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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. Hyvinvointialue lähettää alueensa pelastuslaitosten 

toimikorttisopimuksen ja liitteen verkkoasioinnissa 31.10.2022 mennessä.

• 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 (ei lomakkeita) 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. 

6

Korttien uusiminen hyvinvointialueilla
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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 Kelan 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 Kelan 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



• 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 Väestötietojärjestelmässä olevista henkilöistä ilman aluerajausta.

• VTJkyselyssä on erilaisia käyttöoikeusrooleja henkilöiden työ- ja virkatehtävien mukaisesti, jotka perustuvat tietoluvassa 
määriteltyihin käyttötarkoituksen mukaisiin tietoihin.
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VTJkysely-selainsovellus



• Digi- ja väestötietovirasto perustaa uusille hyvinvointialueille (Sosiaali- ja terveystoimi sekä 

pelastustoimi) kattoluvat. 

‒ Luvat ovat valmiina verkkoasioinnissa lokakuun 2022 alusta.

• Jokaisen Hyvinvointialueen tulee liittyä Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen 

kattolupiin hakemuksella.

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

• Olemassa olevat sote- ja pelastustoimen VTJkysely-selainsovellus palvelun tietoluvat 

eivät siirry hyvinvointialueiden nimiin.

• Tietolupahakemus on tehtävä lokakuun 2022 aikana.

• Kun tietolupahakemus on hyväksytty tulee hyvinvointialueiden välittömästi hakea 

verkkoasioinnin kautta oikeuksia organisaatioiden vastuukäyttäjille. 

‒ Vastuukäyttäjien apua tarvitaan kunnilta ja kuntayhtymiltä siirtyvien käyttäjien läpikäyntiin. 

‒ Vastuukäyttäjiä on hyvä olla useampi suurten käyttäjämäärien vuoksi.

• Hyvinvointialueita tullaan ohjeistamaan/tiedottamaan ajantasaisesti. 

‒ Tätä varten on tärkeää, että Digi- ja väestötietovirastolla on tiedossa hyvinvointialueilta 

yhteyshenkilöt joihin olla yhteydessä VTJkysely-selainsovellus palvelun osalta.
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Tulevia toimenpiteitä

https://asiointi.dvv.fi/


• Palvelukohtaista lisätietoa löytyy osoitteesta https://dvv.fi/hyvinvointialueet

• Yhteystiedot:

‒ vtjkysely[at]dvv.fi
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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

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


• 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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Tulevia toimenpiteitä



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

https://asiointi.dvv.fi/#!/login


• 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 300 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 kunnan 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 sen jälkeen enää mukana päivityksessä

• Hyvinvointialue voi tilata alussa 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
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• 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

23

VTJ-muutosrajapinta

16.9.2022

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


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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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


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 

Jäikö jokin mietityttämään? Ota meihin yhteyttä!
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Klinikka palveluista, joiden 
käyttöönottoa tulee edistää 
kriittisimpien palvelujen käyttöönoton 
rinnalla 
10.10.2022 klo 13.00–15.00

Aiheina:

• Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)

• Suomi.fi-valtuudet

• Suomi.fi-viestit

• VTJ-ilmoitusliikenne

• Suomi.fi-palveluväylä

• Yhteentoimivuusalusta

• Testiaineistopalvelu

Lakimuutoksiin liittyvät muutokset 

ja Digi- ja väestötietoviraston 

tukipalvelut

9.11.2022 klo 13.00–15.00

Aiheina:

• Suomi.fi-palveluhallinta  

• Verkkoasiointi-palvelu

• Digitaalinen henkilöllisyys

• Vanhemmuuslaki
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Seuraavat klinikkamme

Ilmoittaudu mukaan: https://dvv.fi/infotilaisuudet-ja-klinikat

https://dvv.fi/infotilaisuudet-ja-klinikat


Tilaisuuden tallenne ja esitysmateriaalit 

tulevat saataville osoitteeseen:

https://dvv.fi/hyvinvointialueet

Kiitos osallistumisestasi!

Vastaathan myös palautekyselyymme!

https://dvv.fi/hyvinvointialueet


dvv. f i


