
Suomi.fi-info 12.5.2020
Info alkaa klo 9.00
▪ Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.

▪ Jätä puheenvuoropyyntösi kommenttikenttään. Voit myös kirjoittaa kommenttisi tai 

kysymyksesi. 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.



▪ Viestit-palvelu
• kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä

▪ Tunnistus
• kehityspäällikkö Mika King

▪ Palveluväylä
• kehityspäällikkö Atte Pirttilä

▪ Palvelutietovaranto 
• kehityspäällikkö Jari Suhonen

▪ Suomi.fi-verkkopalvelu
• kehityspäällikkö Jari Suhonen

▪ Kartat & Maksut
• kehityspäällikkö Jari Suhonen

▪ Valtuudet
• kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi-infon ohjelma



Suomi.fi-viestit
kehityspäällikkö Maria Juka-Lahdenperä



Suomi.fi-viestit + mobiilisovellus 12.5.2020
• Konseptointi 
• TKJ-kilpailutus Tavoiteaikataulu käyttöönottojen aloittamiselle on alkusyksy.
• Loppukäyttäjälle suunnatussa heräteviestissä lähettäjäorganisaation nimi ja tieto siitä onko 

normaali viesti vai todisteellinen tiedoksianto. Tavoite valmistumiseen Q2/2020
• Arkkitehtuurin uudistaminen.  Pienten yritysten viestis mobiiliin, Adroid julkaistu maaliskuussa ja 

Ios julkaistaan lähiaikoina
• Q1 keskitytty perusparannuksiin kehityksessä



Suomi.fi-viestit käyttötilastot



Suomi.fi -mobiilisovellus käyttötilastot



Suomi.fi-tunnistus
kehityspäällikkö Mika King



▪ Ulkomaalaisten tunnistuspalvelu: DVV on hankkinut palvelun, joka mahdollistaa ulkomaalaisten tunnistamisen siinä laajuudessa, kuin Katso-
palvelu on tähän mennessä mahdollistanut. Käyttöönotto käynnissä. Palvelu julkaistaan kesällä 2020 Suomi.fi-valtuuksien aikataulun mukaisesti. 

• Tunnistuksen tuki ulkomaalaisen tunnistuspalvelulle valmis

• Työn alla on selvitys, jossa arvioidaan millä ehdoilla palvelua voitaisiin tarjota myös niille ulkomaalaisille, jotka asioivat henkilökohtaisissa 
asioissaan viranomaispalveluissa.

Suomi.fi-tunnistus 12.5.2020

▪ Käyttöönotot kesätauolla heinäkuussa

• Erillinen tiedote tulossa, tauko 6.7.-31.7. Viimeinen 
päivitys ennen katkosta 1.7. ja katkon jälkeen seuraava 
5.8.

▪ eIDAS-yhteydenottolomakkeen poistuminen käytöstä

• Aiemmin ilmoitettu kesäkuun lopun aikataulu jatkettu 
elokuun loppuun olemassa oleville lomakkeen 
käyttäjille. Ei kuitenkaan enää tarjolla uusille käyttäjille

▪ Kovennuksia tulossa Suomi.fi-tunnistuksen tietoturvaan

• Tiedon suojaus ja salausalgoritmit yhdenmukaistetaan 
eIDAS-asetuksen ja tunnistamisen kansallisten 
määräysten mukaiseksi. Tietoturvattomien algoritmien 
(SHA1) käyttö estetään ja salauksen vahvuuden 
minimipituus määritellään uudelleen. Lue tiedote täältä

KEHITTÄMINEN

AJANKOHTAISTA ASIOINTIPALVELUILLE

TUOTANTO

Tilastot https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/5e4a4566466a77002a9a6ae7
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu


Suomi.fi-tunnistuksen tapahtumamäärät 04-2020

Huhtikuun 2020 tunnistustapahtumat välineittäin Huhtikuun tunnistustapahtumien suhteellinen 
jakautuminen välineittäin



Suomi.fi-palveluväylä
kehityspäällikkö Atte Pirttilä



▪ Versio 6.24.0 julkaistaan toukokuun lopussa
• Uusi ulkoasu (UI)

• Hallinta API-käyttöliittymän kautta

• RHEL 8 -tuki – NIIS:in tuleva jäsen Islanti toteuttaa tuen ja kontribuoi sen X-Roadin kehityshaaraan.

▪ Oma kehitys
• ”Sidecar”-Liityntäpalvelin, joka on liitettävissä palvelun kylkeen ohjelmistokomponenttina 

o Kehitystyö etenee aikataulussa. Laajuuteen lisätty myös palveluntarjoajan tarvitsemat ominaisuudet. 

o Julkinen testiversio saatavilla 4/2020 →

o Pilveistystyö ja optimointi AWS-ympäristöön meneillään DVV.

Suomi.fi-palveluväylä 12.5.2020

▪ Tasaisesti uusia liityntöjä

KEHITTÄMINEN

Käyttöönotot TUOTANTO
V 6.23.0 tuotannossa

- Ominaisuuksia vain 
keskuspalvelimille, ei 
tarvitse asentaa 
liityntäpalvelimille.

Tavoite 9/2020



▪ Asiakkaille suunnattu testikatalogi julkaistu 2.4.

▪ Liityntäkatalogin taustakomponentti testauksessa 

• REST-rajapintojen tiedot katalogille

• Enemmän tietoa liitynnöistä ja väylää hyödyntävistä organisaatioista

• Tuotantopäivitys ja siirto ylläpitoon 6/2020 alussa.

▪ REST-rajapintojen kattavat kuvaukset katalogissa

▪ Liitynnän käyttöluvan pyytäminen suoraan 
Liityntäkatalogissa

Katalogipalvelut - Liityntäkatalogi 12.5.2020
KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖÖNOTOTKATALOGIN VIERAILIJATILASTO:

Tuotanto 4/2020

Tavoite 5/2020

Tavoite 5/2020

Tavoite 6/2020

• Kuukausittaisia käyttäjiä tällä hetkellä
600→650, trendi on hitaan nouseva

• Väylän käytön lisääntyminen ja 
Liityntäkatalogiin tehdyt parannukset
liityntöjen kuvauksiin ja löytämiseen nostavat
katalogin käyttäjämääriä



Suomi.fi-palvelutietovaranto
kehityspäällikkö Jari Suhonen



▪ Palvelutietovarantoon tarkistettu/päivitetty kaikkien terveysasemien ja päivystyspisteiden yhteystiedot sekä 
lisätty valtakunnallinen korona-numero. 

▪ PTV-kierros virastoille ja ministeriöille menossa. Kierros saanut hyvän vastaanoton. Järjestelyistä 
kevään/kesän osalta sovitaan työpajakohtaisesti.

▪ Työn alla pilvimigraatio, selvityksessä olemassa olevien rekisteritietojen hyödyntäminen PTV:ssa.

▪ Aurora-verkon esiselvityksessä PTV:n hyödyntäminen yhtenä kokonaisuutena

Suomi.fi-palvelutietovaranto 12.5.2020
KEHITTÄMINEN

- Palvelupaikkoja: ~ 25 000 kpl.
- Organisaatioita, jotka kuvanneet 

palveluja PTV:oon 742.
- Kuvatut asiointikanavat ~44 600 kpl.

TUOTANTO

Tapahtumatilastot SLA

▪ 12/19 99,320 %

▪ 1/20 98,673 %

▪ 2/20 93, 676 %

▪ 3/20 99,695 %



Suomi.fi-verkkopalvelu
kehityspäällikkö Jari Suhonen



▪ Verkkopalvelun pilvimigraatio etenee

▪ VTJ-tietojen tarkastus -palvelun tietosisältö julkaistu Verkkopalvelussa. Tietojen ilmoittaminen tuotantoon syksyllä.  

▪ Lomake.fi-lomakkeiden korvaaminen Suomi.fi-toteutuksella valmisteilla.

▪ Yhteistyö TEMin Luvat ja Valvonta -hankkeen kanssa. 

▪ Verkkopalvelun tietosisällöt

• SDG-sisällöt, joissa linkitetään Suomi.fi:n työn alla Verkkotoimituksella.

• Suomi.fin tietosisältöjen tuottamisen mallia uudistetaan, samalla sisällön ja liittyvien palveluiden parempaa linkittämistä 
konseptoitu avioeropolulla.  

Suomi.fi-verkkopalvelu 12.5.2020
KEHITTÄMINEN



Suomi.fi-maksut ja kartat
kehityspäällikkö Jari Suhonen



Suomi.fi-kartat 12.5.2020
KEHITTÄMINEN Suomi.fi-kartat 1.16.0 (Oskari 1.55) 21.04.2020

KÄYTTÖÖNOTOT TUOTANTO
Suomi.fi-karttojen sivulatausmäärät (montako kertaa karttanäkymä on avattu) ja MML karttakuvapalveluun (WMTS) kohdistetut haut

▪ Uudet ominaisuudet ja parannukset

• Uudistettu karttatasovalikko

o Karttatasot ja valitut tasot leijukkeet yhdistetty
• Omat kohteet on nyt mahdollista ladata palvelusta CSV tai Excel-tiedostona

• Lisätty tuki OGC API Features CRS-laajennokselle (tähän asti haut on tehty aina WGS84 koordinaatistossa)

• Lisätty tuki ympyränkaarille (arc) ja pinnoille (surface) WFS-palveluiden geometrioissa

• Parannettu vektoritiilitasojen suorituskykyä

▪ Virhekorjaukset

• Omien aineistojen ei täyttöä / läpinäkyvä valinta ei toiminut oikein

Kuukausi Karttanäkymien latausmäärä Karttakuvapalvelu WMTS rajapintapyyntöjen 
lukumäärä

Marraskuu 2019 929 957 362 840 309

Joulukuu 2019 855 944
91 752 998 (tarkistettavana, palvelinmuutosten takia 
tästä puuttuu hakuja)

Tammikuu 2020 1 045 992 tietoa ei saatavilla

Helmikuu 2020 934 030 273 160 435

Maaliskuu 2020 1 152 699 275 928 752

Huhtikuu 2020 1 300 511 214 776 681 (osa hauista puuttuu tilastoinnista)



▪ Tarvetta yrityslaskutukselle seurataan. Toteutusta edistetään vasta, kun käyttötapauksia ilmenee.

▪ Tarve minimisummarajan alentamiseen maksurajapinnassa on tunnistettu. Muutostarpeen kuvaaminen ja aikataulutus on aloitettu. 
Muutos viedään tuotantoon Q4/2020.

▪ Suomi.fi-maksut palvelu on maksullinen 1.1.2020 alkaen. Palvelun maksutaulukko eli hinnasto on julkaistu valtiovarainministeriön
asetuksessa Valtiokonttorin maksullisista suoritteista 1303/2019.

Suomi.fi-maksut 12.5.2020
KEHITTÄMINEN

▪ Maksut-palvelun asiointipalveluiden irtisanomiset liittyvät pääasiassa kauppiastunnusten yhdistämisiin (eli organisaatiot siirtävät 
palveluita toimimaan yhden kauppiastunnuksen alle) 

PALVELU

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20191303


Suomi.fi-valtuudet
kehityspäällikkö Mika King



Suomi.fi-valtuudet 12.5.2020

▪ Tuotannossa 108 (04/20: 107) asiointipalvelua, joita hyödyntää 166 
organisaatiota (160 organisaatiota) +apteekit n. 900-1000

▪ Aktiivisia käyttöönottoprojekteja 51 (50) kpl

▪ Kasu-käyttöönottoja 17 (21), valmiita 40 (38)

▪ Valtuusasioita tuotannossa 265 kpl (258 kpl), testiympäristössä 335 
kpl (330 kpl)

KEHITTÄMINEN

KÄYTTÖÖNOTOT TUOTANTO

▪ Valtuuskyselyiden määrä 04/2020: n. 3,3 milj. kpl 

▪ Valtuusrekisterissä vahvistettuja valtuuksia : n. 8,6 milj. kpl

• Huhtikuun lopussa tavoite saada 
valmiiksi kaikki toiminnallisuudet, jotka 
mahdollistavat 
virkailijavaltuuttamispalvelun 
käynnistämisen kesäkuussa

Virkailijatoiminnot ja itsepalvelulaajennukset Ulkomaalaisten valtuutus ja asiointi

Valtuudet 
Virkailijatoiminnot v1*
- Y-tunnukselliset valtuuttajat, 

esim. Julkisorganisaatiot, 
kuolinpesät, yhtymät jne.

- Suomalainen asiamies 
valtuutettuna

Useamman 
vahvistajan 
yritysvaltuus -
katselutoiminto

Valtuudet 
Virkailijatoiminnot v2*
- Ulkom. yritys valtuuttaa 

suomalaisen asiamiehen

Massakäyttö-
toiminnallisuudet
tilitoimistoille

Valmistuu: 
kesäkuu  2020

Keskitetty 
virkailija-
avusteinen 
rekisteröinti (Vero)

Kesäkuu 2020

Itsepalvelun 
tehotoiminnot

Virkailija-avusteinen 
rekisteröinti

12 0111 03 0402 05 06

Useamman 
vahvistajan 
yritysvaltuus –
hallitus yhdessä

Useamman 
vahvistajan 
yritysvaltuus –
keskeisimmät nimen-
kirjoituslausekkeet

Valtuudet 
Virkailijatoiminnot v3*
- Ulkom. & suomal. yritys valtuuttaa 

ulkom. asiamiehen (ulkomaalaisen 
tunniste)

Valmistuu: 
huhtikuu 2020

Yhdistysten 
puolesta 
valtuutus  ja 
asiointi

Ulkomaalaisten 
henkilöiden ja 
yritysten  
valtuuttaminen 
itsepalveluna*

Valmistuu:
huhtikuu 2020

* Ulkomaalaisten tunnisteiden valtuuttaminen edellyttää virkailija-avusteista rekisteröintiä

Org-roles API-
laajennus
Edustettavan yrityksen 
tunnisteen välittäminen 
asiointipalvelulle

Valmis

Valmis Valmis

Yhdistys-
roolien 
tarkistus (PJ, 
J, Nimko)

Valmis

Valmis

Sähköinen 
valtuutus-
hakemus ja 
työjono

Valmistuu: 
toukokuu  2020

Valmis

Valmis Valmis

* Virkailija-toiminnot mahdollistavat keskitetyn virkailija-avusteisen rekisteröinnin



▪ Valtuuskyselyitä tehtiin huhtikuussa 2020 noin 3,3 miljoonaa kpl, enemmän kuin koskaan aiemmin 
Valtuuksien historiassa

▪ Katso –siirtymisten arvioidaan kasvattavan voimakkaasti valtuuskyselyjen määrää vuoden 2020 aikana.

▪ Käynnissä oleva poikkeustilanne näkyy myös lisääntyneenä sähköisten palveluiden käyttönä.

Suomi.fi-valtuudet: valtuuskyselyt = puolesta asioinnit

Tilastot https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu

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


▪ Huhtikuun 2020 loppuun mennessä valtuusrekisteriin oli luotu noin 8,6 miljoonaa valtuutta asioida joko yritysten tai 
henkilöiden puolesta (03/2020: 7,9M), kasvua maaliskuusta 8%.

▪ Huhtikuussa tehtiin n. 640.000 uutta valtuutta/valtuuspyyntöä (03/2020: 561.000), kasvua maaliskuusta 14%

▪ Helmikuun voimakas piikki johtui erityisesti Veron palveluissa käytettyjen valtuutusten voimakkaasta kasvusta.

▪ Valtuuksien määrän odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti Katso-siirtymisen edistyessä.

Suomi.fi-valtuudet: Valtuusrekisteriin vahvistettujen valtuuksien määrä

Tilastot https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu

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


Virkailijavaltuutuksen perusajatus on, että yritys tai yhteisö hakee työntekijälleen tai muulle henkilölleen 
valtuutusoikeudet. Kun valtuutusoikeudet on rekisteröity, voivat nämä valtuutusoikeudelliset henkilöt antaa 
normaalisti asiointivaltuuksia itsepalveluna Suomi.fi-valtuuksissa.

▪ Sähköinen valtuushakemus
• Sähköinen valtuushakemus on Suomi.fi -verkkosivustolla oleva palvelu, joka koostuu kolmesta osasta:

• Valtuushakemuksen valmistelu, jonka avulla valtuuttaja ohjataan hankkimaan vaadittavat liiteasiakirjat sekä opastetaan 
valtuushakemuksen jättämisessä.

• Valtuushakemuksen täyttäminen, jossa valtuuttaja yksilöi mitä valtuuksia annetaan ja kenelle.
• Valtuushakemuksen lähettäminen. Ennen lähettämistä hakemuksen valmistelijan täytyy hankkia hakemukseen tarvittavat 

allekirjoitukset sekä liitteet. Hakemuksen voi jättää vain tunnistautumalla vahvasti.
• Sähköistä valtuushakemusta eivät toistaiseksi voi käyttää henkilövaltuuttajat eivätkä ulkomaalaiset yritykset ja yhteisöt.

▪ Käyntiasiointi
• Käyntiasiointia on tarkoitettu ensisijaisesti henkilövaltuuttajille, mutta sitä voivat käyttää kaikki valtuuksien rekisteröintiä

tarvitsevat. Asioija voi olla valtuuden allekirjoittaja itse tai hänen asiamiehensä. Asiamiehellä on oltava kaikki tarvittavat 
liiteasiakirjat mukanaan asioinnin yhteydessä.

• Suomi.fi-verkkopalvelun ohjeissa neuvotaan, mihin asiointipisteisiin hakemuksen voi jättää.

▪ Postitse lähetettävä hakemus
• Valtuushakemuksen voi toimittaa palveluun myös postitse. Tämä vaihtoehto on tarkoitettu ensisijaisesti ulkomaalaisille sekä 

niille kotimaisille organisaatioille, jotka jostain syystä eivät pysty käyttämään sähköistä valtuutushakemusta.

Virkailijavaltuuttamispalvelu

DVV:n tiedote 16.12.2019 ja tiedote 4.5.2020

https://uutiskirjeet.vrk.fi/uutiset/suomi.fi-palvelut/suomi.fi-valtuuksien-virkailijatoiminnot-mita-milloin-ja-kenelle.html
https://dvv.fi/artikkeli/-/asset_publisher/virkailijavaltuuttamispalvelu-kaynnistyy-kesakuussa


▪ Viranomaispalveluissa laajasti käytössä oleva Katso-palvelu poistuu käytöstä vuoden 2020 aikana ja korvataan 
niissä Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksella ja Suomi.fi-valtuuksilla.

▪ Miten muutos vaikuttaa käyttäjiin ja odotetaanko käyttäjiltä toimenpiteitä?

→ Katso-tunnisteiden sijasta asiointipalveluissa siirrytään käyttämään vahvaa henkilön tunnistamista eli pankkitunnisteita, 
mobiilivarmenteita ja varmennekortteja

- Mitään uusia ”Suomi.fi –tunnisteita” ei siis tarvitse hakea (pl. ulkomaalaiset)

→ Katso-palvelun valtuutustoiminnot korvataan Suomi.fi-valtuuksilla. 

- Katsossa olevia rooli- ja valtuustietoja ei siirretä automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiin, vaan jokaisen valtuuttajan täytyy 
vahvistaa uudet valtuutukset Suomi.fi-valtuuksissa

→ Kukin virasto ja asiointipalvelu toteuttavat muutoksen itsenäisesti ja omalla aikataulullaan viimeistään vuoden 2020 aikana ja 
neuvovat käyttäjiään muutoksesta palvelukohtaisesti
Asiointipalveluiden ohjeistukset käyttäjille löytyvät Katso-palvelun etusivulta https://yritys.tunnistus.fi/

→ Siirtymävaiheessa asiointipalvelut voivat hyväksyä myös Katsossa olevia rooleja rinnakkain Suomi.fi-valtuuksissa tehtyjen 
valtuutuksien kanssa

- Loppukäyttäjä saattaa joutua jonkun aikaa hallinnoimaan valtuutuksiaan yhtä aikaa sekä Suomi.fi-valtuuksissa että 
Katsossa riippuen asiointipalveluiden siirtymäaikataulusta

- Uudet valtuutukset kannattaa antaa / pyytää Suomi.fi-valtuuksiin (ja poistaa vanhat Katsosta) heti kun pystyy

- Katso myös VRK:n tiedote syyskuulta tiedote syyskuulta Katsoa hyödyntäville organisaatioille

Katsosta Suomi.fi-palveluihin – mikä muuttuu ja mihin vaikuttaa?

Asiointi-
palvelu

Käyttäjä

Asiointi-
palvelu

Käyttäjä

Käyttäjä

https://yritys.tunnistus.fi/
https://dvv.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tiedote-katsoa-hyodyntaville-asiointipalveluille-katso-tunnistautuminen-korvataan-suomi-fi-tunnistuksella-2019-loppuun-mennes-1


Kiitos!

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

• Seuraava Suomi.fi-info järjestetään 9.6.2020.

• Mukavaa kevään jatkoa!


