
Suomi.fi -palvelunäkymät ja 
palvelutietovaranto 
 
Tilanne ja käyttöönotot 

11.10.2016, KaPA-aamukahvit, Royal at Crowne Plaza  

Jani Ruuskanen ja Annette Hotari, Väestörekisterikeskus 
 



    Suomi.fi-palvelunäkymät 
Kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen ikkuna julkisiin 

palveluihin. 

Beta.suomi.fi/kansalaiselle 
Beta.suomi.fi/yritykselle 

Beta.suomi.fi/viranomaiselle 
Jani Ruuskanen 



• Suomi.fin kautta löydettävissä kaikki palvelutietovarannossa 
julkaistut palvelut. Sisältö kasvaa sitä mukaan kun organisaatiot 
tuottavat tietoja palvelutietovarantoon. 

• Opastavien sisältöjen tuotanto käynnissä, loppuvuodesta julkaistaan 
useita uusia sisältökokonaisuuksia. 

• Omia tietoja saatavilla kansalaiselle (henkilötunnuspohjaisesti) 
viidestä (5) rekisteristä: 
º Väestötiedot (VRK) 
º Ajoneuvotiedot ja vesikulkuneuvotiedot (Trafi) 
º Kiinteistötiedot (MML) 
º Kaupparekisteritiedot (PRH) 

Suomi.fi kehittämisen ja käyttöönottojen 
tilanne 



• Tunnistetun henkilön yrittäjänä näkymä avattu tuotantoon. Valmius 
liittää yritysten tietoja (y-tunnuspohjaisesti) sisältäviä tietovarantoja! 
Yrityksen näkymä hyödyntää jo tuotannossa Suomi.fi –
Asiointivaltuuspalvelua. 

• Omat viestit kansalaiselle toiminnon kehittäminen käynnissä 
yhdessä Valtorin kanssa. Avataan tuotantoon arviolta Q2/2017 alussa. 

• Yrityksen omat viestit toiminnosta tulossa prototyyppi 2016 aikana. 

• Palvelun käyttökokemusta kehitetään loppuvuoden aikana 
käyttäjiltä saadun palautteen perusteella. 

Suomi.fi kehittämisen ja käyttöönottojen 
tilanne 



Palvelut ja palvelupisteet 
tulevat  Suomi.fi:hin 

palvelutietovarannosta.  
 

Organisaatiot voivat 
hyödyntää 

palvelutietovarantoa myös 
avoimen rajapinnan kautta 
omiin verkkosivustoihin ja 

muihin järjestelmiin. 



Palvelut nousevat jatkossa 
myös opastaviin sisältöihin 

palvelutietovarannosta. 
 

Opastavat sisällöt tullaan 
jakamaan tulevaisuudessa 
avoimen rajapinnan kautta 

palvelutietojen tapaan, joten 
palvelujen kuvaaminen 

palvelutietovarantoon on 
äärimmäisen tärkeää kaikille 

organisaatioille. 



Pääsy omiin tietoihin 
julkisissa ja yksityisissä 
rekistereissä edellyttää 

palveluväyläliitynnän 
tekemistä. Tiedot haetaan 

kansalaisen 
henkilötunnuksella. 

 
Onhan organisaatiosi 

käynnistänyt jo liitynnän? 



Pääsy omiin tietoihin myös 
yrityksen puolesta on jo 

mahdollista. 
 

Onko organisaatiollasi y-
tunnuksilla haettavaa tietoa? 



Omat viestit 

• Toteutus käynnissä Suomi.fi –
käyttöliittymässä ja Valtorissa 
teknisenä toteutuksena. 

• Omat viestit -toiminnosta 
(sähköinen postilaatikko) on 
tulossa todennäköisesti 
ensisijainen kanava 
viranomaisasiointiin vuoden 2018 
aikana (hallituksen linjaus 
26.9.2016). 

• Käyttöönotot kannattaa aloittaa 
mahdollisimman pikaisesti oman 
organisaation osalta tunnistamalla 
kaikki tilanteet joissa nykyisin 
lähetetään paperipostia. 

• Nykyiset asiointitilille viestejä 
lähettävät organisaatiot voivat 
jatkaa palvelun käyttöä kuten 
ennenkin. 



      Suomi.fi-palvelutietovaranto 
Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä paikassa. 

Annette Hotari 



• Mitä ovat palvelumme? 
• Miten, mistä ja kuka niitä saa? 
• Miten haluamme näkyä?  
• PTV-tiedot ovat avoimen rajapinnan kautta 

kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä 
 

” PTV-tietosisältöjen sisältö ja laatu 
on organisaatioiden käyntikortti” 
 

• Vastuu tietojen tuottamisesta ja ylläpidosta 
on organisaatioilla 

”Miksi olemme olemassa 
ja keitä varten?” 

Palvelutietovarannon käyttöönotto 

Suomi.fi-palvelutietovaranto 



:n käyttöönottoprosessi 

JOHDON  
SITOUTUMINEN  

PEREHDY ASETA 
 TAVOITTEET 

MÄÄRITTELE 
PALVELUT 

TUOTA 
TIEDOT 

YLLÄPIDÄ 

TOIMINTATAPOJEN MUUTOS 

MIKÄ ON PTV 

• mahdollisuudet 
• hyödyt 
• tehtävät 

ORGANISOIDU 

• vastuuta 
• resursoi  
• aikatauluta 

SELVITÄ NYKYTILA 

• tunnista palvelut 

• varmista 
tietomallin 
    pakolliset tiedot 
• voisiko asioita  
    tehdä toisin?  

TUOTA TIEDOT 

• vaiheista työ 
• priorisoi  
• tuota tieto 

HALLINNOI 

 • Huolehdi tietojen  
    oikeellisuudesta ja 

 ajantasaisuudesta 

• Pidä PTV-vastuut ja 
 roolit organisaatiossa 

    selvillä 

Palvelutietovarannon käyttöönotto 



1. Liittymisilmoitus tehdään esuomi.fi-sivustolla olevalla hakemuslomakkeella 

º Liittyminen edellyttää PTV:n käyttöehtojen hyväksymistä ja vähintään PTV-pääkäyttäjän ja PTV-ylläpitäjän 
nimeämistä varahenkilöineen 

º https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/ 

 

2. VRK myöntää hakemuksen perusteella organisaation pääkäyttäjälle PTV:n käyttöliittymän 
käyttöoikeudet 

o Organisaatioille voidaan samalla myöntää IN-APIn käyttäjätunnukset sekä testiin että tuotantoon. 

 

3. Tuotantoympäristöön käyttöoikeudet saaneilla on pääsy myös koulutusympäristöön, jossa 
käyttöä voi harjoitella 

º Pelkkään kokeilu- ja koulutusympäristöön voi hakea tunnuksia täältä (kevyt prosessi) 
https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/ptvkoulutusymparistotunnukset 

 

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne /  
Liittyminen Palvelutietovarannon käyttäjäksi  

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/
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Käyttöönoton 
status 

Tilanne 7.10.2016 

Käyttöönotto laaja  1 kunta 
Mikkeli 

Aloitus 38 kuntaa 
Askola, Forssa, Hamina, Hämeenlinna, Joutsa, Juupajoki, Järvenpää, Kaarina, 
Kangasniemi, Kauhava, Keminmaa, Keuruu, Kivijärvi, Kontiolahti, Kouvola, Lahti, 
Lieto, Liminka, Marttila, Mynämäki, Naantali, Nivala, Nousiainen, Oulu, Parainen, 
Petäjävesi,  Pieksämäki, Pudasjärvi, Punkalaidun, Reisjärvi, Ruokolahti, Seinäjoki, 
Siuntio, Somero, Tervo, Tornio, Utajärvi, Ylivieska 
2 kuntayhtymää: HSY ja PKSSK 

Suunnittelu 96 kuntaa  
5 Kuntayhtymää: HUS, ISSHP, PSSHP, Kainuun SOTE, EKSOTE 

Ei aktiivisuutta 162 kuntaa, joilla käyttövelvoite ja joista 127 kuntaa on nimennyt PTV-
yhteyshenkilön (PTV-yhteyshenkilö puuttuu 35 manner-Suomen kunnasta) 
16 kuntaa, joilla käyttöoikeus (Ahvenanmaa) 

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne /  
Kunnat ja kuntayhtymät 



Käyttöönoton 
status 

Tilanne 7.10.2016 
 

Käyttöönotto 
suppea  
(1-5 palvelua julkaistu) 

3, joilla käyttövelvoite: Oikeusministeriö, Valtiokonttori, Väestörekisterikeskus 

Aloitus 11, joilla käyttövelvoite: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, ELY-
keskukset ja TE-toimistot, KEHA, Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV, Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi,  Maahanmuuttovirasto (Migri), Säteilyturvakeskus STUK, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, 
Verohallinto 
3, joilla käyttöoikeus: Kela, Työturvallisuuskeskus, Suomen metsäkeskus 

Suunnittelu 27, joilla käyttövelvoite: AVI, TEM, Valvira, OPH, Poliisi, MMM, Tekes, GTK, PRH, 
Migri, Maistraatti, Tulli, Oikeusrekisterikeskus, Museovirasto, PHRAKL, YM, UM, 
OKM, MML, Luke, Energiavirasto, Liikennevirasto, Evira, Tilastokeskus, 
Kansallisarkisto, Syke, Viestintävirasto 
5, joilla käyttöoikeus: Eduskunta, Finnvera, VTV, Suomen riistakeskus, Kuntaliitto 

Ei aktiivisuutta 53, joilla käyttövelvoite ja joista 15 nimennyt PTV-yhteyshenkilön 

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne /  
Virastot ja muut 



Esuomi.fi-sivusto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/  

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne / 
PTV:n käyttöönottojen tuki 

Palvelutietovaranto  
• Käyttöönotto  
• Tietojen tuottaminen ja ylläpito  
• Arkkitehtuuri ja tekninen 
aineisto  
• Ladattava aineisto  
• Ota yhteys  
• Usein kysyttyä  

PTV:n UKK 
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PTV-koulutukset ja kyselytunnit, työpajat ja klinikat  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/ 

 

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne / 
PTV:n käyttöönottojen tuki 

• PTV-tietojen tuottaminen, 
teemakoulutus (vrituaalikoulutus) 

• PTV-metatiedot 
(virtuaalikoulutus) 

• PTV-arkkitehtuuriin ja teknisiin 
asioihin liittyvät asiat- kyselytunti 
(virtuaalikoulutus) 

• PTV-pääkäyttäjäkoulutus 
(virtuaalikoulutus / 
luokkamuotoinen: Helsinki, Oulu, 
Kuopio, Tampere) 

• PTV-työpajat ja klinikat 
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Lisäksi 

• Ohjeet ja linjaukset 
º Liittymisohje https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/  

º Käyttöliittymän käyttöohjeet https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-tietojen-tuottaminen-yllapito-ja-
hyodyntaminen/kayttoliittyman-ohjeet/   

º Toimituspolitiikka https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptvn-toimituspolitiikka/  

º Arkkitehtuuriin ja rajapintoihin liittyvä dokumentaatio ja linjaukset https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-
arkkitehtuuri/  

º Käyttöliittymän ominaisuudet, versiotiedotteet ja julkaisuaikataulut : https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/ptv-
arkkitehtuuri/ptvn-ominaisuudet/  

• PTV:n käyttöönottotiimi VRK:lla 
º Yhteydenotot: ptv-tuki@vrk.fi 

º Palautelomake: https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/PTVpalaute (käyttöliittymän kehitysideat ja virheet, 
käyttöönottoja koskeva palaute) 

º Lisäksi Kuntaliiton Kunta-KaPA-toimisto tukee kuntaorganisaatioita KaPA-ohjelman aikana vuoden 2017 loppuun. 

• VM:n valtionavustus PTV:n käyttöönottoon http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen  

 

 

Palvelutietovarannon käyttöönottojen tilanne / 
PTV:n käyttöönottojen tuki 
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• Hack the Nation / Hack my services –haasteen alla: 
 

“We challenge you to hack the nation. Think outside the box and use our  
Service Catalogue API (PTV) to create something new and exciting!” 

 

• Hackathon järjestetään 25.-27.11.2016 Helsingissä (Slushin oheistapahtuma), 
samalla se on koko Ultrahack-kiertueen finaalitapahtuma 
 

• Lisää haasteesta https://ultrahack.org/ultrahack2016/track-hack-the-nation 
 
 
 
 
https://ultrahack.org 

 

Muut ajankohtaiset PTV-asiat /  
Ultrahack marraskuussa 
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Tämä me tehdään ja mahdollistetaan! 

Suomi.fi-palvelutietovaranto Katso PTV-video https://youtu.be/2vhqaxBQNWs  

Loppukäyttäjälle lisäarvoa tuottaa 
• Sujuvat palvelupolut ja siilottomuus 
• Tietojen luotettavuus 
• Tiedot kartalle mm. reititykset ja esteettömyystiedot 
• Tietojen hyödyntäminen ajasta ja paikasta  

riippumatta (esim. beta.suomi.fin kautta) 

Meille kaikille hallinnossa lisäarvoa tuottaa  
• Parempi tiedon laatu 
• Yhtenäinen tapa tehdä asioita 
• Tietojen hyödyntäminen rajapintojen kautta 
• Tieto- ja palvelujohtamisen näkökulmat 
• Uudet mahdollisuudet 

https://youtu.be/2vhqaxBQNWs
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Lisätietoa ja tukimateriaalia: https://esuomi.fi 

Tutustu: https://beta.suomi.fi 

kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi  
ptv-tuki@vrk.fi 

@vm_kapa  
@annettehotari  

 


