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Sähköisen asioinnin tietoturvaseminaari 

 



Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma 

‒ Toteutetaan 06/2014 – 12/2017 digitaalisten 

asiointipalveluiden ja käsittelyjärjestelmien vaatimia 

tukipalveluita 

‒ Miksi toteuttaa samoja asioita useita kertoja? 

‒ Omissa toteutuksissa tietoturva-asiat jäävät usein heikommalle 

huomiolle 

‒ Vasta-argumentti: Kaikki munat samassa korissa? 

‒ Riittävä keskitetty rahoitus toteutukselle 

‒ 290 kpl rahoitushakemusta käyttöönottoihin ja integraatioihin 

‒ Lanseerauskampanja 



Tuotantokäyttö ja jatkokehitys KaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma 

Toteutus 

Ohjaus 

 Palveluväylä 

 Palvelunäkymät 

 Sähköinen tunnistaminen 

 Roolit ja valtuudet 

Hankkeet Suomi.fi-palvelut organisaatioille Aikataulu

  

9.6.2014 - 31.12.2017 

Muu digitalisaatiokehitys 

Suomi.fi-palveluita rakennetaan KaPA-ohjelmassa 

Palveluiden tuottaminen on Väestörekisterikeskuksen ja muiden palvelutuottajien lakisääteinen tehtävä. 

-verkkopalvelu 



Kansalaisneuvonta 

Yritysneuvonta 

Palveluväylä Palvelutietovaranto 

Palveluhallinta 

LOPPUKÄYTTÄJÄLLE 

kansalainen 

yrityksen edustaja 

viranomainen 

PALVELUNTARJOAJAL

LE 

viranomainen 

yritys / yhteisö 

Valtuudet 

Maksut Tunnistus 

Verkkopalvelu 

E
s
im

e
rk

k
e

jä
 

Kartat 

Viestit 



Suomi.fi-palveluväylä 
Sähköisten palveluiden yhtenäistäjä ja tiedon välittäjä 



Suomi.fi-palveluväylä 

Tarjoamme vakioidun 

tavan tietojen siirtoon 

organisaatioiden välillä ja 

mahdollistamme 

turvallisten 

palvelukokonaisuuksien 

rakentamisen. 

    Suomi.fi-palveluväylä 

Liityntäkatalogi 

Ympäristö 
Tiedonsiirto 



Hyödyt syntyvät väylään kytketyistä 
tiedoista ja palveluista. 

Suoraa säästöä esim. resursseissa, 
ei enää erillisiä yhteydenottoja 
tietojen saamiseksi viranomaisten 
välillä, ei enää paperisten 
dokumenttien siirtämistä 
viranomaiselta toiselle.  

Esim.: 

 Palveluväylän kautta eri 
viranomaiset  voivat tarjota 
toisilleen käyttöoikeuksia 
sähköisiin palveluihin ja 
tietokantoihin. 

Mitä palvelu 
tarjoaa? Liityntäkatalogi 

Ympäristö 

Tiedonsiirto 

 Kaikki palveluväylän rajapinnat ja 
integraatiot selailtavissa 

o Tekniset kuvaukset 

o Hallinnolliset kuvaukset 

o Tieto integraation sijainnista 
palveluväylässä 

 Välineitä tietovarantojen ja 
järjestelmien palveluväyläliityntöjen 
hallintaan 

o Järjestelmä- ja organisaatiotason 
oikeuksien määrittely 

o Tietoturvan ja tietosuojan 
standardinmukainen toteutus 

 Helpot ja vakioidut mallit 

 Tietovarantojen ja palvelujen käyttö ja 
julkaiseminen  organisaatioiden välillä 

o Julkiset ja yksityiset organisaatiot 



Suomi.fi-tunnistus 
Tunnistus.fi- ja Vetuma-tunnistuspalveluiden korvaaja 

Julkinen sektori 

Nyt 4-5.000.000  
tunnistautumistapahtumaa  

kuukaudessa 



Palvelulupauksemme 

Sopivien 
tunnistus-
välineiden 

käyttö 

Kertakirjau-
tuminen 

julkishallinnon 
sähköisiin 

palveluihin 

Suomen ja 
EU-

kansalaisen 
sähköinen 
tunnista-

minen 

           Korkean tieto- 
turvan ratkaisu 

Selainpohjainen, pääte- 
laiteriippumaton 

Modulaarinen 

       Ratkaisujen 
 yhtenäisyyden 
mahdollistaja 

Responsiivinen 

Skaalautuva 

Kustannuksia 
      säästävä 

Käytettävissä 24/7 

Esteetön 
(WCAG taso AA) 

Jatkuvasti 
    kehittyvä  

Läpinäkyvästi 
kehitetty ja viestitty 

   Avoimen lähde- 
koodin tuotteisiin 
               perustuva 

Tarjoamme mahdollisuuden 

Suomen ja EU-kansalaisen 

sähköiseen tunnistamiseen 

tietoturvallisesti eri 

tunnistusvälineitä 

hyödyntäen. 



• Ei erillisiä pankkisopimuksia 

• Keskitetty rahoitusmalli 

• Liittyminen ja palvelun hallinta 
helposti itsepalveluna 

• Asiointipalvelu voi valita itse 
haluamansa 
tunnistuspalveluntarjoajat 

• Väestötietojärjestelmästä 
ajantasaiset tiedot vahvasti 
tunnistetuista käyttäjistä  

• Kertakirjautuminen 

• Esteettömyys 

• Ei maksamisen palveluita 

Mikä muuttuu? 

 

 Uudenlainen  
loppukäyttäjän  
näkymä 

 

 

 Mikä säilyy? 
o SAML2-profiili  

o Loppukäyttäjän tuki Kansalaisneuvonnassa 

o Kaikki markkinaehtoiset vahvan tunnistamisen välineet 

 Mitä tulee myöhemmin?  
o EU-kansalaisten tunnistaminen rajat ylittävissä asioinneissa 



Suomi.fi-verkkopalvelu 
Kansalaisen ja yrityksen ikkuna julkisiin palveluihin 



Tarjoamme  

julkishallinnon 

asiakkaille pääsyn 

sähköisiin palveluihin 

helposti yhdestä 

paikasta. 

Suomi.fi-verkkopalvelu 

Nyt yli 26.000 palvelua kuvattuna 
10/2017 perusterveydenhuollon palvelut 
12/2017 erityisterveydenhuollon palvelut 



Palveluväylä 

Viestit 

Tunnistus 

Palvelutieto-
varanto 

Valtuudet 

1. Sähköiset palvelut helposti 
löydettävissä asiakastarpeen mukaan 

2. Kaikkien palvelukanavien tiedot  

3. Omat tiedot 

4. Helppo sähköinen viestintä 
kansalaisten, yritysten ja 
viranomaisten välillä 

5. Älykkäät oppaat 

Mitä palvelu tarjoaa? 

Suomi.fi-verkkopalvelu 

Suomi.fi-verkkopalvelu =  
Suomi.fi + Yrityssuomi.fi 

Minä eri rooleissa 

Tarvitsemani 
palvelut 

Viestini 

Toisen puolesta asiointi 

Suomi.fi 



Suomi.fi-viestit 
Suoraviivainen viestintä julkishallinnon asiakkaille 

Julkinen sektori 



Mahdollistamme 

viranomaisten sähköisen 

tiedoksiantoviestinnän 

riippumatta siitä, missä 

muodossa asiakas viestit 

haluaa vastaanottaa. 

Suomi.fi-viestit 

Viranomaisten keskitetty 
viestioperaattori, joka vastaa viestien 
toimittamisesta käyttäjälle ja käyttäjän 
valitsemaan kanavaan.  

Kansalaisen ja yrityksen edustajan oma 
”sähköinen postilaatikko”, joka korvaa 
nykyisen Asiointitilin. Postien 
vastaanotto ja lähettäminen onnistuu 
myös Viestit-mobiilisovelluksella. 



1. Viestioperaattori, joka mahdollistaa 
viranomaisten tiedoksiantoviestinnän 
digitalisoinnin  

2. Erityyppisten viestien välittäminen: 
- Sähköiset viestit (lähetys ja vastaanotto) 
- Herätteet (tekstiviesti tai sähköposti) 
- Tapahtumaviestit 
- Paperipostitus 

3. Julkishallinnon asiakkaalle Viestit-palvelu 
(sähköinen postilaatikko) uudessa Suomi.fi-
verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa 

 

Palvelu korvaa nykyisen Asiointitilin vuonna 
2017. 

Mitä palvelu tarjoaa? 



Julkishallinnon  
asiakas 

Viranomaisen 
sähköinen palvelu 

Suomi.fi-
verkkopalvelu ja 
Viestit-sovellus 

Omat 
viestini 

Herätteet 

Paperi- 
posti 

Suomi.fi- 
viestit 

• Viestien toimittaminen 
haluttuun kanavaan 

• Sähköinen postilaatikko 
• Herätteiden 

lähettäminen 
• Vastausviestien 

välittäminen 

    VIA 
    ym. 
 

 

Miten palvelu 
toimii? 

Viestit-kokonaisuus 

- Sähköposti 
- Asianhallinta 
- Lomakkeet 
- Rajapinnat 
- Konnektorit 

Suojattu 
yhteys 

Julkishallinnon  
organisaatio 



Suomi.fi-valtuudet 
Toisen henkilön tai yrityksen puolesta asioinnin 
mahdollistaja 



Suomi.fi-valtuudet 

Oikeus asioida 
jonkun puolesta 

Katri 66 v. Kirjanpitäjä Ossi 70 v. Martta 72 v. Aarno 75 v. 

Liisa 
Kumpulainen 

35 v. 

Matti 
Kumpulainen 
37 v. 

Anni 7 v. Onni 2 v. Elias 16 v. 

Tilitoimisto 

Ex-puoliso 

Yrittäjä 

Maija 
Matikainen 
40 v. 

Maijan Oy 

Mahdollistamme 

henkilön puolesta-

asiointioikeuden 

tarkistamisen ja 

asiointivaltuutuksen 

tekemisen. 

 

Pohjautuu henkilön 

vahvaan sähköiseen 

tunnistamiseen ja 

kansallisiin 

perusrekisteritietoihin. 



Asiointivaltuuksien 
tarkistaminen  

 Huoltajuustiedot 

 Nimenkirjoittajatiedot 

 Edunvalvontatiedot 

 

Esimerkkejä: 

 Huoltaja voi varata lapselleen 
hammaslääkäriajan. 

 Toimitusjohtaja voi tehdä 
yrityksen puolesta 
Verohallinnolle 
kausiveroilmoituksen.  

 Perusrekistereitä ovat 
esimerkiksi VTJ  ja 
Kaupparekisteri. 

Mitä palvelu 
tarjoaa?   1/2 

Onko tällä henkilöllä oikeus asioida toisen puolesta? 
Onko tällä henkilöllä oikeus asioida yrityksen puolesta? 

Esim. 

? 

Nyt yli 100.000 tarkistuskyselyä  
kuukaudessa 



Suomi.fi-valtuudet – 
valtuusrekisteri: 

 Teemme taustatarkistuksen 
puolestasi 

 Ei valtuuksien hallinnointia  

 Helppo valtuuttaminen 
organisaation sisällä  

 Päämies voi valtuuttaa asiamiehen 
asioimaan puolestaan  

Sähköiset valtuutukset tallennetaan 
valtuusrekisteriin, josta tehdään 
valtuutusten tarkistus.  

Mahdollistaa valtuutusten 
sähköisen antamisen organisaation 
sisällä (esim. toimitusjohtaja voi 
valtuuttaa talousjohtajan). 

 

Mitä palvelu 
tarjoaa?   2/2 

1. Kansalainen tai yritys voi luoda ja 
tallentaa valtuutuksia sähköisessä muodossa 

2. Valtuudet voidaan tarkistaa sähköisesti  

Valtuusrekisteri  

Valtuus-
rekisteri 

Valtuutukset 

VAHVISTUS 

PYYNTÖ 

Ensimmäiset käyttöönotot tehty 07/2017 



VTJ 

Edunval-
vontatiedot 

Miten palvelu toimii? 

1. Henkilön puolesta asiointi 2. Yrityksen puolesta asiointi 

YTJ 

Kauppa-
rekisteri 

Vastaus Vastaus 

Suomi.fi-valtuudet 
tai 

… … 

3. Valtuuttaminen 

Kansallinen 
valtuus-
rekisteri 

Valtuutukset 

Pyynnöt 

Sääntömoottori 
    Kysely  

Asiointi-
palvelu 
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 Mahdollistaa toisen puolesta asioinnin 
digitaalisissa palveluissa 
• Paperinen valtakirja ei vain toimi 

 Valtuudet kootusti yhdessä paikassa 
• Käyttäjälle selkeä hallinnointi 

• Yhtenäinen tarkastusrajapinta 

 Sääntömoottorin avulla 
asiointipalvelukohtaiset tarkastussäännöt 

 Asiakaslähtöisyys valtuuksien laajuuden 
määrittelyssä 
• Ei yleisvaltuutta 

• Ei palvelukohtaisia valtuuksia 

• Ei IAM-tyyppisiä rooleja 

 

 Valtuusrekisteristä uusi 
kansallinen perusrekisteri 

 Poistaa tarpeen yritysten 
’tunnistusratkaisulle’ 

 Tarkastetaan tunnistetun 
henkilön valtuudet edustaa 
yritystä tai yhteisöä 

Hyödyt 



Yleistä Suomi.fi-palveluista 



 Suomi.fi 

 eSuomi.fi 
• kehittäjille 

 

 Suomi.fi/valtuudet 

 Valtuusrekisteri.beta.suomi.fi 
• Valtuuspalvelun demoympäristö 

Suomi.fi 



Lain asettamat velvoitteet ja oikeudet 

1. Käyttövelvollisuus 
 

- Valtion hallintoviranomaiset ja 
virastot 

- Laitokset ja liikelaitokset 

- Kunnalliset viranomaiset niiden 
hoitaessa laissa niille säädettyjä 
tehtäviä 

- Tuomioistuimet ja muut 
lainkäyttöelimet 

 

Käyttövelvollisuus koskee näitä 
palveluita: 

 Suomi.fi-verkkopalvelu 

 Palvelutietovaranto 

 Palveluväylä 

 Tunnistus (vahvan tunnistuksen 
osalta) 

 Viestit 

 Maksut 

2. Oikeus käyttää kaikkia palveluita  
 

Laissa säädetyn julkisen 
hallintotehtävän hoitamiseksi: 

- Julkisen hallinnon viranomaiset 
(mukaan lukien käyttövelvoitetut)  

- Itsenäiset julkisoikeudelliset laitokset 

- Eduskunta virastoineen  

- Valtion talousarvion ulkopuoliset 
rahastot  

- Lailla tai lain nojalla annetulla 
asetuksella tai lain nojalla annetulla 
valtion hallintoviranomaisen 
päätöksellä julkista hallintotehtävää 
itsenäisesti hoitamaan asetetut  

Myös muissa tehtävissään: 

- Kunnalliset viranomaiset ja kuntien 
yhteistyöelimet 

3. Rajoitettu oikeus käyttää palveluita 
 

Lakiin perustuvan sopimuksen nojalla tai muulla 
perusteella julkista tehtävää hoitava 
… saa käyttää tässä tehtävässään muita palveluita, 
paitsi seuraavia, joiden tarjoamisesta päättää 
kyseisen palvelun palvelutuottaja: 

 Tunnistus 

 Viestit 

 Maksut 

Yksityiset yhteisöt, säätiöt ja elinkeinonharjoittajat 
… saavat käyttää seuraavia palveluita: 

 Valtuudet * 

 Suomi.fi-verkkopalvelu * 

 Palvelutietovaranto 

 Palveluväylä 

 Avoindata.fi-palvelu 
 

* Jos niillä on oikeus käsitellä asiakkaidensa 
yksilöivää tunnusta palveluidensa tarjoamisessa. 

Julkinen sektori Yksityinen sektori 


