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Mikä Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on? 

Kansallinen tietovaranto julkisen 
hallinnon palveluja ja niitä 
kuvailevien tietojen 
• tallentamiseen 
• säilyttämiseen ja  
• käyttöön rajapintojen kautta.  

• PTV:n käyttöönotto ei edellytä liittymistä 
palveluväylään 

• PTV:n ylätason konseptikuvaus: 
http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/konseptikuvaus  

Palvelut Palvelukanavat 

Organisaatiot Esteettömyystiedot 

PTV:n osat 

http://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/konseptikuvaus


 

MIKSI 



Suomi.fi-
palvelunäkymät 

• PTV on palvelunäkymien ydin. 
Ilman PTV-tietoja suomi.fi ja 
yritysuomi.fi-palvelut ovat torsoja 

• Suomi.fi:ssä julkishallinnon kentän 
palveluita on mahdollista esittää 
siilottomasti ja yhtenäisesti esim. 
asiakkaan tarpeen ja 
elämäntilanteen mukaan 

• Samassa näkymässä niin kunnan 
ja viraston palvelut kuin 
tulevaisuudessa myös 
itsehallintoaluiden palvelut 

• PTV:tä ei tehdä ainoastaan 
suomi.fi:tä varten, vaan 
tietovaranto on kaikkien 
hyödynnettävissä 



Kansalainen / 
yritys 

• Kuluttajien tavat käyttää 
tietoa ja palveluita muuttuvat 

• Tieto on ajantasaista ja  
luotettavaa, saman mallin 
mukaan kuvattua 

• Parempaa palvelua ja 
palvelujen löydettävyyttä 

• Ajasta ja paikasta 
riippumatonta asiointia 

• Asiakkaan tarpeista lähtevää 

CC BY-NC-ND JemFinch 

CC BY-NC PetriA 

CC BY ResoluteSupoortMedia 

CC BY-NC Tieteestätoimintaa 

https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/jemfinch/3765240827/in/photostream/
https://www.flickr.com/photos/petri_arenius/544122708/in/photolist-Q5LJ1-4gzHyP-x4rGqs-f2ktou-6WjHtV-nvwuVK-nxAfJv-biwpiH-ddtf6U-znZzi-4iCrSs-hFf8g-6w3NfT-7tqH4g-8Apa2E-2ppWpy-KbwbA-dtxJRw-dts2CR-s2nRKn-7XYZtz-9J8sEx-aeZ9VY-tbwNVL-9BZuEe-9C3qSd-9C3qNh-9BZurT-9BZujv-9C3qvY-6XH5Zq-8hTmpP-aeWkFp-afz3Si-5jA6S9-2sXwEq-dYb4yn-dYb434-dYb3z8-dYgJLE-dYgJxy-dYgHUu-9GysRN-i6vznG-JYeLh-9BZuav-9C3qkG-6XDjwK-6XH3N9-5yEowq
https://www.flickr.com/photos/petri_arenius/544122708/in/photolist-Q5LJ1-4gzHyP-x4rGqs-f2ktou-6WjHtV-nvwuVK-nxAfJv-biwpiH-ddtf6U-znZzi-4iCrSs-hFf8g-6w3NfT-7tqH4g-8Apa2E-2ppWpy-KbwbA-dtxJRw-dts2CR-s2nRKn-7XYZtz-9J8sEx-aeZ9VY-tbwNVL-9BZuEe-9C3qSd-9C3qNh-9BZurT-9BZujv-9C3qvY-6XH5Zq-8hTmpP-aeWkFp-afz3Si-5jA6S9-2sXwEq-dYb4yn-dYb434-dYb3z8-dYgJLE-dYgJxy-dYgHUu-9GysRN-i6vznG-JYeLh-9BZuav-9C3qkG-6XDjwK-6XH3N9-5yEowq
https://www.flickr.com/photos/petri_arenius/544122708/in/photolist-Q5LJ1-4gzHyP-x4rGqs-f2ktou-6WjHtV-nvwuVK-nxAfJv-biwpiH-ddtf6U-znZzi-4iCrSs-hFf8g-6w3NfT-7tqH4g-8Apa2E-2ppWpy-KbwbA-dtxJRw-dts2CR-s2nRKn-7XYZtz-9J8sEx-aeZ9VY-tbwNVL-9BZuEe-9C3qSd-9C3qNh-9BZurT-9BZujv-9C3qvY-6XH5Zq-8hTmpP-aeWkFp-afz3Si-5jA6S9-2sXwEq-dYb4yn-dYb434-dYb3z8-dYgJLE-dYgJxy-dYgHUu-9GysRN-i6vznG-JYeLh-9BZuav-9C3qkG-6XDjwK-6XH3N9-5yEowq
https://www.flickr.com/photos/petri_arenius/544122708/in/photolist-Q5LJ1-4gzHyP-x4rGqs-f2ktou-6WjHtV-nvwuVK-nxAfJv-biwpiH-ddtf6U-znZzi-4iCrSs-hFf8g-6w3NfT-7tqH4g-8Apa2E-2ppWpy-KbwbA-dtxJRw-dts2CR-s2nRKn-7XYZtz-9J8sEx-aeZ9VY-tbwNVL-9BZuEe-9C3qSd-9C3qNh-9BZurT-9BZujv-9C3qvY-6XH5Zq-8hTmpP-aeWkFp-afz3Si-5jA6S9-2sXwEq-dYb4yn-dYb434-dYb3z8-dYgJLE-dYgJxy-dYgHUu-9GysRN-i6vznG-JYeLh-9BZuav-9C3qkG-6XDjwK-6XH3N9-5yEowq
https://www.flickr.com/photos/isafmedia/5366073849/in/photolist-9bbwND-j4HE3T-ebCcD-4GrujP-xAj4nm-gMkaX-7eihSc-5Rjc5M-itAVe-7eiic8-wa3ZoR-8Hg9bT-8X1fj9-cUekjs-6J3gBP-6J3hD4-6J3fXZ-6J7ki9-6J7iYC-a1XCBf-7mKAbR-5YjYSt-8Vn3a2-2mP9MJ-9j6G94-8SK3N3-7eiiZB-5ErcgB-6P5XLw-4tEmBi-6pR22J-8churZ-xrhQz5-8SK3CY-97uFFj-7encNm-nDJSuK-a1UKgi-a1UKLz-6fkwDd-6pg1i2-5GcwkC-88cEpU-5WDGSx-7wTUdG-8dNcpm-9mLEU9-8TWS4y-otDgxZ-nmG5r6
https://www.flickr.com/photos/isafmedia/5366073849/in/photolist-9bbwND-j4HE3T-ebCcD-4GrujP-xAj4nm-gMkaX-7eihSc-5Rjc5M-itAVe-7eiic8-wa3ZoR-8Hg9bT-8X1fj9-cUekjs-6J3gBP-6J3hD4-6J3fXZ-6J7ki9-6J7iYC-a1XCBf-7mKAbR-5YjYSt-8Vn3a2-2mP9MJ-9j6G94-8SK3N3-7eiiZB-5ErcgB-6P5XLw-4tEmBi-6pR22J-8churZ-xrhQz5-8SK3CY-97uFFj-7encNm-nDJSuK-a1UKgi-a1UKLz-6fkwDd-6pg1i2-5GcwkC-88cEpU-5WDGSx-7wTUdG-8dNcpm-9mLEU9-8TWS4y-otDgxZ-nmG5r6
https://www.flickr.com/photos/tieteestatoimintaa/8447454404/in/photolist-9a9hRw-d9TNtd-fsmjWu-apNC8X-apNCTg-apRmQw-apNDQ4-apNDCD-apRmbW-apRkYs-apNCCn-apNCn2-vJdAa-vJdut-vJdEN-a5wuvS-a5tBEt-5fz5Jr-gq2vxe-r89wGQ-fqbD6S-bSKkXk-osn2Ey-tveHs-axrwcv-6cdY1q-dfpm3x-dStq37-dStpTA-4z5t95-df5ZzY-fvPrwM-df4o9r-dbaazp-5HEGz8-BZnuV-6WdAka-6WdyQx-BZy8K-BZxNH
https://www.flickr.com/photos/tieteestatoimintaa/8447454404/in/photolist-9a9hRw-d9TNtd-fsmjWu-apNC8X-apNCTg-apRmQw-apNDQ4-apNDCD-apRmbW-apRkYs-apNCCn-apNCn2-vJdAa-vJdut-vJdEN-a5wuvS-a5tBEt-5fz5Jr-gq2vxe-r89wGQ-fqbD6S-bSKkXk-osn2Ey-tveHs-axrwcv-6cdY1q-dfpm3x-dStq37-dStpTA-4z5t95-df5ZzY-fvPrwM-df4o9r-dbaazp-5HEGz8-BZnuV-6WdAka-6WdyQx-BZy8K-BZxNH
https://www.flickr.com/photos/tieteestatoimintaa/8447454404/in/photolist-9a9hRw-d9TNtd-fsmjWu-apNC8X-apNCTg-apRmQw-apNDQ4-apNDCD-apRmbW-apRkYs-apNCCn-apNCn2-vJdAa-vJdut-vJdEN-a5wuvS-a5tBEt-5fz5Jr-gq2vxe-r89wGQ-fqbD6S-bSKkXk-osn2Ey-tveHs-axrwcv-6cdY1q-dfpm3x-dStq37-dStpTA-4z5t95-df5ZzY-fvPrwM-df4o9r-dbaazp-5HEGz8-BZnuV-6WdAka-6WdyQx-BZy8K-BZxNH


 

 

 

Päättäjä / 
strateginen johto/   
ICT-johto 
• Mahdolliset säästöt 

• Kansallisesti kehityt ratkaisut 
kaikkien hyödynnettävissä 

• Näkymä oman organisaation 
palvelutarjontaan, tiedolla 
johtamisen näkökulma 

• Jos tieto on jo olemassa 
tietomallin edellyttämässä 
muodossa, miten saamme 
tiedot tietovarantoon? Jos ei, 
mitä meidän tulee tehdä? 
Millä aikataululla 
mahdollista?  

CC BY EPSOS 

https://www.flickr.com/photos/epsos/7459773452/in/photolist-cnchKE-2geVCp-7kuEAk-8D2tJ3-roByJ7-gFtepd-6jMqUv-ijB5uT-8D5FyJ-7sTrC3-7sPu8c-5RBSgP-5VbNfY-eE17T-azqHSJ-5ABxpw-84zxRM-6oCFCE-9ZJHgk-bFpYo-4in1o1-53Toz6-59uEcL-4XfNSw-akrwVQ-aVvFHn-7E3U4g-ducJcB-5Jjb8e-c6rVTA-rxCBEy-ibeBG3-7qG1v4-ajxRf-7x81WK-xc2yrg-y6G6k-8ikZSu-7ujiw9-ax876w-duifsN-6nVv2G-iEy6Kx-pLqqC5-duieC3-ducHik-g9sWs-mHmR9Q-yf6N94-aGfGDp/


Palveluista 
vastaava, tietojen 
ylläpitäjä 
• Palveluiden kuvaaminen 

asiakkaan lähtökohdista 

• Asiakkaiden ohjaaminen 
kustannustehokkaisiin kanaviin 

• Käyttöliittymä tietojen 
tallentamiseen ja 
täydentämiseen 

• Kokonaiskäsitys omista ja 
muiden palveluista 

• Lakisääteisten palvelujen 
yleiskuvausten keskitetty 
päivitys vähentää työtä ja lisää 
tietojen ajantasaisuutta. 

CC BY Entressen kirjasto 

https://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/5692227999/in/photolist-evfqtp-4Lyo8B-dCE4Df-dCyCH6-dCyCF6-dCE4wu-dCyCB4-dCE4sC-dCELSs-ayUwz4-aXF2Ni-aXF5V8-aXEZTZ-aXF59n-aXF4nv-aXF3tx-aXF1JZ-aXEYTB-72Pai8-dAwM8m-aFLPdH-9F1a54-9F45ro-9F19UK-9F45hh-9F452A-bDvLHz-snSpdp-dChJCr-nt6wKd-c2Wn9f-9FjXiL-qrqbRR
https://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/5692227999/in/photolist-evfqtp-4Lyo8B-dCE4Df-dCyCH6-dCyCF6-dCE4wu-dCyCB4-dCE4sC-dCELSs-ayUwz4-aXF2Ni-aXF5V8-aXEZTZ-aXF59n-aXF4nv-aXF3tx-aXF1JZ-aXEYTB-72Pai8-dAwM8m-aFLPdH-9F1a54-9F45ro-9F19UK-9F45hh-9F452A-bDvLHz-snSpdp-dChJCr-nt6wKd-c2Wn9f-9FjXiL-qrqbRR
https://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/5692227999/in/photolist-evfqtp-4Lyo8B-dCE4Df-dCyCH6-dCyCF6-dCE4wu-dCyCB4-dCE4sC-dCELSs-ayUwz4-aXF2Ni-aXF5V8-aXEZTZ-aXF59n-aXF4nv-aXF3tx-aXF1JZ-aXEYTB-72Pai8-dAwM8m-aFLPdH-9F1a54-9F45ro-9F19UK-9F45hh-9F452A-bDvLHz-snSpdp-dChJCr-nt6wKd-c2Wn9f-9FjXiL-qrqbRR
https://www.flickr.com/photos/entressenkirjasto/5692227999/in/photolist-evfqtp-4Lyo8B-dCE4Df-dCyCH6-dCyCF6-dCE4wu-dCyCB4-dCE4sC-dCELSs-ayUwz4-aXF2Ni-aXF5V8-aXEZTZ-aXF59n-aXF4nv-aXF3tx-aXF1JZ-aXEYTB-72Pai8-dAwM8m-aFLPdH-9F1a54-9F45ro-9F19UK-9F45hh-9F452A-bDvLHz-snSpdp-dChJCr-nt6wKd-c2Wn9f-9FjXiL-qrqbRR


 Palvelu- 
tietovarannon 
hyödyntäminen 

• Avointa dataa,  
avoimet rajapinnat.  

• Vuoden 2016 aikana 
määrittelemme  rajapinnat ja 
tavat hyödyntää 
tietovarantoa 

• Voisiko joku tehdä bisnestä 
tällä? Uusia liiketoiminta-
mahdollisuuksia? 

CC BY TechYizu 

CC BY-ND Alexander Casassovici 

https://www.flickr.com/photos/techyizu/7483823982/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ
https://www.flickr.com/photos/techyizu/7483823982/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ
https://www.flickr.com/photos/ksso/200835341/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ/
https://www.flickr.com/photos/ksso/200835341/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ/
https://www.flickr.com/photos/ksso/200835341/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ/
https://www.flickr.com/photos/ksso/200835341/in/photolist-cpjy8Y-iKkmi-4NoeU1-g69j2S-dsGdmb-ceXrW3-kvTchK-ru9ptu-9iM133-cwieAG-cpjpVJ-dnMFAD-dtcckB-7P7YbF-iKk92-iKk1d-uLEFoW-4Ek7o5-8M7n6f-fnQPcT-mTVFKp-7dByur-6Dh5No-coc8qq-6cnHe9-fo65zm-qCYJh8-4EfRUr-mTVDSB-gJVtCH-gAcvea-cpjAwh-93dAkT-93dzUV-fnQPW6-g1asM3-mUbNHn-dn62Nt-dn62Tr-mUeyyx-mU8B5B-icJz1g-9swUo5-bfQRh4-mUaLsT-bqt4AZ-6c7nha-shHW8P-8YVhqw-93huLJ/


 

MITEN 



Käyttöönotto-
prosessin vaiheet 

 

Oleellista: 

Johdon sitoutuminen 

Nykytilan selvittäminen 

Tavoitteiden asettaminen 

PTV-vastuut ja roolit 

 

1. Mikä on PTV? 

2. Organisoituminen 

3. Palveluiden 
tunnistaminen ja 

määrittely 

4. PTV-tietojen 
tuottaminen 

5. Ylläpito 

• Perehdy PTV:n mahdollisuuksiin, 
tietomalliin, hyötyihin ja tehtäviin 

• Määrittele PTV-vastuutaho 
• Aseta tavoitteet 
• Resursoi ja aikatauluta projekti 

• Selvitä nykytila 
• Tunnista palvelut  
• Varmista tietomallin pakolliset tiedot 

• Priorisoi palvelut 
• Tuota palvelutiedot PTV:hen 

• Huolehdi tietojen oikeellisuudesta ja 
ajantasaisuudesta 

• PTV-vastuut ja roolit organisaatiossa 
selvillä  



     Muu  

        Kunta.fi 
          Virasto.fi 
           Ministerio.fi 

Sisältöjen ylläpitäjät 

Julkishallinnon  
organisaatio 

Suomi.fi-
palvelutieto-
varanto 

Miten palvelu toimii? 

Esimerkkejä: 

• Yhteinen palvelutietovaranto 
mahdollistaa 
organisaatioiden 
palvelutietojen saannin 
asiointipalvelujen sivuille. 

• Lakisääteisten palvelujen 
yleiskuvausten keskitetty 
päivitys vähentää työtä ja 
lisää tietojen ajantasaisuutta. 

• Omat ja muiden palveluihin 
liittyvät tiedot saadaan 
sähköisiin palveluihin 
yhdenmukaisesti. 

 

 
Asiointi-
palvelu 

Organisaation tarjoamat 
palvelut 

- Palvelu- ja 
organisaatiotiedot, 
joita ei saada 
lähdejärjestelmistä 

- Käyttäjänhallinta 

Lähdejärjestelmät, 
joiden tietoja 
tuodaan PTV:hen.  

Palvelutietovarannon kokonaisuus 

PTV 
PTV-ylläpito- 
käyttöliittymä 

PTV-tiedot palveluiden 
käytettävissä rajapinnan 
kautta Suomi.fi-palvelunäkymät 

Q4/2015 beta.suomi.fi 
Q2/2016 beta.yrityssuomi.fi 



PTV-ylläpitokäyttöliittymä (Q2/2016) 



 

MILLOIN 



Q4 / 2015 Q1 / 2016 Q2 / 2016 Q3 / 2016 Q4 / 2016 2017 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 Käyttöönotot, toimintamallien vakiinnuttaminen 

PTV-kehittämisen ja käyttöönottojen aikataulu 

Ensimmäinen julkinen 
versio beta.suomi.fi:stä 
15.12. sen jälkeen 
julkaisut kuukausittain  

Beta.yrityssuomi.fi julki 

PTV toteutus PTV jatkokehitys 

PTV-käyttöönottojen pilotointi  
(tietojen tallennus rajattua) 

PTV käyttöönotot  
(tietojen tuottaminen PTV-ylläpitokäyttöliittymän kautta) 

KaPA-laki voimaan. Tulee velvoittamaan 
PTV-tasoisten tietojen tuottamiseen ja 
ylläpitoon jollakin aikavälillä 

Uudistuneet 
suomi.fi ja 
yrityssuomi.fi 
tuotantoon 

Ensimmäiset pilotit, toimintamallin testaus 

PTV käyttöönotot ja integraatiot  
(rajapintoja hyödyntämällä) 

 PTV-koulutukset, PTV-käyttöönottojen tuki 

Tietojen hyödyntämisvaihtoehtoehtojen selvitys ja suunnittelu, integraatioiden suunnittelu, APIt jne. 



Ota yhteyttä! 
Annette Hotari, PTV-käyttöönottojen projektipäällikkö 

Annette.hotari@vrk.fi | p. 050 560 3735 

 

Nina Wiiala, kehityspäällikkö, tietoarkkitehti 
Nina.wiiala@vrk.fi  | p. 050 596 3530 

mailto:Annette.hotari@vrk.fi
mailto:Nina.wiiala@vrk.fi

