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Palvelutietovaranto (PTV) 

• Yhteinen tietokanta kaikkien julkisten palvelujen ja niiden kanavien 
metatietokuvauksille. 

 

• Resurssi, johon palvelunäkymässä tehtävät haut kohdistuvat = jos palvelun 
tiedot eivät ole PTV:ssä, palvelu ei tule palvelunäkymään. 

 

• Tietomalli perustui alun perin JHS 183:een mutta on laajentunut ja 
muokkautunut siitä huomattavasti ja on nyt valmistumassa. 



Palveluntuottajat Palvelujen vakioidut 
metatiedot:

Palvelutieto-
varanto (PTV)

Palvelutiedot tuodaan kansalaisille 
hakutuloksissa, karttaliittymässä (kun 
relevanttia), elämäntilanteiden 

palveluoppaissa, kohderyhmäsivuilla…

Kirjautunut (= vahvasti tunnistettu) asiakas 
saa kotikuntansa palvelujen tiedot suoraan 
hakutuloksiin!

PTV-RAJAPINTA

Palvelu A Palvelu B Järjestelmä C

PTV:n sisältämät julkisten palvelujen kuvailutiedot ovat avointa dataa, jota voi 
käyttää mikä tahansa viranomainen, yritys tai yksityinen kansalainen!

Julkishallinnon luokitukset, sanasto- yms. resurssit Fintossa
(KOKO, JUPO, JUHO, toimialakohtaiset sanastot, yhteiset 
luokitukset…)

manuaalinen tallennus
TAI koneellinen jako 
organisaation järjestelmän
rajapinnasta

Palvelunäkymän käyttöliittymä

Palvelutiedot palvelunäkymään: yksinkertaistettu malli 



PTV:n tavoitteet 

• Kaikkien julkisten palvelujen tiedot 

– koneluettavassa 

– Jälleenkäytettävässä 

– yhteentoimivassa muodossa. 

 

• Palvelutietojen tallennus ja ylläpito 

– yhden kerran 

– yhteen paikkaan, 

– kaikkien käytettäväksi (open data)  tuleva kansallinen master data –resurssi? 

 

• Hyödyt 

– tietojen monikäyttöisyys 

– päällekkäisen ja ristiriitaisen tiedon eliminointi 

– palvelujen ja niitä koskevien tietojen helpompi löydettävyys ja yhdisteltävyys. 



PTV-yhteistyö Helsingin kanssa 

• Helsingin kaupunki otti 04/2014 käyttöön uuden palvelurekisterin, joka yhdessä 
Helsingin aiemman toimipaikkarekisterin kanssa vastaa PTV:n tavoitteita 
rakenteisten palvelutietojen tallentamisesta ja käyttämisestä mm. 
verkkopalvelussa. 

 

• Helsinki ja valtio työstävät nyt PTV:tä yhteisessä hankkeessa, jossa Helsingin 
ratkaisu kehitetään ja laajennetaan kansalliseksi palvelutietovarannoksi. 

 

• Työ koskee sekä tietomallia että teknistä ratkaisua. 

 



Kuvakaappaus Helsingin toimipaikkarekisteristä Palanen PTV-tietomallin työtiedostosta 



PTV ja semanttinen yhteentoimivuus 

• PTV:ssa tehtävä palvelujen asiasanoitus ja luokitus kytkeytyy Finto.fi-palvelussa 
oleviin virallisiin terminologia- ja ontologiaresursseihin. 

 

• Kontrolloitujen termien lisäksi mahdollisuus käyttää vapaita ja kansankielisiä 
kuvailutermejä. 

 

• Uusi julkisten palvelujen päätasoluokitus sekä eräitä muita luokituksia on työn alla 
poikkihallinnollisessa työryhmässä, jossa mukana myös Kansalliskirjasto ja 
Sanastokeskus TSK. 





PTV ja palvelunäkymän kartta 

• Palvelunäkymässä otetaan käyttöön karttaliittymä, joka on esityskerros PTV:n 
sisältämille palvelupistetiedoille, mutta myös muita asiakkaan asiointiin liittyviä 
käyttötarkoituksia on suunnitteilla. 

 

• Käyttöönottoon osallistuvat Maanmittauslaitos ja Helsingin kaupunki. 

 

• Tavoitteena monipuolinen ja edistynyt karttaratkaisu, jossa yhdistyvät 
käytettävyys, esteettömyys ja tunnistetulle käyttäjälle tarjottava asioinnin tuki 
paikkatietonäkökulmasta. 

 

• Kehittämisessä huomioidaan sekä paikkatiedon viitearkkitehtuuri, Oskari.org -
ohjelmiston tarjoamat mahdollisuudet että Helsingin tekemä käyttökokemustyö. 



Kuvakaappaus Helsingin uudesta beta-palvelukartasta, jonka toteutuksesta voidaan ottaa ideoita ja 
periaatteita palvelunäkymän karttaratkaisuun. 



Kuvakaappauksia Maanmittauslaitoksen Paikkatietoikkunasta 



PTV:n testaus alkaa tänä vuonna 

• Pyrimme saamaan sekä valtion että kuntien organisaatioita testaamaan ja 
pilotoimaan PTV-tietotuotantoa ja PTV-sisällön esittämistä palvelunäkymässä. 

 

• Jos organisaatiosi on kiinnostunut osallistumaan, ota yhteyttä: 
annette.hotari@vrk.fi, PTV-projektipäällikkö, Väestörekisterikeskus 

mailto:annette.hotari@vrk.fi

