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• Sitä edelsivät: 
º Viitearkkitehtuuri – syksy 2013 

º X-road v5 kehitysympäristö – kevät 2014 

º VRK:n KPA-yksikkö – kevät 2014 

º KaPA-ohjelma ja Palveluväylän toteutushanke – kesä 2014 

º X-road v6 kehitysympäristö – kevät 2015 

º Tuotantoa vastaava testiympäristö – lokakuu 2015 

• Palveluväylä ja liityntäkatalogi tuotannossa – 18.11.2015 

 

Palveluväylän tuotantokäyttö alkoi 18.11 



• Palveluväylä tuotannossa, aineistoa 
aineisto.suomi.fi ja ohjeet liittymiseen 
liity.suomi.fi. 

• Liityntäkatalogi tuotannossa, 
http://liityntakatalogi.suomi.fi/ 

• Liityntäpalvelimen lähdekoodi 
GitHub:ssa, https://github.com/vrk-
kpa/xroad-public 

• Liityntäkatalogin lähdekoodi GitHub:ssa, 
https://github.com/vrk-kpa/api-catalog 
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• Toiminnan kehittäminen, prosessit, ohjeet 

• Lisää tietovarantoja Palveluväylään 

• Lisää palveluja Palveluväylään 

• Toiminnallisuuksien jatkokehitys  
º Yhteistyö Viron kanssa, kehittäjäyhteisö 

• Sovittamiset olemassa oleviin integraatioratkaisuihin 

• Federointi Viron X-roadin kanssa 

• KaPA-laki 

 

Mitä seuraavaksi? 



• Lausunnoille tällä viikolla 

• Lakiin ehdotetaan koottavaksi TORI-laissa säädettyjä sekä KaPA-
ohjelmassa kehitettäviä yhteisiä tukipalveluja koskevat säännökset.  

• Säädettäisiin tarkemmin tukipalvelujen toiminnallisuuksista, 
palvelutuottajien vastuista ja tehtävistä sekä henkilö- ja muiden tietojen 
käsittelystä tukipalvelujen tuottamiseksi.  

• Säädettäisiin velvollisuudesta ja oikeudesta käyttää yhteisiä palveluja.  

• Tavoitteena antaa Hallituksen esitys Eduskunnalle kevätistuntokauden 
2016 alussa niin, että laki voisi tulla voimaan mahdollisimman pian – 
viimeistään 1.7.2016.  

Laki 



Palveluväyläliitynnät 

Trafi/ 
Ajoneuvotiedot 

VRK/VTJ 

PRH/YTJ 

VM/Aika 

MML/ 
Kiinteistötiedot 

Trafi/ 
Ajoneuvovero 

Trafi/ 
Vesikulkuneuvot 

Aikataulu sovittu 

Aikataulu arvioitu 
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Beta.suomi.fi Palveluväylä 
(tuotanto) 

Kela/Omakanta 

Liikennevirasto/ 
Waltti 

Lahti/Wilma 

Hellewi 

Onnistuu.fi 

Viestintävirasto/L
upapalvelut 

Jykes 

ActiveMEDI 

Lahti/Kompa 

Tulli/Uljas 

Kirjastoja 

Suomen 
tilaajavastuu 

Opintopolku 

YM/Harava, Vahti 

OKM/Finna, 
Nuortenideat.fi  

SYKE/VEETI, pinta-
vesien vedenlaatu 

Poliisi/Lupahallinto, 
rikostorjunta  

ARA/ETP, VALPAS, 
rahoitustieto 

OPH/Oppijan 
palvelukokonaisuus 

YM/ Liiteri, rakentamisen 
lupapalvelut, sähköiset 

lomakkeet 

OKM/Melinda, 
Kulttuuriympäristön 
suojelukohdetiedot 

SYKE/Envibase, 
valuma-alueet 

Poliisi/Lupahallinta, 
rikostorjunta 

ARA/ARKKI 

OPH/Oppijan 
palvelukokonaisuus 

Maistraatti/Sähköinen 
asiointi, holhousasioiden 

palvelut 

Aikataulu avoin 

OKM/Finto 

Vero/Pilotti 

OKM/URN, ISNI, 
Finna, palv.hakem 

Ei tuo omia tietoja 
palvelunäkymiin 



Miten palvelu 
toimii? 

Palvelut integroidaan Suomi.fi-
palveluväylään liityntäpalvelimien avulla 

Palveluväylä vastaa keskitetyistä 
palveluista ja liikenteestä 
liityntäpalvelimien välillä 

• osoitteiden hallinta ja reititys 

• järjestelmätason käyttöoikeuksien 
hallinta 

• salaus ja aikaleimat 

• lokitus 

Jokaisella liityntäpalvelimella oma 
varmenne.  

Jokaisella organisaatiolla oma 
varmenne. 

Palveluväylä säilyy toiminnallisena 
määräajan myös ilman keskuspalvelimia. 

 

Palveluväylän kokonaisuus 

Yritysten 
palvelut 

Julkishallinnon  
palvelut 
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Integraatio-
alusta 

Integraatioalusta Integraatioalusta 

Suomi.fi-palveluväylä 



Miten palvelu 
toimii? 

• Kansallinen palveluväylä = 
Suomi.fi-palveluväylä + muut 
vyöhykkeet esim. VY ja KY 

• Eri toimijat sijaitsevat usein 
Kansallisen palveluväylän eri 
vyöhykkeillä. Integraatiossa 
käytettävä väyläratkaisu 
riippuu palvelun kutsujan ja 
tarjoajan vyöhykkeestä. 

 

Vyöhykkeet ja väyläratkaisut 

Tarjoaja → 
Kutsuja 

Julkinen 
vyöhyke 
(Internet) 

KY VY 

Julkinen 
vyöhyke 
(Internet) 

Julkinen → 
Julkinen 

Web → KY Web → VY 

KY KY → 
Julkinen 

KY → KY KY → VY 

VY VY → 
Julkinen 

VY → KY VY → VY 

Väyläratkaisu 
(alustava) 

Palveluväylä 

Palveluväylä / 
VIA / muu 

VIA / muu 



 

Suomi.fi-palveluväylä vyöhykkeiden keskiössä 

Yritysten 
palvelut 

Kuntien palvelut Valtion palvelut Perustietovarannot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
 

 
 
 

Palvelunäkymät 

KY-verkko 

Internet 

Integraatio-
alusta 

VY-verkko 

Integraatioalusta 
(esim. VIA) 

Kansalainen Yritys Viranomainen Tunnistus-
palvelu 

Asiointi-
valtuudet 

Palveluväylän 
hallinta 

Tietoturva, 
raportointi, 
lokipalvelu 

Liityntä-
katalogi 

PTV 

Suomi.fi-palveluväylä 



Liityntäkatalogi 

Liityntäkatalogi sisältää 
tekniset sekä hallinnolliset 
kuvaukset kaikista 
palveluväylässä 
julkaistuista rajapinnoista 

 



Hyödyt 

Yksinkertainen ja nopea 
mukaantulo   

Yksi rajapinta -> 
dokumentit ja metatiedot 
vain kertaalleen  

Elinkaaren tuki ja varmuus 

Tietoturva 

Yhden luukun periaate 

Näkyvyys 

Palveluiden 
yhteentoimivuus 

Luotettavuus, säästöt,  hyvä löydettävyys, tietojen 
laadun paraneminen,  parempi palvelutaso  

Sujuvampi 
itsepalvelu 

Uudet 
mahdollisuudet 

Sujuvam-
mat 

prosessit  



Mitä tämä edellyttää? 

Tekninen näkökulma 

Liityntäpalvelin 

• Liityntäpalvelimen 
huomioiminen järjestelmä- ja 
ohjelmistohankinnoissa 

Liittymät 

• Liittymien toteuttaminen omien 
palveluiden ja Suomi.fi-
palveluväylän välille 

 

Prosessit 

• Uuden integraatiomallin 
omaksuminen ja jalkauttaminen 
arkkitehdeille, 
ohjelmistokehittäjille ja 
liiketoiminnan edustajille 

Kysy ohjelmistotoimittajaltasi 
palveluväylävalmiuksista 



• Liittyminen ja käyttäminen on julkishallinnon organisaatioille 
maksutonta 

• Käyttöönottokustannukset kukin asiakas maksaa itse 
º Tekninen integraatio 

º Asiointipalvelukohtainen ohjeistus 

º Käyttöönottoprojektin hallinta 

• Valtiovarainministeriö voi myöntää rahoitusta Suomi.fi-palveluita 
käyttöönottavalle julkisen hallinnon organisaatiolle 

1. Suomi.fi-palveluväylän hyödyntämisen suunnitteluun 

2. Palvelujen tai tietovarantojen liittämiseen Suomi.fi-palveluväylään 

 

Kustannukset 



1. Tutustu saatavilla olevaan tukimateriaaliin - 
esuomi.fi/palveluvayla 

2. Kysy ohjelmistotoimittajasi valmiuksista 
Suomi.fi-palveluväylään 

3. Rekisteröidy ja anna tarvittavat tiedot 
liity.suomi.fi-osoitteessa. 

4. Asiakaspalvelu ottaa sinuun yhteyttä 
palvelun käyttöönotosta sopimiseksi. 

Miten pääsen 
mukaan? 

esuomi.fi/palveluvayla
liity.suomi.fi


Kiitos! 

Eero Konttaniemi 
Hankepäällikkö 
eero.konttaniemi@vrk.fi 
0295 535 024 
 

Pauli Kartano 
Kehittämispäällikkö 
pauli.kartano@vm.fi  
0295 530 486 
 

esuomi.fi 
#kapa, #palveluvayla 

 


