
Suomi.fi-info 10.11.2021
Info alkaa klo 9.00
 Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

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

 Valitettavasti emme pysty auttamaan teknisissä ongelmissa. Tarkista ensin omat 
asetuksesi.

 Suomi.fi-infojen aineistot löydät osoitteesta dvv.fi/suomi.fi-infot.



 Ohjelma:
• Viestit-palvelu – kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä
• Tunnistus – kehityspäällikkö Ulla Kankkunen
• Palveluväylä – kehityspäällikkö Atte Pirttilä
• Palvelutietovaranto – erityisasiantuntija Marko Latvanen
• Verkkopalvelu – kehityspäällikkö Tuuli Krekelä
• Kartat – johtava asiantuntija Minna Ryyppö
• Valtuudet – kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi-info 10.11.21



Suomi.fi-viestit
kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä



Suomi.fi-viestit 
käyttötilastot

Organisaatioita yhteensä: 306 (+0)

Palveluita yhteensä: 583 (+0)

Kaikki Editan asiakkaat ovat siirtyneet TKJ-palveluun, 
Edita ajaa yhteyden Viesteihin alas tarpeettomana.
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• TKJ-palvelun kautta voi lähettää kuolleen henkilön hetua hyödyntäen kirjeitä 11.11. 
alkaen 
o Sähköisiä viestejä ei edelleenkään voi kuolleille lähettää, lähetys menee virheeseen, jos TKJ ei 

ole käytössä
o Lähettäjän velvollisuus on varmistaa, ettei palvelun kautta lähetetä kuolleille kuin sellaisia 

kirjeitä, jotka on tarkoitettu kuolinpesän käsiteltäväksi
o Lisätietoja Palveluhallinnassa: 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61684d428ed96a00c5684e63
o Mikäli lähettäjällä on TKJ-palvelu käytössä. Lähettäjä saa tiedon siitä että lähetys on 

ohjautunut kuoleman takia postiin.
• Suosittelemme tiedottamaan sekä asiakkaillenne että Suomi.fi-viesteille, kun 

viestilähetyksiin otetaan uudenlaista viestisisältöä
o Viestejä osataan tällöin odottaa Viestit-palveluun tuleviksi ja ne tulevat luetuiksi 
o Viestit voi tukea tiedottamisessa ja Suomi.fi-palveluiden asiakaspalvelu osaa tukea 

saapuneissa kysymyksissä
o Esimerkkinä tiedotuskampanja koskien Viesteihin saapuvia laskuja: 

https://twitter.com/suomifi/status/1455059529985449987

Palvelun kuulumisia

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/61684d428ed96a00c5684e63
https://twitter.com/suomifi/status/1455059529985449987


• Suomi.fi-palvelun nimissä on lähetetty kalasteluviestejä 
o Muistutamme, että loppukäyttäjien sähköpostiin lähetettävät herätteet eivät saa sisältää 

mitään tietoturvan alaista tietoa eikä linkkejä asiointipalveluihin tms. silloinkaan, kun 
lähettäjä muodostaa herätteen sisällön

o Itse Suomi.fi-viestit viestilaatikkoon lähetettävässä viestissä saa olla linkkejä ja liitteitä, 
siellä ne ovat varmistetulta lähettäjältä ja tietoturvallisesti luettavissa tunnistautumisen 
jälkeen

o Lisätietoja https://www.suomi.fi/uutiset/huijausviesteja-liikkeella-suomi-fi-viestien-
nimissa

Palvelun kuulumisia

https://www.suomi.fi/uutiset/huijausviesteja-liikkeella-suomi-fi-viestien-nimissa


Ilmoitusviesti pilotoitavana

Marraskuussa Suomi.fi-viesteissä 
alkaa uudenlaisen ilmoitusviestin 
pilotointi

• Tarkoitettu lisäpalvelu-tyyppiseen 
viestintään, ei lain edellyttämiin 
tiedoksiantoihin

• Viestin koko sisältö lähtee 
herätteenä loppukäyttäjien 
sähköpostiin ja push-ilmoitukseen 
(viesti ei saa edellyttää sisällön 
tietoturvaa)

• Perillemenoa ei varmisteta, 
viestityypin viesteistä ei lähde 
lukumuistutuksia

 Pilotin tuloksien perusteella 
tehdään päätös, kehitetäänkö 
viestityyppi Viestien yleiseen 
palveluvalikoimaan tarjolle

Koko viestisisältö tai 
x merkkiä sen alusta 

laskien näkyvissä 
laitteesta riippuen



Suomi.fi-tunnistus
kehityspäällikkö Ulla Kankkunen



Suomi.fi-tunnistus
KEHITTÄMINEN
 Vuoden teemana sovelluskehityksessä on vakauttaa uusi ympäristö ja DevSecOps -toimintamalli. 
 eIDAS-maiden lisäämisessä on päästy etenemään; syys-lokakuussa on avattu tunnistautuminen Portugalin, Tšekin ja Kroatian 

tunnistusvälineillä. Uutinen Palveluhallinnassa Työ jatkuu.

TAPAHTUMAMÄÄRÄT
 Lokakuun: kokonaistunnistusmäärä oli n. 15,7 M  

(syyskuu: 13,9 M)
• Yhden päivän tapahtumamäärät puuttuvat 

raporttidatasta lokakuun osalta

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

TEKNINEN TUKI

tunnistus.kayttoonotot@dvv.fi
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Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 10-2021

Tunnistusvälineet 10/2021

Verkkopankit 14 109 061

Varmennekortti 283 068

Mobiilivarmenne 1 261 822

Ulkomaalaisen tunnistusväline 11 606

eIDAS 1 736

Tapahtumat yhteensä 15 667 293

Verkkopankit
90,054 %

Varmennekortti
1,807 %

Mobiilivarmenne
8,054 %

Ulkomaalaisen 
tunnistusväline

0,074 %

Eidas
0,011 %



Suomi.fi-palveluväylä
kehityspäällikkö Atte Pirttilä



 Kehittäminen
• Versio 7 julkaistaan marraskuun lopussa. Tuotantoon se tulee vuonna 2022.

o Laita muistiin ja tule kuuntelemaan Suomi.fi-palveluväylä: tulevan version 7 yleisesittelyä ke 15.12.21 
8:30–9:00 (Teams-linkki)

 Käyttöönotot
• Käyttöönoton ohjeistusten parannustyö jatkuu.
• Ajankohtaiset uutiset palvelun osalta löytyy https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

 Tuotanto
• v6.26 tuotannossa.
• Versio 7 tuotantoonsiirron aikataulu:

o Kehitysympäristö (FI-DEV) ke 12.1.2022
o Testiympäristö (FI-TEST) ke 26.1.2022 klo 8.00-12.00
o Tuotantoympäristö (FI) ke 16.3.2022 klo 8.00-12.00

• Alijärjestelmiä tuotannossa 433 kpl. Vuonna 2021 määrä kasvanut 48 kpl. 
• Uusia organisaatioita tullut 19 kpl.

Suomi.fi-palveluväylä

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2VlZjk5MDAtNzFhMy00MDAyLWEzYzgtNGZkMmY5MDBiZjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%22952dbd64-ca30-4349-af69-ab7f79cedd4
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi


Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palvelutietovaranto
erityisasiantuntija Marko Latvanen



 Roadmap 2022 viimeistelyssä. Tiedossa, että keskeisimmät urakat liittyvät sovellusarkkitehtuurin 
uudistamiseen, sotemuutokseen liittyviin asioihin ja käyttöliittymien kehittämiseen edelleen. 
Myös karttatoiminnallisuuksiin ja rajapintoihin panostetaan.

 Dedikoitu arkkitehtiresurssi parhaillaan haussa.

 Ryhdytään tarkastelemaan luonnollisen kielen tekoälyprosessoinnin mahdollisuuksia yhtenäistää 
ja rikastaa etenkin metatietokerrosta tavalla, joka mahdollistaisi ainakin osin metatietotuotannon 
automatisointia. TurkuNLP-tutkimusryhmä olisi tässä keskeinen yhteistyökumppani.

Ajankohtaista



 PTV:tä käyttäviä organisaatioita 1.11.2021: 779

7.9.-30.10. liittyneet organisaatiot:
• Parisuhdekeskus Kataja ry.
• Ensi- ja turvakotien liitto ry
• Uusyrityskeskus Ensimetri Oy
• Paperityöväen Työttömyyskassa
• Oikeusministeriö 

 OUT-rajapinnan käyttö, organisaatiot 30.10.2021:
• tuotannossa 66 (+6)
• suunnitteilla 48 (+6)
• kiinnostunut 42 (+1)
• potentiaalinen 62 (-4)
• YHT. 218 (+9)

Käyttäjät



 Yksittäisiä palveluja kuvattuna PTV:ssä 8.11.2021: noin 23 880 (+190)

 Palveluihin liittyvät asiointikanavat: 45 000 (+250)
• Palvelupaikkoja 25 020 (-50)
• Puhelinasiointikanavia 7148 (+16)
• Tulostettavia lomakkeita 3158 (0)
• Verkkoasiointikanavia 2694 (+72)
• Verkkosivuja 6843 (+70)

 Kansalaisille suunnattujen palvelujen osuus 66 %, yrityksille ja yhteisöille 31 % ja 
viranomaisille 4 %

 Viisi eniten palveluja sisältävää palveluluokkaa: terveydenhuolto, sairaanhoito ja 
ravitsemus (15 %), sosiaalipalvelut (12 %), koulutus (11 %), perheiden palvelut (8 %), 
rakennettu ympäristö (8 %)   ei muutoksia

Palvelut ja asiointikanavat



Suomi.fi-verkkopalvelu
kehityspäällikkö Tuuli Krekelä



9,8 miljoonaa käyntiä (+24 % vuoteen 2020 verrattuna)

31 miljoonaa uniikkia sivunäyttöä (+11,6 % vuoteen 2020 verrattuna)

46 % käytöstä tehty mobiililaitteella (+8 % vuoteen 2020 verrattuna)

Suomi.fihin saapumistavat:

43 % hakukoneiden kautta saapuvia

40 % suoria saapumisia

16 % ohjautuvat muilta sivustoilta

Suomi.fi-verkkopalvelun lukuja (tilanne 9.11.2021)



 Joulukuussa 2021 julkaistaan yritysten 
ja yrittäjien opas tilanteisiin, joissa 
tiedetään tai epäillään henkilötietojen 
vuotamista esim. tietomurron myötä

 Oppaan sisältöjä on tuotettu 
yhteistyössä eri viranomaisten ja 
muiden toimijoiden kanssa

 Oppaalle tehty asiakasvalidoinnit 
lokakuussa 2021

• Käytettävyys keräsi kiitosta. Runkoa 
pidettiin selkeänä ja loogisena.

• Tekstejä hiotaan ja napakoitetaan
edelleen.

Yritys tietomurron kohteena –oppaan kehitys ja 
julkaisu



 Suomi.fin sisältöjen tuottaminen perustuu sisältöyhteistyömalliin, joka on 
tapa tuottaa sisältöjä tutkittuun asiakasymmärrykseen perustuen. Digi- ja 
väestötietovirasto kokoaa organisaatiorajat ylittävän sisältöverkoston, joka 
suunnittelee ja tuottaa sisällöt.

 Verkosto kerää asiakasymmärrystä, muotoilee sisällöt, viestii ja ylläpitää 
sisältöä. Verkostossa sovelletaan sisältöyhteistyömallia aina aiheen ja 
verkoston tarpeiden mukaan.

• Lue lisää: https://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-sisaltoyhteistyo
• Miten verkosto tuottaa sisältöjä: https://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-

sisaltoyhteistyo/miten-verkosto-tuottaa-suomifin-sisallot
• Tule mukaan verkostoon tai ehdota aiheita Suomi.fin sisällöiksi: suomifi@suomi.fi

Suomi.fin sisältöyhteistö

https://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-sisaltoyhteistyo
https://www.suomidigi.fi/ryhmat/suomifin-sisaltoyhteistyo/miten-verkosto-tuottaa-suomifin-sisallot
mailto:suomifi@suomi.fi


 Ammattipätevyydet löydettäväksi 
lupahaun kautta

• Myös työnantajuuteen sekä tuontiin 
ja vientiin liittyvät luvat paremmin 
esille

 Beta-versio sosiaali- ja terveysalan 
palvelupaikkojen 
vertailutoiminnosta

• Beta-versioon aikanaan pääsy suoralla 
linkillä

 Yritysten ja yrittäjien opas 
tietomurtotilanteisiin

• Käyttäjätutkimuksin pohjalta tekstejä 
paranneltu ja napakoitettu.

Suomi.fi-verkkopalvelun loppuvuoden julkaisuja

Havainnekuva tulevasta 
vertailutoiminnan beta-versiosta



Suomi.fi-kartat
johtava asiantuntija Minna Ryyppö



Suomi.fi-kartat
Suomi.fi-kartat tarjoaa helpon tavan hyödyntää paikkatietoja ja kartta-aineistoja 
julkishallinnon verkkopalveluissa

• Julkishallinnolla käyttöoikeus, ei velvoitetta (KaPA-laki)

• Käyttö maksutonta

• Maanmittauslaitos vastaa palvelun ylläpidosta

• Käytöstä laaditaan sopimus, jonka jälkeen organisaatio saa käyttäjätunnuksen Kartat-
käyttöliittymään.

10.11.2021



Esimerkit
2 tapaa toteuttaa
- Valmis karttaupotus käyttöliittymästä halutulle www-sivulle
- Erikseen koodattu sovellus tai sivusto, joka toimii karttaupotuksen 

kanssa RPC-ohjelmointirajapinnan kautta.

10.11.2021



Esimerkki 1
Karttaupotus Kartat-palvelun käyttöliittymästä 
omalle nettisivulle (iframe)
• Pudasjärven liikuntapaikat kunnan sivuilla

10.11.2021

https://www.pudasjarvi.fi/asukkaille/liikunta-ja-ulkoilu


Esimerkki 2
• Erikseen koodattu palvelu, joka käyttää Kartat-

palvelua RPC-rajapinnan kautta
• YM:n Materiaalitori

10.11.2021

https://materiaalitori.fi/ilmoitukset


10.11.2021

Palvelun käyttö



Palvelun hyödyntäjät
Sopimuksen tehneitä
organisaatioita 272,
uusia vuoden 2021
aikana 25
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Kehitystilanne
• Versiojulkaisuja alkuvuoden aikana kaksi, seuraava tulossa vielä ennen joulua

• Jatkuvia parannuksia useisiin toimintoihin

• Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto
• Toteutuskonsepti viimeistelyssä
• Nykyisten käyttäjätilien (noin 1000 kpl) muunnostyötä ei ole vielä aloitettu

• Palvelutietovarannon palvelupaikat kartalle rajapinnan kautta. 
• Organisaatio saa omalle karttaupotukselleen haluamansa palvelupaikat
• Esimerkkijulkaisu: Kymsoten koronarokotuspisteet

10.11.2021

https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/882bd562-d085-4b87-a306-df90962642e3


Lisätietoja ja palvelun kuvaukset:

• MML:n sivulla: https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat

• DVV:n sivulla: https://www.suomi.fi/kartat

10.11.2021

https://www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/suomifi-kartat
https://www.suomi.fi/kartat


Suomi.fi-valtuudet
kehityspäällikkö Mika King



Suomi.fi-valtuudet 10.11.2021
KEHITTÄMINEN

Asiointipalveluiden määrä Tuotanto

 Valtuuskyselyiden määrä 10/2021: 8,0 milj. kpl 
 Valtuusrekisterissä vahvistettuja valtuuksia: 27,5 milj. kpl

19.10.2021 versiopäivitys

• Rajapintamuutokset
• Tieto yrityksestä, jota henkilön puolesta asioija 

edustaa, on tarvittaessa saatavissa 
AuthorizationList-rajapintakyselyn vastauksessa

• Authorization-rajapinta tukee tarkenteiden 
antamista valtuuskyselyn parametreissa

 Tuotannossa on yhteensä 159 asiointipalvelua / järjestelmää
 Hyödyntäjäorganisaatioita 261

2.11.2021 versiopäivitys
• Valtuusasioiden tarkenteet palautuvat entity-enkoodattuina.

• Ks. tiedote Palveluhallinnassa: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/615b0e9e6ff656006af6024d

• Valtuusasia- ja osapuolihakua on parannettu. Vapaasanahaku kohdistuu 
nyt sekä asiakategorioihin että toimivallan kuvauksiin.

• Vikasietoisuutta parannettu
• Hallintakäyttöliittymän valtuusasioiden listausnäkymän rivitys korjattu
• Palveluun liittyviä pienparannuksia
• Saavutettavuusparannuksia käyttöliittymään

Julkaisutiedotteet löytyvät Palveluhallinnasta

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/615b0e9e6ff656006af6024d
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/julkaisutiedotteet


Q4/21 Q1/2022 2023 

Kuolinpesärekisterin hyödyntäminen R

Suomi.fi-valtuudet tiekartta

Rajat ylittävä puolesta-
asiointi

Mobiilikäytettävyyden parantaminen

Valtuusrekisterin 
tietopalveluominaisuudet

Valtuuksien luominen ja 
pyytäminen rajapinnan 

kautta

Varautumiseen liittyvät kehitystyöt

Valtuuksien 
vahvuustasot tmv.

Tuotantoympäristön valvonta, hälytys ja optimointi  - DevOps-toiminnan jatkokehittäminen

Q2/2022

Ulkom. henkilöiden ja 
yritysten valtuuttaminen 

itsepalveluna (UID, EUID, 
eIDAS)

Edunvalvontarekisterin hyödyntäminen R
Kokonaisnäkymä 

yrityksen / yhteisön 
valtuuksiin

Valtion uuden identiteetin tuki R

Alustava aikataulu

Suunniteltu toiminnallisuus

Toteutettu

Hakemuksella haetun 
valtuuden sähköinen 

vahvistaminen

Kuolleiden henkilöiden ja lopettaneiden yritysten valtuuksien poisto

Q3/2022 Q4/2022

VVP:n etäasioinnin kehittäminen R

Valtuusasioiden ja PTV-tiedon 
parempi hyödyntäminen hauissa 

Päättyneiden valtuuksien arkistointi

Valtuuksien raporttien jatkokehittäminen

VVP-jonotoimintojen jatkokehittäminen

Säätiörekisterin hyödyntäminen R

VaHa-etusivun uudistaminen

Valtuudet henkilön 
lompakkoratkaisuissa

Yrityksen EUID

Valtuudet yrityksen 
lompakkoratkaisuissa

Yhdistysrekisterin hyödyntämisen 
laajentaminen R

Viron kaupparekisteritietojen 
hyödyntäminen
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Saavutettavuuden parantaminen
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Virkailijoiden ja katseluoikeuksien 
hallinta - itsenäinen VVP

VVP kehittäminen tukemaan digitaidottomia R

Hetu-uudistuksen vaatimat 
muutokset R

Hallintakäyttöliittymän uudistaminen

Puolesta-asioinnin tapahtumatiedot

Herätteiden jatkokehittäminen

Ulkomaalaisten yritysten 
valtuushakemusprosessi digitaaliseksi

Ruotsin kaupparekisteritietojen 
hyödyntäminen R

NIMO-sääntöjen tuki

AY:iden ja KY:iden kaksi yhdessä 
sääntöjen tuki

Valtuuspyyntö-flown käynnistäminen 
asiointipalvelusta

Valtuuksien kokeiluympäristö

VaHa-raportit DW:lle

Lis
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Ei aikataulua

R = riippuvuus toisesta 
palvelusta/erillisrahoituksesta

Kehitysidea

SFI-viestit: yritysviestit R
VaHa-jatkokehittäminen

VVP kehittäminen 
tukemaan edunvalvojia 



 Valtuuskyselyitä tehtiin lokakuussa 8,03 miljoonaa kpl (syyskuussa 8,6 milj.)

 Valtuuskyselyiden määrä ylittänee 90 miljoonaa tänä vuonna

Suomi.fi-valtuudet: valtuuskyselyt = puolesta asioinnit

Tilastot Palveluhallinta.suomi.fi, kuvat otettu raportointijärjestelmästä 9.11.2021

2018 2019 2020 2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWU0ZDcwMWUtYWVhZS00OTRlLTk2ZDQtODVmNTFiNjEyNGFhIiwidCI6IjdjMTRkZmE0LWMwZmMtNDcyNS05ZjA0LTc2YTQ0M2RlYjA5NSIsImMiOjh9


 Valtuusrekisteriin oli luotu 9.11. mennessä noin 27,5 miljoonaa valtuutta asioida joko yritysten tai 
henkilöiden puolesta.

 Uusien valtuuksien määrä tasaantumassa ja on odotettavaa Katsosta-siirtymisen päätyttyä

Suomi.fi-valtuudet: Valtuusrekisteriin vahvistettujen valtuuksien määrä

Tilastot Palveluhallinta.suomi.fi, kuvat otettu raportointijärjestelmästä 9.11.2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMWU0ZDcwMWUtYWVhZS00OTRlLTk2ZDQtODVmNTFiNjEyNGFhIiwidCI6IjdjMTRkZmE0LWMwZmMtNDcyNS05ZjA0LTc2YTQ0M2RlYjA5NSIsImMiOjh9


 Organisaatioita palvelee organisaatioasiakkaiden asiakaspalvelu 
arkipäivisin klo 10–15

• Puh 0295 53 5115
• Sähköposti organisaatiopalvelut@dvv.fi
• Viestit käsitellään saapumisjärjestyksessä joitain poikkeuksia lukuun 

ottamatta
o Jos asia koskee palvelussa olevaa häiriötä, ilmoita se viestin aihekentässä

Suomi.fi-palveluiden tuki asiakasorganisaatioille

mailto:organisaatiopalvelut@dvv.fi


Webinaarissamme kuulet parhaat esimerkit siitä, miten yritysten ja yhteisöjen digitaalisia palveluita on sujuvoitettu. 
Ohjelmassa on innostavia ja käytännönläheisiä esityksiä. Webinaari on osa valtiovarainministeriön 
Digitalisaation edistämisen ohjelmaa.

• Yhteisillä ratkaisuilla sujuvampaa palvelua
• ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi, valtiovarainministeriö
• johtaja Mikko Mattinen, DVV

• Arvovirta-ajattelu Oulussa
• rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva, Oulu

• Taloushallintoliitto mukana Valtuuksien kehitystyössä –
miten loppukäyttäjien arjen haasteet on huomioitu kehittämisessä

• taloushallinnon johtava asiantuntija, Janne Fredman, Taloushallintoliitto
• Laatutyökalujen hyödyntäminen tavoiteasetantaan ja seurantaan

• johtava asiantuntija Maaria Toikka, Traficom
• Suomi.fi-viestit yrityksille -konseptoinnissa nousseet keskeisimmät tarpeet viestinvaihtoon 

yritysten ja yhteisöjen kanssa
• kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä, DVV 
• Lead Service Designer, Minna Lumiluoto, Knowit Solutions Oy

• Kokeilut yritysten ja yhteisöjen digituen toimintamallin kehittämisessä
• projektipäällikkö Minna Piirainen, DVV

• Tilaisuuden yhteenveto ja aikaa kysymyksille
• johtaja Mikko Mattinen, DVV

Katso lisätietoja ja ilmoittaudu: dvv.fi/sujuvampi-suomi-yrityksille

Tervetuloa webinaariin 2.12. klo 9–11: 
Sujuvampi Suomi yrityksille ja yhteisöille

https://www.dvv.fi/sujuvampi-suomi-yrityksille


Kiitos osallistujille
ja mukavaa alkusyksyä!

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

• keskiviikko 8. joulukuuta klo 9–10 (mukana Suomi.fi-maksut)

Suomi.fi-infot keväällä 2020
• keskiviikko 12. tammikuuta klo 9–10
• keskiviikko 9. helmikuuta klo 9–10
• keskiviikko 9. maaliskuuta klo 9–10
• keskiviikko 13. huhtikuuta klo 9–10
• keskiviikko 11. toukokuuta klo 9–10
• keskiviikko 8. kesäkuuta klo 9–10
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