi.fi-palveluhallinta

2. Liity suomi.fi-palveluväylään → Käyttöönoton vaiheet

3. Hae testiväylän käyttölupaa → Hae käyttölupaa testiväylään

4. Valitse sopiva liityntäpalvelinratkaisu → Liityntäpalvelinvaihtoehdot

5. Määrittele liityntäpalvelimelle
vähintään yksi alijärjestelmä

→ Uuden alijärjestelmän liittäminen

6. Testaa väylän testiympäristössä
Palveluväylän testipalveluilla

→ Liityntäpalvelimen testaaminen

7. Siirry tuotantoympäristöön → Tuotantoympäristöön siirtyminen

8. Hae VTJ Muutosrajapinnan käyttölupa
ja etene Muutosrajapinnan ohjeen
mukaan

→ VTJ muutosrajapinta

[Esittäjä, Esityksen nimi]

Esimerkki: VTJ muutosrajapinnan käyttöönotto Palveluväylän kautta (2/2)

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/vaiheet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/palveluvayla-hae-kayttolupaa/uusi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/liityntapalvelin
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/591ac1e314bbb10001966f9c
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/testaa
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/tuotantoymparistoon
https://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta


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 Digi- ja väestötietoviraston verkkoasioinnin kautta.

• Hakemus suositellaan tehtäväksi mahdollisimman pian turhien viivästymisten/ilmoittamiskatkojen 
välttämiseksi mutta viimeistään 30.11.2022 mennessä. 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).
‒ Järjestelmätoimittajan vaihtuessa tai uusien lupien myöntämisen yhteydessä 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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3. Siirry tuotantoon:

Asiakas ilmoittaa sähköisesti
Kahden viikon ajan varmistus paperilomakkeilla 

sähköpostitse (turvapostilla)

2. Testaa:

Yhteyden toimivuutta testataan Digi- ja väestötietoviraston 
toimittamilla esimerkkitapauksilla

Onnistuneen testauksen jälkeen Digi- ja väestötietovirasto 
muodostaa tuotantovaiheen tunnukset asiakkaalle

1. Hae:

Suomi.fi-palveluväylän käyttölupa Kuolintietojen ilmoituslupa
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Kuolintietojen sähköisen ilmoittamisen 

käyttöönotto Suomi.fi- palveluväylän kautta  



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 Digi- ja väestötietoviraston 

verkkoasioinnin kautta.

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

jälkeen hva voi 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 Digi- ja 
väestötietovirastosta ilmoituslupa tietojen sähköiseen ilmoittamiseen.

• Ilmoituslupa haetaan Digi- ja väestötietoviraston 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 Digi- ja väestötietovirastoon, se käsitellään 
VTJylläpidossa ja tehdään lupapäätös eli myönnetään ilmoituslupa. 
‒ Asiakkaalle lähetetään rajapintakuvaukset ja tämän jälkeen asiakas pääsee etenemään 

testausvaiheeseen. 
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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


