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Johdanto

• Tämän manuaalin tarkoituksena on toimia ohjeena kunnille Suomi.fi-palvelujen käyttöönotossa. 
Manuaali on tehty tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa osana MODA-hanketta.

• Ohjeistus keskittyy kolmeen Suomi.fi-palveluun

• Suomi.fi-palveluväylä

• Suomi.fi-valtuudet ja

• Suomi.fi-viestit

• Manuaali sisältää linkkejä Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-sivuille, joista löytyy aina 
viimeisin tilannetieto.
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Suomi.fi-palvelut

Tässä manuaalissa käsitellään kolmea Suomi.fi-palvelua: Suomi.fi-palveluväylä, Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-viestit
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Suomi.fi-palveluiden hankinta 
ja käyttöönotto

Suomi.fi-palveluita käyttöönottavan organisaation tulee

• täyttää yleiset palveluiden käyttöön liittyvät kriteerit ja velvoitteet

• täyttää yksittäisen palvelun käyttöön liittyvät erityisvaatimukset

• tehdä hakemus palvelun käyttöönotosta

• hyväksyä ja sitoutua palvelun käyttöehtoihin

• huomioida, että jotkin palvelut voivat edellyttää liittymistä Suomi.fi-palveluväylään tai 
lupaa rekisteritietojen käyttöön

• huomioida, että lainsäädäntö voi rajoittaa joidenkin palveluiden käyttömahdollisuuksia.

Palveluväylä-, viestit ja valtuudet palveluilla on kullakin omat 
käyttöönottovaiheensa, jotka on kuvattu tässä manuaalissa yleisellä tasolla ja 
pohjautuvat Suomi.fi-palveluhallinnan ohjeisiin. Yksityiskohtaiset käyttöönoton 
vaiheet kullekin palvelulle löytyvät Suomi.fi-palveluhallinta sivustolta. 

• Suomi.fi-palvelua käyttöön otettaessa tulee 
tehdä Liittymisilmoitus /Käyttölupahakemus 
sekä käyttöehtoihin sitoutuminen.

• Usein organisaatioissa vain muutamat henkilöt 
pystyvät asemansa puolesta sitoumuksen 
tekemään

• Käytännössä DVV:n hakemuksen voi täyttää 
myös joku muu, jos 

• organisaation sisällä vastuuhenkilö on 
valtuuttanut henkilön. Valtuutukseen käy 
esimerkiksi sähköpostiviesti tai 
kokouspöytäkirja, josta ilmenee, että 
vastuuhenkilö A on antanut toimeksiannon 
rivihenkilölle B.

• vastuuhenkilö käy viimeistelemässä 
hakemuksen ja lähettää sen 
Palveluhallinnasta.

• Varmista, että olet antanut oikeat 
yhteyshenkilöiden nimet 
käyttölupahakemuksessa. Esimerkiksi 
häiriötiedotteet toimitetaan hakemuksessa 
nimetylle tekniselle yhteyshenkilölle.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto ja hallinnointi tapahtuu Suomi.fi-palveluhallinnassa Käyttölupa tarvitaan erikseen sekä testi-, 

että tuotantoympäristöön.
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Suomi.fi-palveluiden hankinta ja 
käyttöönotto

Käyttövelvoite
• “Julkisen sektorin on otettava palvelut käyttöön laissa säädettyjen siirtymäsäännösten mukaisesti, kun tukipalvelu on 

käytettävissä ja vastaavan itsenäisesti hankitun palvelun palvelusopimus on päättynyt.”

• Lisää lainsäädännöstä ja käyttövelvoitteesta Suomi.fi-palveluhallinnan sivustosta täältä: 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluhallinnasta/lainsaadanto/palvelukohtaisia-erityispiirteitae.

Ensisijaisesti käyttöönottoa ohjaa käyttäjän tarve

Käyttöönoton ajankohtaan vaikuttaa esimerkiksi 

• jo käytössä ja olevaan järjestelmään tehtävät muut toiminnalliset tai tekniset muutokset

• vaatimukset uudelle järjestelmälle

Järjestelmäkehittämistä vaativien töiden priorisoinnissa keskeistä on muutosten käyttäjälle tuoma hyöty (paitsi jos kyseessä 

on kiireellinen korjaus- tai lainsäädännöllinen muutostarve).  Käyttäjän tarve voi myös liittyä tietoturvalliseen viestintään tai 

tiedonvälitykseen, jota Suomi.fi-palvelut tarjoavat. 

Muutokset suunnitellaan ja aikataulutetaan versiosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa ratkaistaan, onko käyttöönotto 

järkevää toteuttaa jonkun muun muutostyön yhteydessä vai erikseen.

Jos kyseessä on uuden järjestelmän hankinta, tulee mahdollisesti tarvittava Suomi.fi-palveluiden integroiminen huomioida jo 

kilpailutusvaiheessa pakollisena vaatimuksena.
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Viestintätarpeet käyttöönoton yhteydessä

Jatkuva viestintä Suomi.fi-palvelujen kehittymisestä

Organisaation eri osien ajan tasalla pitäminen Suomi.fi-palveluiden 
mahdollisuuksista ja uusista toiminnallisuuksista on tärkeää siksi, että 
pystytään ajoissa tunnistamaan uudet hyödyntämismahdollisuudet.

Hyvä käytäntö on nimetä esim. tietohallinnossa Suomi.fi-palvelujen 
vastuuhenkilö(t), joka seuraa Suomi.fi-palvelujen kehitystä ja pitää 
muun organisaation ajan tasalla heitä koskevista muutoksista ja 
mahdollisuuksista.

Suomi.fi-palveluiden kehityksestä ja uusista mahdollisuuksista on 
hyvä viestiä säännöllisesti ainakin

• Tietohallinnolle (tai kyseistä palvelua tarjoavalle kumppanille)

• Toimialojen kehittämisvastaaville

• Organisaatiossa Suomi.fi-palveluja koordinoivalle yhteistyöryhmä 
tai vastaavalle, jos tällainen on perustettu.

Viestintä käyttöönottoprosessin aikana

Käyttöönottoprosessin keskeisiä sidosryhmiä ovat ainakin

• Tietohallinto (tai kyseistä palvelua tarjoava kumppani)

• Sovellus- ja järjestelmätoimittajat

• Sovelluksia hyödyntävät kunnan toimialat

• Kunnan loppuasiakkaat

Käyttöönotto on syytä projektoida ja kullekin sidosryhmälle on 
käyttöönottoprojektissa suunniteltava tarvittavat 
viestintätoimenpiteet, sisältäen ainakin tiedot

• Projektin aikatulusta ja kestosta

• Muutoksista käyttäjien toimintaan ja muutosten ajoituksesta

• Tarjottavista koulutuksista ja infoista.

Suomi.fi-viestintämateriaalia organisaatioille | Digi- ja väestötietovirasto - Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)
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Kehityssuunnitelman laadinta ja ylläpito

• Oheisen Excel-työkalun avulla voit seuloa ja priorisoida Suomi.fi-
palveluiden hyödyntämiskohteita ja nostaa niitä sitten osaksi kunnan 
kehittämissuunnitelmia.

• Tätä seulontaa voi tehdä ainakin alustavasti kunnan tietohallinnon 
(tai vastaavaa palvelua tarjoavan kumppanin) kesken sisäisesti, mutta 
hallintokuntien asiantuntijoiden mukaan ottaminen on hyödyllistä 
ainakin myöhemmissä vaiheissa.

• Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisen ja käyttöönoton tilanteen 
läpikäynti ja priorisointitilanteen varmistaminen kannattaa ottaa 
mukaan vuosikelloon 2-4 kertaa vuodessa tehtäväksi toimenpiteeksi.

• Ohjeet työkalun käyttöön löytyvät Excelistä omalta välilehdeltään.
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Suomi.fi-palveluiden tietoturva

• Digi- ja väestötietovirasto huolehtii Suomi.fi-palvelujen 
tietoturvasta lain edellyttämällä tavalla. 

• Palveluissa toteutetaan säännöllisin väliajoin auditointeja sekä 
edellytetään Suomi.fi-palveluita käyttäviä organisaatioita 
hyväksymään Digi- ja väestötietoviraston tietoturvallisuuteen 
liittyvät ehdot ja käytänteet. 

• Digi- ja väestötietoviraston omat työntekijät on koulutettu 
palvelujen tietoturvalliseen kehittämiseen.

• Käyttöönottavalle organisaatiolle suositellaan riippumattoman 
toimijan tekemää auditointia käyttöönoton jälkeen.

Muut keskeisimmät 
ei-toiminnalliset vaatimukset

• Arkkitehdin määriteltävä 

sovellus-kohtaiset mittarit ja 

raja-arvot

• Saatavuus (availability)

• Tietoturvallisuus ja tietosuoja 

(security)

• Luotettavuus (reliability)

• Käytettävyys (usability)

• Vasteaika (response time)

Kaikki Suomi.fi-palveluiden häiriötiedotteet löytyvät Suomi.fi-palveluhallinnasta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/hairiotiedotteet
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Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen 
siirtoon organisaatioiden välillä

Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka 
tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä 
sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien 
rakentamisen.

Palveluväylän avulla asiakasorganisaatiot voivat rakentaa 
kustannustehokkaasti eri palveluita ja tietolähteitä yhdisteleviä 
kokonaisuuksia. 

Muita Palveluväylän tarjoamia hyötyjä ovat muun muassa

• yhdenmukainen tapa tuoda tietoja kehitettäviin palveluihin

• standardinmukaiset tietoturvaratkaisut

• avoimet rajapinnat – kaikki Palveluväylään liitetyt tietolähteet ja 
palvelukomponentit hyödynnettävissä

• säästöt esimerkiksi infrastruktuuri- ja arkistointikustannuksissa.

Lähde: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely

Suomi.fi-palveluväylä
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Mikä Suomi.fi-palveluväylä?

Palveluväylä

• Tarkoitettu sekä julkisen, että yksityisen sektorin tiedonvälitykseen

• Palvelujen hyödyntäminen perustuu aina palveluntarjoajan ja hyödyntäjän väliseen 
sopimukseen tietoturvan varmistamiseksi

• Sisäänrakennettu tietoturva 

• Suojattu tiedonsiirto

• Tiedonvaihto tunnistettujen osapuolten välillä

• Organisaatiot hallinnoivat itse omien tietojen jakamista

• Voit käyttää muiden tarjoamia palveluita Palveluväylässä siten, että liität toisen 
organisaation asiakasjärjestelmän omaan liityntäpalvelimeesi.

• Toisen organisaation on annettava lupa järjestelmänsä käyttöön ennen kuin voit 
lisätä sen omalle liityntäpalvelimellesi.

Suomi.fi-palveluväylä

Liityntäkatalogi

• Ajantasainen hakemisto 

Palveluväylään liittyneistä 

organisaatioista ja niiden 

tarjoamista palveluista 

( https://liityntakatalogi.suomi.fi/ )

• Organisaatio vastaa omien 

tietojensa ylläpidosta 

Liityntäkatalogissa (organisaation 

perustiedot 

palvelutietovarannosta tai 

yritysrekisteristä) 
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Suomi.fi-palveluväylään 
liittyminen

Suomi.fi-palveluväylän käyttöönoton vaiheet (jokaisesta kohdata vielä tarkemmin seuraavilla sivuilla)

1 Tutustu ja suunnittele

Aloita Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto tutustumalla huolellisesti ohjeisiin. Suunnittele käyttöönotto 

huolella, jotta se onnistuu mahdollisimman sujuvasti. 

2 Valitse liityntäpalvelinratkaisu

Päätä liityntäpalvelimen toteutustapa. Liityntäpalvelimen kautta organisaatiosi tietojärjestelmä(t) liitetään 

Palveluväylään. 

Kun olet valinnut liityntäpalvelinratkaisun, lähetä sähköinen käyttölupahakemus testiympäristöä varten 

Digi- ja väestötietovirastolle.

3 Testaa testiympäristössä

Kun olet saanut käyttöluvan testiympäristöön, asenna ja konfiguroi liityntäpalvelin ja ota tarvittaessa 

sovitinpalvelu käyttöön. 

Testausvaiheessa testaat palveluasi testiympäristössä ja korjaat testauksessa havaitut ongelmat.

4 Siirry tuotantoympäristöön

Kun olet testannut palvelusi ja se täyttää tuotantoympäristön vaatimukset, 

• lähetä käyttölupahakemus tuotantoympäristöön 

• asenna ja konfiguroi liityntäpalvelin tuotantoympäristöön

• lisää tietosi Liityntäkatalogiin

• aloita palvelusi tuotantokäyttö.

Suomi.fi-palveluväylä

Huomaa eri ympäristöt

Organisaatiosi liittyy ensin Palveluväylän 

testiympäristöön siirtyy vasta sen jälkeen 

tuotantoympäristöön

• Testiympäristöön ja 

tuotantoympäristöön tarvitaan 

erilliset liityntäpalvelimet

• Jos lisäksi haluat testata Palveluväylän 

toimintaa erillisessä 

kehitysympäristössä, tarvitset sitäkin 

varten oman liityntäpalvelimen.

• Jokaiseen ympäristöön tarvitaan myös 

erikseen käyttölupa

Käyttöönoton kesto

• Palveluväylän käyttöönottoprosessissa 

kuluu yleensä noin 1–3 kuukautta, 

mutta aikaa saattaa kulua myös 

enemmän. 

• Palomuuriavauksiin ja varmenteiden 

myöntämiseen on hyvä varata 

muutamia viikkoja.

13



Liityntäpalvelinratkaisun 
toteutustavasta

Liityntäpalvelimen kautta organisaatiosi tietojärjestelmä(t) liitetään Palveluväylään.

Vaihtoehtoja

• pystyttää oman liityntäpalvelimen

• jakaa liityntäpalvelimen toisen organisaation kanssa vai

• ulkoistaa liityntäpalvelimen toteuttamisen.

Kun liityntäpalvelinratkaisu on valittu, tulee lähettää käyttölupahakemus Palveluväylän 
testiympäristöön.

Liityntäpalvelimen jakaminen sopii esimerkiksi organisaatioille, jotka ovat samalla toimialalla ja 
tekevät paljon yhteistyötä. Kun liityntäpalvelimen jakaa jonkun toisen organisaation kanssa myös 
kulut jakautuvat, jolloin syntyy kustannussäästöä.

Liityntäpalvelimen ulkoistamisen kustannukset riippuvat palveluntarjoajasta.

Tietoa liityntäpalvelinratkaisun valitsemisesta: 

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/kayttoonotto/liityntapalvelin

Ohje: Ota Suomi.fi-palveluväylän kautta tarjottava palvelu käyttöön

Suomi.fi-palveluväylä

• Jos organisaatio aikoo 

pystyttää oman 

liityntäpalvelimen, 

liityntäpalvelimesta vastaavan 

henkilön tulee tuntea 

liityntäpalvelimen 

käyttöympäristön teknologiat 

ja X-road-ohjelmiston 

perusteet

• Palveluväylän 

liityntäpalvelinvaihtoehdot voi 

sijoittaa joko konesaliin tai 

pilviympäristöön.
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Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto
Suunnittelu
Palveluväylän käyttöönoton vaiheet alla ovat Suomi.fi palveluhallinnan palveluväylän käyttöönotto-ohjeesta.

Projektin suunnittelu

1. Sovi vastuuhenkilöistä

Ennen Suomi.fi-palveluväylän varsinaista käyttöönottoa on hyvä sopia käyttöönoton vastuuhenkilöistä oman organisaation sisällä. Nimeä 
organisaatiosi tekninen yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö. Tekninen yhteyshenkilö vastaa käyttöönoton aikaisista liityntäpalvelimen asennus-, 
konfigurointi- ja ylläpitotehtävistä.

Nimeä myös hallinnollinen yhteyshenkilö ja varayhteyshenkilö, joita voivat olla esimerkiksi projekti-, hanke- tai tietohallintopäälliköt. Hallinnollinen 
yhteyshenkilö voi olla myös sama kuin tekninen yhteyshenkilö.

2. Resursoi

Sovi käyttöönoton aikaisesta budjetista ja laadi tarvittavat hankintasopimukset esimerkiksi palvelimien ja henkilöresurssien osalta, jotta palvelun 
vieminen Palveluväylään onnistuisi asianmukaisesti.

3. Aikatauluta

Suunnittele Palveluväylään liittymisen aikataulu: projektin aloitus ja aiottu valmiiksi saattaminen sekä testi- että tuotantoympäristön osalta.

Ota huomioon, että liityntäpalvelimen asennuksen jälkeen Palveluväylän käyttöönottoon on hyvä varata aikaa noin yksi kuukausi.

Mieti, mikä on projektisi luonne. Vaihtoehtoja on monia: Voit esimerkiksi liittää palvelusi Palveluväylään kehitysympäristössä ja vasta sen jälkeen 
tutustua palvelun käyttöön tarkemmin kokeilemalla. Toisaalta voit myös liittää ison tietojärjestelmän tai palvelun suoraan Palveluväylän 
testiympäristöön ja sovittaa sen käyttöönottoprojektissa Palveluväylään yhteensopivaksi.

Ota huomioon, että ison tietojärjestelmän tai palvelun liittäminen Palveluväylään vaatii suunnitteluineen, sovitustöineen ja testauksineen usein 
enemmän aikaa.

Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto
Suunnittelu

Suomi.fi-palveluväylä

Tekninen suunnittelu

1. Tutustu palvelumateriaaliin

Tutustu Palveluväylän palvelukuvaukseen ja muuhun tukimateriaaliin saadaksesi tietoa siitä, mitä kaikkea Palveluväylä tarjoaa. Tukimateriaalista löydät 

myös vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin. 

2. Tee käyttölupahakemus

Täytä sähköinen käyttölupahakemus. Hakemuksella hyväksytään palveluväylän käyttöehdot sekä valtuutetaan CSC eli Tieteen tietotekniikankeskus 

hakemaan DVV:n (Digi- ja väestöviraston) räätälöimät autentikointi- ja allekirjoitusvarmenteet.

3. Liitokset muihin palveluihin

Selvitä, tarvitaanko liitoksia tai integraatioita toisiin palveluihin.

4. Sovitinpalvelu

Palvelun liittäminen Palveluväylään vaatii useimmissa tapauksissa sovitinpalvelun käyttöä. Sovitinpalvelu on Palveluväylän liityntäpalvelimen ja 

organisaatiosi tietojärjestelmän väliin sijoittuva komponentti. Se sovittaa organisaatiosi järjestelmän palvelut Palveluväylän tiedonsiirtoprotokollan 

mukaiseen muotoon.

5. Palvelun tukimalli

Tee Palveluväylään liitettävälle palvelullesi tukimalli, josta käy ilmi, miten palvelun käytössä tarvittava käyttäjätuki hoidetaan. Määrittele tukimallissa 

esimerkiksi se, kuka hoitaa mahdolliset käyttäjätukiasiat ja ratkaisee järjestelmässä ilmaantuvat ongelmat. Määrittele myös, hoidetaanko tuki 

esimerkiksi organisaatiosi omassa IT-tuessa vai ulkoistetaanko se sopivalle IT-toimittajalle.

6. Palvelutasosopimus eli SLA

Voit tehdä palvelusopimuksen Palveluväylään liitettävän palvelusi asennusta, ylläpitoa ja tukipalveluita varten. Voit tehdä sopimuksen joko sisäisesti 

omassa organisaatiossasi tai ulkoistaa toimet IT-toimittajalle. Määrittele sopimuksessa palvelulle tietyt vaatimustasot ja sovi yhteisesti niiden 

alittumisesta seuraavat sanktiot.
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Suomi.fi-palveluväylän käyttöönotto
Testaus & tuotantokäyttö

Testaus

Kun olet saanut käyttöluvan, asenna ja konfiguroi liityntäpalvelin ja ota tarvittaessa sovitinpalvelu 
käyttöön.

Testausvaiheessa organisaation tulee

• testata palveluasi testiympäristössä

• korjata testauksessa havaitut ongelmat.

Tarkemmat testausohjeet löytyvät Suomi.fi sivustolla

Tuotantoon siirtyminen

Kun olet testannut palveluasi, ja se täyttää tuotantoympäristön vaatimukset

• lähetä käyttölupahakemus tuotantoympäristöön

• asenna ja konfiguroi liityntäpalvelin tuotantoympäristöön

• lisää tietosi Liityntäkatalogiin

• aloita palvelusi tuotantokäyttö

Tarkemmat tuotantoon siirtymisen ohjeet löytyvät Suomi.fi sivustolla

Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti 
toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta

Suomi.fi-valtuudet
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Mikä Suomi.fi-valtuudet?

Valtuudet

• Suomi.fi-valtuuksien avulla voidaan tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida 
sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa yrityksen puolesta

• Valtuudet-palvelua voivat hyödyntää sekä julkiset että yksityiset toimijat

• Esimerkkejä toisen puolesta asioinnin käyttömahdollisuuksista ovat

• huoltajan asioiminen alaikäisen lapsensa puolesta ja 

• nimenkirjoitusoikeuden haltijan asiointi edustamansa yrityksen puolesta.

• Valtuuksia varmistettaessa 

• Organisaation asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet -palveluun selvittääkseen, 
onko asioijilla oikeutta asioida toisen puolesta, kun asioija on valinnut puolesta-
asioinnin

• Valtuudet-palvelu hakee tiedot perustietorekistereistä ja/tai valtuusrekisteristä ja 
palauttaa vastauksen reaaliaikaisesti asiointipalvelulle.

• Ennen Valtuudet-palvelun käyttöönottoa organisaatiolla on oltava käytössään vahvan 
tunnistamisen palvelu.

Suomi.fi-valtuudet

Oikeus asioida toisen puolesta voi olla

• lakisääteinen (huoltajan oikeus asioida 

alaikäisen huollettavan puolesta)

• viranomaisen hakemukseen perustuva 

(esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallitus 

rekisteröi yrityksen ja sen 

nimenkirjoittajat kaupparekisteriin)

• keskinäiseen luottamukseen perustuva 

(esimerkiksi henkilö tai yritys valtuuttaa 

toisen henkilön tai yrityksen toimimaan 

puolestaan määrätyssä asiassa).

Valtuudet-palvelu tarkistaa, täyttääkö 

henkilö toisen puolesta asioimisen ehdot.

• Katso tarkemmin toisen henkilön 

puolesta asioimisen estymisen 

mahdollisista syistä täältä: 

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-

tuki/tietoa-valtuuksista/toisen-

henkilon-puolesta-asiointi (kohta 

"Alaikäisen puolesta asiointi”)
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Suomi.fi-valtuudet
Kunnan asiakkaan puolesta-asiointitapaus

Suomi.fi-valtuudet tarjoaa luotettavan ja reaaliaikaisen 
tavan tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida 
sähköisesti toisen henkilön tai edustamansa organisaation 
puolesta.

Valtuuksia tarkistettaessa asiakasorganisaation 
asiointipalvelu tekee kyselyn Valtuudet-palveluun. 
Valtuudet palauttaa vastauksena, onko asioijalla oikeutta 
asioida toisen puolesta. Oikeuteen asioida toisen puolesta 
vaikuttavat muun muassa

• huoltajuustiedot

• tiedot yrityksen edustajista (esim. nimenkirjoittaja, 
toimitusjohtaja, isännöitsijä)

Tiedot haetaan perustietorekistereistä
ja/tai valtuusrekisteristä.

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja 

yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan 

asioita puolestaan.

Puolesta-asioinnin myöntäminen ja/tai 

peruuttaminen tapahtuu Suomi.fi-verkkopalvelussa 

Valtuudet - Suomi.fi

Skenaario - edustamisvaltuus:
• Asiakasyritys valtuuttaa tilitoimiston (yritys-yritys -valtuus), ei tilitoimiston esimiestä (ellei 

asiakasyritys nimenomaan halua tämän esimiehen toimivan puolestaan). 
• Tilitoimiston toimitusjohtaja, nimenkirjoitusoikeudellinen ja/tai heidän valtuuttamansa 

edustusvaltuuksien antaja antaa tilitoimiston työntekijöille edustamisvaltuuden tässä 
samassa asiassa, jolloin kaikki tilitoimiston työntekijät, joilla on tämä edustamisvaltuus, 
voivat asioida kaikkien niiden asiakasyritysten puolesta, jotka ovat tässä asiassa valtuuden 
tilitoimistolle antaneet. 

• Katso tarkemmin valtuustyypeistä seuraavalta sivulta.

Lähde: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely
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Suomi.fi-valtuudet
Valtuustyypit

Henkilö voi antaa vain asiointivaltuuksia, joilla valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta (esim. annat läheisellesi 
oikeuden tehdä veroilmoituksen puolestasi). 

Yritys tai yhteisön voi antaa erityyppisiä valtuuksia:

• Asiointivaltuus: Asiointivaltuuden saanut henkilö tai organisaatio voi asioida asiointipalveluissa valtuuden antaneen 
yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta valituissa valtuusasioissa (esim. yritys valtuuttaa yksittäisen työntekijän
tai tilitoimiston hoitamaan yrityksen veroasioita).

• Valtuutusoikeus: Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa hänet valtuuttaneen yrityksen, 
yhdistyksen tai muun yhteisön asiointivaltuuksia valituissa valtuusasioissa (esim. yritys antaa omalle 
henkilöstöpäällikölleen oikeuden antaa omille työntekijöille tai tilitoimistolle asiointivaltuuksia yrityksen 
henkilöstöasioiden hoitamista varten). Valtuutusoikeuden saanut henkilö voi myös mitätöidä annettuja asiointivaltuuksia. 
Valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa, vaan valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa myös itselleen 
asiointivaltuus, jos hänen tarvitsee asioida yrityksen tai yhteisön puolesta.

• Edustamisvaltuus: Edustamisvaltuuden saanut henkilö voi asioida asiointipalveluissa organisaatiolle asiointivaltuuden 
antaneen asiakkaan puolesta valtuudessa määritellyissä valtuusasioissa (esim. tilitoimisto antaa yksittäiselle kirjanpitäjälle 
oikeuden hoitaa asiointivaltuuden antaneen asiakkaan veroasioita).

• Edustajan valtuutusoikeus: Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa toisille henkilöille 
edustamisvaltuuksia valituissa valtuusasioissa (esim. tilitoimisto antaa omalle talouspäällikölleen oikeuden antaa omille 
palkanlaskijoille edustamisvaltuuksia asiakkaiden veroasioiden hoitamista varten). Edustajan valtuutusoikeuden saanut 
henkilö voi myös pyytää asiointivaltuuksia asiakkailta ja mitätöidä annettuja edustamisvaltuuksia. Edustajan 
valtuutusoikeudella ei voi asioida asiointipalveluissa, vaan edustajan valtuutusoikeuden saaneen henkilön tulee antaa 
myös itselleen edustamisvaltuus, jos hänen tarvitsee asioida asiakkaiden puolesta.

Suomi.fi-valtuudet

21



Suomi.fi-valtuudet
Kunnan eri roolit Suomi.fi-valtuuksissa

Kunta itse voi olla Suomi.fi-valtuuksissa

Palveluntarjoajana, jolloin

• kunta tarjoaa asiointipalvelua omien asiakkaittensa (esim. kuntalaisten) käyttöön, eli liittää osaksi 
asiointipalvelun toiminnallisuutta mahdollisuuden puolesta-asiointiin

• kunnan asiakkaat antavat valtuuksia puolesta asiointiin toiselle henkilölle tai yritykselle

Asiakkaana, jolloin

• kunta itse käyttää jonkun toisen toimijan tarjoamaa asiointipalvelua

• on valtuuttanut omaa henkilöstöään asioimaan kunnan nimissä kyseisessä toisen toimijan asiointipalvelussa 
(virkailijavaltuutus)

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet
Kunta asiointipalvelun tarjoajana
Kun kunta on asiointipalvelun tarjoaja ja haluaa mahdollistaa asiointipalvelussa puolesta-asioinnin

Kunkin asiointipalvelun osalta, joissa Valtuudet otetaan käyttöön tulee tehdä Liittymisilmoitus/Käyttölupahakemus sekä 
käyttöehtoihin sitoutuminen. Katso tarkemmin Palveluhallinnasta kohta 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet

• Usein organisaatioissa vain muutamat henkilöt pystyvät asemansa puolesta sitoumuksen tekemään

• Käytännössä DVV:n hakemuksen voi täyttää myös joku muu, jos 

• organisaation sisällä vastuuhenkilö on valtuuttanut henkilön. Valtuutukseen käy esimerkiksi sähköpostiviesti tai 
kokouspöytäkirja, josta ilmenee, että vastuuhenkilö A on antanut toimeksiannon rivihenkilölle B. 

• vastuuhenkilö käy viimeistelemässä hakemuksen ja lähettää sen Palveluhallinnasta.

Käyttölupahakemuksessa on pakollisesti täytettäviä kohtia

• DVV:n käyttölupayksikkö tarkistaa, että vaaditut tietojen suojaukset, käyttötapauskuvaus ym. ovat kunnossa ennen kuin 
käyttölupa myönnetään

• Lisäksi Suomi.fi-palvelun käyttöönottotiimi arvioi, onko kuvattu käyttötapaus sopiva toteutukseen ja että 
toteutussuunnitelma on riittävä.

• Hyväksytyt käyttöluvat näkyvät organisaation Palveluhallinta-tilillä

• Katso tarkemmin liittymisilmoitusten/käyttölupahakemusten käsittelystä seuraavalla sivulla

Käyttölupa tarvitaan, kun Valtuudet otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön. Palvelun laajentamisen lupatarpeet ovat tapauskohtaisia. 
Esim. Suomi.fi-valtuuksissa asiointipalvelun käytön laajentaminen henkilöasioinnista yritysasiointiin ei vaadi uutta liittymisilmoitusta. 
Jos käyttöluvan tarve on epäselvä, kannattaa kysyä DVV:n käyttöönottotiimiltä 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/ota-yhteytta

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet
Kunta asiointipalvelun tarjoajana

Luvat ja hakemukset omalla Palveluhallinta-sivulla

• Liittymisilmoitus käsitellään Digi-ja väestötietovirastossa kahdella osastolla

• Ensimmäiset kolme kohtaa ilmoituksesta (organisaation, yhteyshenkilöiden ja asiointipalvelun tiedot) 
lähtevät DVV:n käyttöönottotiimille. Kun käyttöönottotiimi kuittaa käyttöönottoprosessin päälle ja 
hakemuksen käsitellyksi, syntyy käyttöönotto / käsitelty -rivi. 

• Hakemuksen kaksi viimeistä kohtaa (selvitys tietojen suojauksesta ja ehtojen hyväksyminen) lähtevät 
DVV:n käyttölupayksikköön. Kun hakemus kuitataan siellä käsitellyksi, syntyy käyttölupahakemus / 
hyväksytty – rivi.

• Lupaosuus on hallinnollinen päätös ja siihen tulee diaarinumero. DVV:n käyttöönottotiimi kuittaa 
lomakkeen käsitellyksi asiakkaan etenemistilanteen mukaan, joten käsittelypäivämäärät eroavat joskus 
paljonkin toisistaan.

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet - Kunta toisen toimijan 
asiointipalvelun käyttäjänä virkailijavaltuutuksella

Kun kunta käyttää itse jonkun muun toimijan tarjoamaa asiointipalvelua

Jos yritys, yhdistys tai muu yhteisö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, Digi- ja väestötietovirasto voi rekisteröidä valtuudet 

hakemuksen perusteella.

Kun organisaatio itse tarvitsee valtuuksia esim. vero- tai kela-asiointiin, ne haetaan virkailijavaltuuttamispalvelusta: 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Tarjolla olevia valtuuksia on useita (tilanne kesäkuu 2021 noin 350 valtuusasiaa)

Virkailijavaltuutusprosessi vaatii huolellisuutta, koska on tiedettävä mitä valtuuksia haetaan ja varmistettava, että vaaditut hakemusdokumentit 

on ohjeiden mukaan täytetty. 

Hakemuksella valtuuttaminen:

• Valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin

• Valtuus voidaan rekisteröidä hakemuksen perusteella, jos valtuuttaminen ei ole mahdollista omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa

• Hakemuksen käsittelyaika ilmoitetaan hakemuksella valtuuttamisen etusivun yläreunassa 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

• Hakemuksella valtuuttavat mm. Julkishallinto (esim. valtion tai kunnan organisaatio, oppilaitos, evankelisluterilainen kirkko, 

ortodoksinen kirkkokunta)

Selvitä hakemusohjeet ennen hakemuksen tekoa. Ohjeet omaan hakemukseen löytyvät Hakemuksella valtuuttaminen –sivulla 

https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen painamalla nappia "Lue ohjeet omaan hakemukseesi" ja vastaamalla siellä 

esitettyihin kysymyksiin. Lopputuloksena saa tarkat toimintaohjeet kuinka hakemuksen tekoon tulee valmistautua ja mitä tietoja tulee kerätä 

valmiiksi. Vasta tämän jälkeen hakemuksen voi tehdä, kohdassa 2.

Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävät palvelut

B
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Virkailijavaltuutuksen hakeminen
• Valtuushakemuksen tekijä tutustuu niiden asiointipalveluiden 

ohjeisiin, joissa on tarkoitus asiointia suorittaa ja hakea vain niitä 
valtuusasioita mitä niissä tarvitaan.

• Muista, että kyse on vahvan oikeustoimen 
aikaansaamisesta. Varmista, että ei synny vaarallisia 
työyhdistelmiä. 

• Allekirjoitettu hakemus voidaan skannata ja liittää muiden 
liitteiden (mm. passikopioiden) kanssa hakemukseen ja lähettää 
virkailijavaltuuttamispalveluun sähköisesti. 

• Hae jo heti ensimmäisellä kerralla tarvittaville henkilöille 
valtuutusoikeudet, jonka jälkeen nämä henkilöt pääsevät 
antamaan asiointivaltuuksia omatoimisesti kunnan puolesta.

• Jos käytössä on varmennekortti, niin kunnanjohtajalle 
(allekirjoitusoikeudellinen kunnan puolesta) voidaan lähettää 
valtuushakemus sähköisesti allekirjoitettavaksi sähköisessä 
muodossa, eikä tarvitse tulostaa hakemusta kynällä 
allekirjoitettavaksi. 

• Huomaa! Marraskuussa 2021 on tulossa ominaisuus, jossa 
allekirjoittaja voi hyväksyä (eli ”allekirjoittaa”) 
valtuushakemuksen sähköisesti vahvasti tunnistautumalla 
eli esim. sillä mobiilivarmenteella.

• Yksityiskohtaiset ohjeet hakemuksen jokaiselle kohdalle löytyvät 
hakemuksella valtuuttaminen palvelussa 
(https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen) käymällä 
kohta kohdalta läpi kohdasta 1. ”Lue ohjeet omaan hakemukseesi” 
painonapin takaa aukeavat ohjeet. Klikkaa ohjeet kohta kohdalta läpi ja saat 
sen jälkeen listan vaadittavista toimenpiteistä ja hakemukseen tarvittavista 
liitteistä. 

• Jokaisella hakemuskerralla kannattaa uudelleen käydä ohjeet läpi, koska 
vaatimukset ovat voineet muuttua. Ohjeet eivät ole staattiset, joten älä talleta 
ja käytä vanhoja ohjeita.

• Passikopio kunnanjohtajalta (kunnan puolesta allekirjoitusoikeudellinen) 
tarvitaan jokaisella hakemuskerralla, sillä kyseessä on aina uusi tahdonilmaisu 
ja allekirjoitusoikeudet ja allekirjoitukset tarkistetaan joka kerralla erikseen. 

• Valtuushakemuspalveluun pääsee edellä mainitun suoran linkin lisäksi 
Valtuudet -palvelun etusivulta (https://www.suomi.fi/valtuudet) painamalla 
linkkiä ”Siirry hakemuksella valtuuttamiseen”. 

• Julkisyhteisöjä koskevat Valtuudet -palvelun yleisohjeet kannattaa lukea 
myös ainakin seuraavista kohdista

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/yrityksen-tai-yhteison-
puolesta-asiointi

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/anna-valtuus-yrityksena-
tai-yhteisona

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet
Kunta toisen toimijan asiointipalvelun käyttäjänä 
virkailijavaltuutuksella B

Oheisessa Excel-tiedostossa on listattu valtuusasioita, jotka tyypillisesti ovat kuntaorganisaatioille tarpeellisia. 

Kyseiset tiedot ovat esimerkinomaisia ja perustuvat Oulun kaupungin tilanteeseen elokuussa 2021.

Huomaa, että kaikki muutkin valmiiksi määritellyt valtuusasiat ovat vapaasti hyödynnettävissä tarpeen mukaan. 

Asiointipalvelut tai palveluntarjoajat eivät ”omista” valtuusasioita. 

Kaikki valmiiksi määritellyt valtuusasiat löytyvät täältä Valtuusasiat - Suomi.fi

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotto
Suunnittelu
Valtuuksien käyttöönoton vaiheet alla ovat Suomi.fi-palveluhallinnan Valtuudet-palvelun käyttöönotto-ohjeesta.

Suunnittelu

1. Tutustu palvelumateriaaliin

Tutustu ennen käyttöönottoa huolellisesti Suomi.fi-valtuuksien aineistoon.

2. Täytä Valtuudet-palvelun liittymislomake

Voit liittyä Valtuudet-palveluun seuraavasti:

1. Täytä sähköinen liittymislomake.

2. Liitä liittymislomakkeeseen käyttötapauskuvaus. 

Käyttötapauskuvauksen avulla Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottotiimi pystyy arvioimaan, täyttääkö Valtuudet-palvelu organisaation

liiketoimintatarpeet toisen puolesta asioinnin toteutukseen. Lisäksi arvioidaan, miten asiointipalvelu hyödyntää Valtuudet-palvelua 

asiointipoluissaan.

3. Lue Valtuudet-palvelun käyttöehdot ja hyväksy ne samalla liittymislomakkeella.

4. Lähetä liittymislomake Digi- ja väestötietovirastolle.

3. Liitokset muihin palveluihin

Kun organisaatiosi liittyy Valtuudet-palveluun, sen tulee valita sopivin liityntätapa ja rajapinta. Valitse, kumpaa rajapintaa aiot käyttää:

• Liityntäpalvelinrajapinta (Palveluväylä)

• Web API -rajapinta

4. Suunnittele liityntäpalvelin- tai Web API -rajapinnan käyttöönotto

Valtuudet-palvelun sääntömoottorilla (henkilö ja/tai yritys) asiakasorganisaation asiointipalvelulle voidaan määrittää palvelukohtaisia valtuuden 

tarkistussäännöstöjä.

• Sääntömoottori henkilön puolesta asioinnissa (Delegate, Authorization)

• Sääntömoottori yrityksen puolesta asioinnissa (OrganizationalRoles)

5. Suunnittele käyttöliittymämuutokset

Suunnittele tarvittavat muutokset asiointipalvelusi käyttöliittymään, jotta toisen puolesta asiointi on mahdollista palvelussasi.

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotto
Toteutus & testaus

Valtuuksien käyttöönoton vaiheet alla ovat Suomi.fi-palveluhallinnan Valtuudet-palvelun käyttöönotto-ohjeesta.

Toteutus

1. Tee asiointipalveluusi tarvittavat muutokset

Tee asiointipalvelusi käyttöliittymään tarvittavat muutokset, jotta toisen puolesta asiointi on mahdollista. Toteuta myös 

kyselyrajapinta (henkilö ja/tai yritys) Valtuudet-palvelun kutsumiseen.

• Valtuustarkistuskyselyn rajapintakuvaus henkilön puolesta asioinnissa

• Valtuustarkistuskyselyn rajapintakuvaus henkilön asioidessa yrityksen puolesta

Testaus

1. Liity testiympäristöön

2. VALINNAINEN: Valtuusrekisterin sähköiset valtuudet – valtuusasioiden määrittäminen

Määrittele yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston kanssa asiointipalvelussasi ja palvelukanavassasi hyödynnettävät, toimialaasi 

koskevat valtuusasiat ja rajaustarkenteet.

• Valtuusasioiden määritysohje

3. Valtuudet-palvelun hallintasivuston käyttöönotto

Digi- ja väestötietovirasto luo organisaatiollesi käyttäjätunnuksen, lisää käyttöoikeudet jollekin testiaineiston henkilötunnukselle 

ja toimittaa tiedot organisaatiollesi.

4. VALINNAINEN: Valtuusrekisterin sähköiset valtuudet – valtuusasioiden käytön luvittaminen

Digi- ja väestötietovirasto luvittaa testiympäristössä organisaatiollesi ne valtuusasiat, joita loppukäyttäjät voivat käyttää 

organisaatiosi asiointipalveluissa ja palvelukanavissa.

5. Testidatan toimitus ja testaus

Digi- ja väestötietovirasto toimittaa käyttötapaukseen soveltuvan testidatan organisaatiollesi.

6. Tietoluvan vahvistaminen

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet palvelun käyttöönotto

Valtuuksien käyttöönoton vaiheet alla ovat Suomi.fi-palveluhallinnan Valtuudet-palvelun käyttöönotto-ohjeesta.

Käyttöönotto

1. VALINNAINEN: Valtuusrekisterin sähköiset valtuudet – valtuusasiat tuotantoympäristöön

Valtuusasioiden käyttöönotto edellyttää Valtuudet-palvelun sovellusversion päivittämistä.

2. Sääntömoottorin sääntöjen asettaminen

Aseta sääntömoottorin säännöt organisaatiosi suunnittelemalla tavalla. Organisaatiosi tulee myös ylläpitää sääntöjä 
itsenäisesti.

3. Valtuudet-palvelun hallintasivuston käyttöönotto

Toimita Valtuudet-palvelun pääkäyttäjiesi nimitiedot ja henkilötunnukset Digi- ja väestötietovirastolle. Digi- ja 
väestötietovirasto luo pääkäyttäjille käyttöoikeuden Valtuudet-palvelun tuotantoympäristön hallintasivustolle.

4. VALINNAINEN: Valtuusrekisterin sähköiset valtuudet – valtuusasioiden käytön luvittaminen

Digi- ja väestötietovirasto luvittaa tuotantoympäristössä organisaatiollesi ne valtuusasiat, joita loppukäyttäjät voivat 
käyttää organisaatiosi palveluissa tai palvelukanavissa.

5. Tuotantotestaus

Testaa tuotantoympäristön toimivuus aidolla datalla.

6. Koulutus ja ohjeistukset

Kouluta henkilöstösi uusiin toimintamalleihin. Käy läpi tukiprosessi ja hyödynnettävissä oleva tukiaineisto (mm. 
ohjevideot).

7. Käyttöönotto valmis

Toimita Digi- ja väestötietovirastolle vielä sähköpostiosoite häiriö- ja julkaisutiedotteita varten.

Suomi.fi-valtuudet

A
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Sääntömoottorin avulla 
asiointipalvelu voi 
sallia, mikä 
perusrekisteriin 
(Kaupparekisteri, 
yhdistysrekisteri, YTJ) 
henkilön kohdalle 
merkitty rooli riittää 
yrityksen, yhdistyksen 
tai muun yhteisön 
puolesta asiointiin 
ilman mitään erikseen 
myönnettyä valtuutta. 
Henkilö pääsee 
asioimaan, mikäli 
asiointipalvelu on 
sääntömoottoriin 
sallinut sen roolin mikä 
hänellä rekisterissä on.

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/kayttoonotto/vaiheet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7819ce89c5c77cb05252ea
https://asiointivaltuudet.suomi.fi/
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista
mailto:valtuudet-kayttoonotot@dvv.fi


Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn, digitaalisen tavan viestiä kansalaisten ja 
yritysten kanssa

Suomi.fi-viestit
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Suomi.fi-viestit

• Suomi.fi-viestit tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn, digitaalisen tavan viestiä 
kansalaisten ja yritysten kanssa. Palvelun kautta viranomainen voi lähettää 
viestinsä (esim. päätökset, tiedoksiannot ym. asiakirjat) digitaalisesti riippumatta 
siitä, haluaako kansalainen/yritys viestinsä digitaalisesti vai perinteisenä 
paperipostina.

• Palveluun sisältyy myös tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu (TKJ) paperipostitusta 
varten. Kun organisaatio käyttää Suomi.fi-viestejä, viestien lähetys kansalaisille ja 
yrityksille hoituu tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun kautta yhdellä kerralla 
huolimatta siitä, käyttääkö vastaanottaja Suomi.fi-viestejä vai haluaako tämä 
viestit paperipostina.

• Viestit-palvelua ei ole tarkoitettu viranomaisten keskinäiseen viestinvaihtoon eikä 
yritysten viestintään omille asiakkailleen, elleivät kyseessä ole lain mukaiset 
velvollisuudet.

Lähde: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely

Suomi.fi-viestit
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Mikä Suomi.fi-viestit?

Viestit-palvelun avulla organisaatio

• voi lähettää digitaalisia viestejä loppukäyttäjille kytkemällä tietojärjestelmänsä 
valtion integraatioalustan VIAn rajapintoihin, jolloin palvelu toimittaa viestit ja asiakirjat

• digitaalisesti niille loppukäyttäjille, jotka ovat antaneet suostumuksensa 
digitaaliseen viestinvälitykseen

• paperipostina niille loppukäyttäjille, jotka eivät ole antaneet suostumustaan 
digitaaliseen viestinvälitykseen

• voi halutessaan vastaanottaa digitaalisia viestejä ja asiakirjoja palvelun 
loppukäyttäjiltä.

• voi lähettää todisteellisia tiedoksiantoja sähköisenä ja saantitodistuksellisia 
kirjeitä

• Todisteellisen tiedoksiannon lähettämistä varten tarvitaan vastaanottajan 
henkilötunnus

• Saatuaan sähköisen todisteellisen tiedoksiannon loppukäyttäjä kuittaa Viestit-
palvelussa saamansa viestin vastaanotetuksi. Vastaanottokuittaus lähtee 
sähköisesti viranomaisen määrittelemään paikkaan. Kirjeen vastaanottaja käy 
noutamassa ja kuittaamassa toimipisteessä.

• Jos loppukäyttäjä ei lue sähköistä todisteellista tiedoksiantoa heti, lukemattomasta 
todisteellisesta tiedoksiannosta lähtee muistutus 7 päivän kuluttua viestin 
lähettämisestä.

Suomi.fi-viestit

Viestit-palvelun ansiosta loppukäyttäjä

• voi vastaanottaa itselleen tai 

edustamalleen yritykselle, yhteisölle 

tai henkilölle tarkoitetut digitaaliset 

viestit

• voi lähettää viestejä ja 

asiakirjoja itsensä tai edustamansa 

yrityksen, yhteisön tai henkilön 

puolesta viranomaisille, jos 

asiakasorganisaatio on sallinut 

molemminpuolisen viestiliikenteen

• saa tiedon uusista viesteistä 

sähköpostitse tai Suomi.fi-

mobiilisovelluksella.
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Suomi.fi-viestit palvelun 
käyttöönotto

Viestit-palvelun käyttöönoton vaiheet. 
Tarkemmat ohjeet löytyvät Suomi.fi-sivustolta Viestit-palvelun ohjeistuksesta.

1. Tutustu viestit-palvelun aineistoon ja resursoi käyttöönotto:

Aineisto

2. Suunnittele liittymisprojekti ja valitse sopivin liityntätapa:

Liityntätavat

3. Käy suunnitelmat läpi Digi- ja Väestötietoviraston kanssa

4. Hae käyttölupaa (tunnistautuneena)

Täytä Viestit-palvelun käyttölupahakemus. Samalla lomakkeella annat myös selvityksen 
tietojen suojauksesta ja hyväksyt Viestit-palvelun käyttöehdot. Käyttöluvan hyväksyminen vie 
yleensä 2–4 viikkoa.

5. Anna tietoliikenneavauksiin tarvittavat tiedot

Toimita Digi- ja väestötietovirastolle tarvittavat tiedot tietoliikenneavauksia varten.

Anna tiedot liityntätyypistä riippuen joko sähköpostitse tai Digi- ja väestötietoviraston 

lähettämällä lomakkeella.

6. Määrittele asiakasorganisaatio- ja palvelukohtaiset tiedot

7. Liity testiympäristöön ja suorita testauksia

8. Siirry tuotantoympäristöön ja suorita testauksia

9. Aloita tuotantokäyttö

Usein kysyttyä Suomi.fi-
viesteistä:

https://palveluhallinta.suomi.fi/
fi/sivut/viestit/usein-
kysyttya/viestit

Suomi.fi-viestit
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/kayttoonotto/vaiheet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5c5c42b9ab050e00502c97c9
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/viestit-hae-kayttolupaa/uusi
https://palveluhallinta.suomi.fi/storage/cms.files/DXCzocTcBFeEtO_6.pdf
mailto:viestit-kayttoonotot@dvv.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/usein-kysyttya/viestit


Tukimateriaalia ja linkkejä

35



Mistä löytyy tietoa Suomi.fi-palveluista
• Ohjeita Suomi.fi-palvelujen käyttöönottoon ja hallintaan https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

• Ajankohtaiset uutiset Suomi.fi-palveluista https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset

• Tapahtumat ja koulutukset https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat

• Häiriötiedotteet https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/hairiotiedotteet

• Julkaisutiedotteet https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/julkaisutiedotteet

• Suomi.fi:n ohjeet ja tuki yhteenvetosivu https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki

• Suomi.fi-infot https://dvv.fi/suomi.fi-infot

• Suomi.fi-uutiskirjeiden jakeluun liittyminen https://uutiskirjeet.dvv.fi/etusivu.html

• Suomi.fi-palveluväylä https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely

• Suomi.fi-valtuudet https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely

• Suomi.fi-viestit https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely

• Yhteydenotto Suomi.fi-käyttöönottotiimeihin Digi- ja väestötietovirastolla

• Suomi.fi-palveluväylä: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/ota-yhteytta

• Suomi.fi-valtuudet: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/ota-yhteytta

• Suomi.fi-viestit: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/ota-yhteytta

Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto ja hallinnointi tapahtuu Suomi.fi-palveluhallinnassa
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/uutiset
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/hairiotiedotteet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/julkaisutiedotteet
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki
https://dvv.fi/suomi.fi-infot
https://uutiskirjeet.dvv.fi/etusivu.html
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/esittely
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/ota-yhteytta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/valtuudet/ota-yhteytta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/viestit/ota-yhteytta
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi


Sanastoa

Suomi.fi-valtuuksien sanasto:

https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tietoa-valtuuksista/valtuuksien-sanasto

Suomi.fi-palveluväylän sanasto:

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/sanasto
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Sanastoa - Suomi.fi-valtuuksien käsitteitä

• Asiakasorganisaatio tarkoittaa Valtuudet-palvelua asiointipalvelussaan 
hyödyntävää organisaatiota.

• Asiointipalvelu on loppukäyttäjälle tarkoitettu palvelukanava, joka 
hyödyntää Valtuudet-palvelua tarkistaessaan valtuuksia toisen puolesta 
asiointiin.

• Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, joka käyttää asiakasorganisaation nimissä 
Valtuudet-palvelua tai sen osaa.

• Liityntäpalvelinrajapinta on Valtuudet-palvelun rajapinta, jota 
asiointipalvelut kutsuvat Suomi.fi-palveluväylän liityntäpalvelimen 
kautta.

• Loppukäyttäjä tarkoittaa Valtuudet-palvelua asiakasorganisaation 
asiointipalvelussa käyttävää loppuasiakasta, kuten kansalaista tai 
organisaation edustajaa.

• Luonnollinen henkilö tarkoittaa henkilöä, joka voi asioida toisen 
henkilön tai yhteisön puolesta.

• Oikeushenkilö tarkoittaa henkilöiden tai pääomien yhteenliittymää, 
jolle voidaan myöntää valtuuksia tai joka voi valtuuttaa.

• Perusrekisteri eli perustietorekisteri on kansallisen tason rekisteri 
(esim. kaupparekisteri, väestötietojärjestelmä), jota Valtuudet-palvelu 
käyttää esimerkiksi henkilön tai yrityksen perustietoja tarkistaakseen.

• Sääntömoottori tarkoittaa Valtuudet-palvelun sisältämää ominaisuutta, 
jonka avulla päätellään oikeus asioida toisen puolesta.

• Vahva tunnistautuminen on tunnistautumistapa, joka perustuu 
kahteen tai useampaan tapaan todentaa käyttäjän oikeus hyödyntää 
palvelua.

• Valtuuden vahvistaja tarkoittaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolla on oikeus vahvistaa vireille pantu valtuus 
valtuuttajan puolesta.

• Valtuuden vahvistaminen tapahtuu, kun valtuuttaja tarkistaa vireille 
pannun valtuuden oikeellisuuden ja vahvistaa tai hylkää valtuuden 
Valtuudet-palvelussa.

• Valtuus on toimivalta eli henkilön oikeus asioida toisen (luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön) puolesta tietyssä asiassa.

• Valtuusasia on asiointivaltuus, joka koostuu valtuusasian nimestä ja 
toimivallan kuvauksesta.

• Valtuuspyyntö tarkoittaa valtuutetun tekemää pyyntöä saada suorittaa 
johonkin asiaan rajattu toimenpide valtuuttajan puolesta.

• Valtuusrekisteri on vahvistettujen ja vireille pantujen valtuuksien 
kansallinen tietovaranto.

• Valtuutettu (asiamies) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on saanut valtuuden asioida toisen (valtuuttajan) 
puolesta.

• Valtuuttaja (päämies) tarkoittaa luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka antaa toiselle (valtuutetulle) valtuuden asioida 
puolestaan.

• Valtuuttaminen tapahtuu, kun valtuuttaja valtuuttaa valtuutetun 
asioimaan puolestaan tietyssä asiassa. Lopputuloksena syntyy valtuus, 
joka tallennetaan valtuusrekisteriin.

• Web API -rajapinta on Valtuudet-palvelun rajapinta, jota 
asiointipalvelut kutsuvat julkisen internetin kautta.
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Sanastoa - Suomi.fi-viestien käsitteitä

• Asiakasorganisaatio tarkoittaa Viestit-palvelua hyödyntävää julkishallinnon organisaatiota, joka lähettää palvelun 
kautta viranomaisviestejä kansalaisille ja yrityksille.

• Ilmoitus tarkoittaa tietoa, jonka loppukäyttäjä saa sähköpostiinsa tai Suomi.fi-mobiilisovellukseen, kun hänelle on 
saapunut uusi viesti Viestit-palveluun.

• Loppukäyttäjä tarkoittaa Viestit-palvelun kautta julkishallinnolta viestejä vastaanottavaa loppuasiakasta, kuten 
kansalaista tai yritystä.

• Suostumus tarkoittaa loppukäyttäjältä kysyttävää lupaa siitä, saako hänelle lähettää viranomaisviestejä digitaalisesti.

• Todisteellinen tiedoksianto tarkoittaa viranomaisen lähettämää, saantitodisteellista viestiä ja sen mahdollisesti 
sisältämiä asiakirjoja. Viestin vastaanottajan, loppukäyttäjän, tulee kuitata todisteellinen tiedoksianto vastaanotetuksi 
ennen viestin avaamista.

• Valtion integraatioalusta (VIA) tarkoittaa Valtorin tuottamaa integraatiopalvelua, jonka tarjoamiin rajapintoihin 
asiakasorganisaation tietojärjestelmä liitetään Viestit-palvelua käyttöönotettaessa.
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Kiitos!
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