Suomi.fi‐info 9.6.2020
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.

Suomi.fi‐infon ohjelma
 Viestit‐palvelu
• kehityspäällikkö Maria Juka‐Lahdenperä
 Tunnistus
• kehityspäällikkö Mika King
 Palveluväylä
• kehityspäällikkö Atte Pirttilä
 Palvelutietovaranto
• kehityspäällikkö Jari Suhonen
 Suomi.fi‐verkkopalvelu
• kehityspäällikkö Jari Suhonen
 Valtuudet
• kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi‐viestit
kehityspäällikkö Maria Juka‐Lahdenperä

Suomi.fi‐viestien tulostus‐, kuoritus‐ ja jakelupalvelu
 Suomi.fi‐viestien tulostus‐, kuoritus‐ ja jakelupalvelu on
kilpailutusvaiheessa.

• Tiedotamme kilpailutuksen lopputuloksesta ja palvelun käyttöönottoaikataulusta
ennen juhannusta asiakastiedotteella ja dvv.fissä.

 Tulostus‐, kuoritus‐ ja jakelupalvelua voivat käyttää kaikki organisaatiot,
jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi‐viestit.
 Kaikki viestit vastaanottajille kerralla saman palvelun kautta

 Viestit sähköisesti Suomi.fi‐viestit käyttöönottaneille kansalaisille
 Viestit paperipostitse niille kansalaisille, jotka eivät käytä Suomi.fi‐viestejä

 Ette tarvitse jatkossa erillistä postitussopimusta.
 Palvelu käyttöön loka‐marraskuussa 2020.

• Organisaatioiden liittäminen uuteen palveluun voidaan aloittaa tämän hetkisen
arvion mukaan alkusyksystä 2020.

Suomi.fi‐viestit + mobiilisovellus 21.4.2020
• Konseptointi
• TKJ‐kilpailutus
• Loppukäyttäjälle suunnatussa heräteviestissä lähettäjäorganisaation nimi ja tieto siitä onko
normaali viesti vai todisteellinen tiedoksianto. Tavoite valmistumiseen Q2/2020
• Arkkitehtuurin uudistaminen. Pienten yritysten viestis mobiiliin julkaistu
• Q1 keskitytty perusparannuksiin kehityksessä

Suomi.fi‐viestit käyttötilastot

Suomi.fi ‐mobiilisovellus käyttötilastot

Suomi.fi‐tunnistus
kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi‐tunnistus 9.6.2020
KEHITTÄMINEN
 Tämän vuoden keskeinen tavoite saada arkkitehtuuri päivitettyä ja samalla koventaa palvelun tietoturvaa.
 Ulkomaalaisten tunnistuspalvelu eli Finnish Authenticator: Hankittu mahdollistamaan ulkomaalaisten tunnistamisen siinä laajuudessa, kuin

Katso‐palvelu on tähän mennessä mahdollistanut. Palvelu julkaistaan 11.6.2020 yhdessä Valtuuksien virkailijavaltuuttamispalvelun kanssa.
• Palvelu on tarjolla ainoastaan Katso‐palvelusta siirtyville ulkomaalaisille yrityksille ja heidän edustamilleen ulkomaan kansalaisille.

AJANKOHTAISTA ASIOINTIPALVELUILLE


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 ja se jälkeen elokuun
lopun aikataulua tullaan edelleen siirtämään eteenpäin.
Lomake kuitenkin poistuu viimeistään 2020 loppuun
mennessä.



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

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

Suomi.fi‐tunnistuksen tapahtumamäärät 05‐2020
Toukokuun 2020 tunnistustapahtumat välineittäin

Toukokuun tunnistustapahtumien
suhteellinen jakautuminen välineittäin

Suomi.fi‐palveluväylä
kehityspäällikkö Atte Pirttilä

Suomi.fi‐palveluväylä 9.6.2020
KEHITTÄMINEN


Versio 6.24.0 julkaistaan aiemmasta poiketen elokuussa
• 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. Tavoiteaikataulu syyskuu.
• Lupa kysyä liityntää ‐liityntäkatalogin kautta POC tehty ja asiakasklinikat on elo‐syyskuussa.
• Esimerkkiskriptejä 6.24.0 hallinta API ‐toiminnallisuuteen liittyen. Tavoitteena automatisoida hallintaa ja pystyttämistä.



X‐Road Community Event 24.9.2020
• Tallinnassa (tai tilanteen vaatiessa online)
• Tapahtuman ohjelma julkaistaan kesän aikana osoitteessa x‐road.global

Käyttöönotot

TUOTANTO

 Tasaisesti uusia liityntöjä

Tuotannossa

 Prosessia on helpotettu siten, että liittyjä valtuuttaa CSC:n

V6.23.0

hakemaan varmenteet.
 Käyttöönoton ohjeistusta parannetaan ja täydennetään kesän

aikana

Suomi.fi‐palvelutietovaranto
kehityspäällikkö Jari Suhonen

Suomi.fi‐palvelutietovaranto 9.6.2020
KEHITTÄMINEN
 Palvelutietovaranto siirretty pilviympäristöön.
 PTV:n hyödyntäminen yhtenä kokonaisuutena Aurora‐hankkeessa. Tarkoituksena varmistaa, että PTV palvelee

Aurora‐verkkoa. Kehityskohteina mm. kuvausten metatietojen hyödyntäminen ja automaattinen generointi.
 Valmistelussa muiden tietovarantojen/rekistereiden tietojen hyödyntäminen PTV:ssa.
 Sähköisten palvelujen laadun seurantaan ja kehittämiseen suunnitteltavana laatutyökaluja. Kerättävä
laatutieto tarkoitus julkaista osana PTV‐tietoa.
 Sote‐palvelujen ja palvelupaikkojen löydettävyys työn alle loppuvuodesta.
TUOTANTO
Tapahtumatilastot
‐
‐
‐

Palvelupaikkoja: ~ 25 000 kpl.
Organisaatioita, jotka kuvanneet
palveluja PTV:oon 742.
Kuvatut asiointikanavat ~44 600 kpl.

SLA


12/19 99,320 %



1/20 98,673 %



2/20 93, 676 %



3/20 99,695 %

Suomi.fi‐verkkopalvelu
kehityspäällikkö Jari Suhonen

Suomi.fi‐verkkopalvelu 9.6.2020
KEHITTÄMINEN
 Verkkopalvelu siirretty pilviympäristöön
 Sähköinen valtuutushakemus ks. Valtuudet‐kehittäminen
 Valmistelussa Lomake.fi‐lomakkeiden korvaaminen
• Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta
• Sukuselvityksen tilaus
• Yhteysosoitteen rekisteröinti turvakiellon yhteyteen
• Ulkomailla asuvan henkilön osoitteen muutosilmoitus VTJ:ään

 Palvelujen ja palvelupaikkojen löydettävyys työn alle loppuvuodesta.

Suomi.fi‐valtuudet
kehityspäällikkö Mika King

Suomi.fi‐valtuudet 9.6.2020
KEHITTÄMINEN
• Kaikki tarvittava toiminnallisuus

keskitetyn virkailija‐avusteisen
rekisteröinnin käynnistämiseksi on
julkaistu 26.5.
• Palvelu julkistetaan virallisesti 11.6.

jolloin Vero aloittaa palvelun
tarjoamisen. 26.5. – 10.6. Vero ja DVV
pilotoivat rajatulla asiakasjoukolla
julkaistavaa toiminnallisuutta.
• Ulkomaalaisen tunnistuspalvelu viety

myös tuotantoon 26.5, piloteissa ei
kuitenkaan ole mukana ulkomaalaisia
yrityksiä.

Org‐roles API‐
laajennus
Edustettavan yrityksen
tunnisteen välittäminen
asiointipalvelulle

Valtuudet
Virkailijatoiminnot v1*

Valtuudet
Virkailijatoiminnot v2*

Valtuudet
Virkailijatoiminnot v3*

‐ Y‐tunnukselliset valtuuttajat,
esim. Julkisorganisaatiot,
kuolinpesät, yhtymät jne.
‐ Suomalainen asiamies
valtuutettuna

‐ Ulkom. yritys valtuuttaa
suomalaisen asiamiehen

‐ Ulkom. & suomal. yritys valtuuttaa
ulkom. asiamiehen (ulkomaalaisen
tunniste)

Valmis

Valmis

Valmis

Valmis

11

12

Valmis

Useamman
vahvistajan
yritysvaltuus –
hallitus yhdessä

Valmis

02

01

Virkailijatoiminnot ja itsepalvelulaajennukset

Useamman
vahvistajan
yritysvaltuus ‐
katselutoiminto

* Virkailija‐toiminnot mahdollistavat keskitetyn virkailija‐avusteisen rekisteröinnin

03

Ulkomaalaisten valtuutus ja asiointi

Yhdistys‐
roolien
tarkistus (PJ,
J, Nimko)

Valmis

Yhdistysten
puolesta
valtuutus ja
asiointi

Useamman
vahvistajan
yritysvaltuus –
keskeisimmät nimen‐
kirjoituslausekkeet

Valmis

Valmis

Massakäyttö‐
toiminnallisuudet
tilitoimistoille

Keskitetty
virkailija‐
avusteinen
rekisteröinti (Vero)

Valmistuu:
kesäkuu 2020

04

Kesäkuu 2020

06

05
Itsepalvelun
tehotoiminnot

Ulkomaalaisten
henkilöiden ja
yritysten
valtuuttaminen
itsepalveluna*

Valmis

Virkailija‐avusteinen
rekisteröinti

Sähköinen
valtuutus‐
hakemus ja
työjono

Valmis

* Ulkomaalaisten tunnisteiden valtuuttaminen edellyttää virkailija‐avusteista rekisteröintiä

KÄYTTÖÖNOTOT
 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)

TUOTANTO
 Valtuuskyselyiden määrä 05/2020: n. 3,1 milj. kpl
 Valtuusrekisterissä vahvistettuja valtuuksia yht: n. 9 milj. kpl

Suomi.fi‐valtuudet: valtuuskyselyt = puolesta asioinnit
 Valtuuskyselyitä tehtiin toukokuussa 2020 noin 3,1 miljoonaa kpl (04/2020: 3,3M)
 Katso –siirtymisten arvioidaan kasvattavan voimakkaasti valtuuskyselyjen määrää vuoden 2020 aikana.

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

Suomi.fi‐valtuudet: Valtuusrekisteriin vahvistettujen valtuuksien määrä
 Toukokuun 2020 loppuun mennessä valtuusrekisteriin oli luotu noin 9 miljoonaa valtuutta asioida joko yritysten tai

henkilöiden puolesta (04/2020: 8,6M), kasvua huhtikuusta 5 %.

 Toukokuussa tehtiin n. 440.000 uutta valtuutta/valtuuspyyntöä (04/2020: 640.000)
 Helmikuun voimakas piikki johtui erityisesti Veron palveluissa käytettyjen valtuutusten voimakkaasta kasvusta.
 Valtuuksien määrän odotetaan edelleen kasvavan voimakkaasti Katso‐siirtymisen edistyessä.

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

Suomi.fi‐valtuudet: Apteekkivaltuuttaminen
 Toukokuun 2020 loppuun mennessä valtuusrekisteriin oli luotu noin 55.000 apteekkivaltuutta

• Toukokuussa annettiin n. 5.500 uutta apteekkivaltuutta (04/2020: 12.000)
 Toukokuussa 2020 loppuun mennessä valtuustarkistuksia, eli käytännössä valtuuksia käytettiin apteekkiasioinnissa,

noin 74.000 kertaa (04/2020: 65.000)
• Toukokuussa apteekkivaltuutta käytettiin noin 8.800 kertaa (04/2020: 9.500)

Virkailijavaltuuttamispalvelu
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 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.

DVV:n tiedote 16.12.2019 ja tiedote 4.5.2020

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

Käyttäjä

 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)

Käyttäjä

 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

Asiointi‐
palvelu

 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/

Asiointi‐
palvelu

 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

Käyttäjä

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

Kiitos osallistujille!
• Tilaisuuden aineisto löytyy osoitteesta
dvv.fi/suomi.fi‐infot.
• HUOM! Suomi.fi‐info siirtyy
keskiviikkoaamuun.
• Seuraava Suomi.fi‐info järjestetään
keskiviikkona 9. syyskuuta 2020.
• Rentouttavaa kesää!

