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Selvityksen taustaa
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Johdanto ja taustaa

• Tämä selvitysraportti liittyy Oulun kaupungille ja Moda-hankkeelle (Kuntalaisen modernit digitaaliset asiakaspalvelut 
yhdessä kehittäen) toteutettuun konsultointitoimeksiantoon

• Toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa tilannekuvaa ja ohjeita sekä selvittää referenssejä ja case-tapauksia tukemaan 
kolmen keskeisen Suomi.fi-palvelun käyttöönottoa Oulun kaupungissa ja muissa kunnissa

• Selvityksen kohteena olivat Suomi.fi-palveluista Palveluväylä, Valtuudet ja Viestit

• Tämä selvitysraportti keskittyy nykytilan ja potentiaalisten hyödyntämiskohteiden kuvaamiseen. Tämä raportin lisäksi 
toimeksiannossa on tuotettu erillinen manuaali-dokumentti, jossa keskitytään mainittujen kolmen Suomi.fi-palvelun 
käyttöönoton ohjeisiin.

• Toimeksiannon toteutti KPMG ja työ tehtiin tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin asiantuntijoiden kanssa. 
Yksityiskohtien varmistamisessa vahvaa tukea saatiin myös Digi- ja väestötietoviraston asiantuntijoilta. Saadun 
palautteen perusteella toimeksiannon kuluessa käsiteltyjen kysymysten ja arkipäivän konkretian kautta myös Suomi.fi-
palvelujen virallisiin ohjeisiin Digi- ja väestötietovirastolla löytyi tarkennettavia kohtia.

Suomi.fi-palveluväylä Suomi.fi-viestitSuomi.fi-valtuudet
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Tavoitteet ja rajaukset

Toimeksiannon tavoitteena oli tuottaa kokonaisvaltainen selvitys, joka sisältää seuraavat 

asiat:

• Mitä kolmella Suomi.fi-palvelulla (Viestit, Valtuudet ja Väylä) voidaan tehdä ja mihin 

niitä hyödynnetään

• Miten Suomi.fi voi palvella ennen kuin rakennetaan omia ratkaisuja

• Miten hyödynnetään Suomi.fi-palveluja

• Askelmerkit

• Kustannukset ja hyödyt

• Miten mainitut kolme Suomi.fi-palvelua otetaan käyttöön (omistajan manuaali 

kehitysputken johtamisen työkaluksi)

• Oulun kaupungin, sovellustoimittajan sekä Digi- ja väestötietoviraston 

toimenpiteet

• Ohjeistus on tarkoitettu helpottamaan kuntien työtä käyttöönottojen 

suunnittelussa ja toteutuksessa

• Oulun kaupungin etenemisen kehityspolku ja priorisointi

• Jo olemassa oleva kehityspolkuluonnos ja sen tarkennustarpeet 

• Referenssitapaukset 

• Vaikuttavuuskriteeristö

• Ohje Suomi.fi-palvelujen käyttöönoton kehityspolun rakentamiseen ja 

ylläpitoon

• Sote-sektori on rajattu pois tästä toimeksiannosta

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-viestit
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Selvityksen toteutus

• Selvitys toteutettiin ajalla 04/2021 – 09/2021

• Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja Moda-hankkeen 
Suomi.fi-pilottiryhmän kanssa

• Tarkentavissa kysymyksissä käytiin dialogia Digi- ja väestötietoviraston 
Suomi.fi-palvelujen asiantuntijoiden kanssa

• Suomi.fi-pilottiryhmän jäsenten lisäksi haastateltiin useita muita Oulun 
kaupungin tietohallinon avainhenkilöitä sekä tietohallintojohtoa

• Työn edetessä KPMG:n projektitiimi ja Oulun kaupungin/Moda-hankkeen tiimit 
käsittelivät yhdessä tuotettua aineistoa sekä esiin nousseita kysymyksiä. 
Tilannekatsauskokouksia pidettiin noin kolmen viikon välein.

• Työn etenemistä esiteltiin mm. Oulun kaupungin Suomi.fi-koordinaatioryhmän 
kokouksissa Moda-hankkeen Suomi.fi-palvelukokonaisuuden pilottiryhmän 
tuotoksina. 

Oulun kaupungin ja Moda-hankkeen 
Suomi.fi-pilottiryhmä:

• Jussi Päkkilä, MODA-hankkeen 
projektipäällikkö

• Marjaana Koistinen, Suomi.fi-viestit

• Teija Lehtosaari, Suomi.fi-valtuudet

• Arja Leinonen, Suomi.fi-palveluväylä

• Jaakko Järvenpää, kokonaisarkkitehtuuri 

• Anne Aho, MODA-hankkeen 
projektityöntekijä
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Palveluiden nykytila
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Palveluiden nykytilan toimintamalli

Kunnan rooli on isossa kuvassa muuttunut ja ympäristö on haastavampi. Oulun kaupungissa kehittämisen keskiöön 
halutaan nostaa elinvoimaisuus ja kuntalaisten hyvinvointi. 

Oulun kaupungin Kaupunkistrategiassa 2026 on linjattu että ”Kehitämme vaikuttavia palveluita ja toimintaamme 
asiakaslähtöisesti tietoon perustuen. Hyödynnämme digitalisaation mahdollisuudet kaikessa toiminnassa”. Palvelun 
digitalisoinnissa lähdetään saumattomasti toimivasta asiakaskaspalvelusta. Näissä on vielä paljon tehtävää, jotta 
palvelut toimisivat koko ketjun osalta saumattomasti. Asiakas tulisi olla valmisteltu palveluprosessiin mahdollisimman 
hyvin ja tässä Suomi.fi-palvelut voisivat olla keskeisessä roolissa. 

Oulu kehittää järjestelmiä yhteistyössä järjestelmätoimittajien kanssa ja Oulua kuunnellaan järjestelmätoimittajien 
puolelta herkästi. Haasteena voi olla kuitenkin Suomi.fi-palveluiden liittäminen järjestelmätoimittajien tiekartalle ja 
lisäksi kehittämisen aikataulu on toimittajien aikatauluista riippuvaista.

Haasteeksi on myös tunnistettu se, että Suomi.fi-palveluja ei vielä tunneta riittävästi toimialoilla,  joten niihin on vietävä 
oikeaa tietoa on riittävän paljon. Oletettavasti usein  kun palvelua on alettu digitalisoida ja asiointia suunnitella, ei 
Suomi.fi-palveluja ole osattu vielä riittävällä valmiudella kytkeä kyseiseen palveluun.  Toimialat ovat yleisesti 
kiinnostuneita Suomi.fi-palveluista, mutta hyötyjen kirkastaminen ja onnistuneiden käyttötapausten esiin nostaminen 
on tärkeää. Oman haasteensa tuovat myös resurssien riittävyys. 

Tähän asti Oulussa on otettu käyttöön sähköisiä palveluita, joissa asiakas tunnistautuu vahvasti pääasiassa Sote-
sektorilla Etusivu - Verkkoasiointi - Oulun kaupunki (ouka.fi). Näissäkään ei ole kuitenkaan rakennettu integraatiota 
Suomi.fi-viesteihin. Sote-sektorin ulkopuolella tunnistus on käytössä mm. avustuksissa, asiakasneuvonnassa, 
verkkokaupoissa ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa.

Kaikki Oulun kaupungin tuottamat lakisääteiset palvelut on kuvattu palvelutietovarantoon. Sidosryhmien osalta kaikki 
sidosryhmät eivät ole vielä kuvanneet palveluitaan palvelutietovarantoon. 
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Palveluiden käyttövolyymit

• Nykyisten sähköisten asiointipalveluiden nykyiset ja potentiaaliset käyttövolyymit on 
saatavilla hallintokunnilta.

• Käyttövolyymien ymmärtäminen ja seuraamien on tarpeellista, kun mietitään esim. 
Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen prioriteetteja. Tyypillisesti eniten ja nopeimmin 
hyötyjä kehitysinvestoinneista saadaan, jos käyttövolyymit ovat suuret.

• Merkittävää käyttövolyymien näkökulmasta on esimerkiksi käyttäjien lukumäärä, 
asiointitiheys, kerta-asioinnin kesto, käyttäjäprofiili (esim. ikä), päätelaitejakautuma sekä 
potentiaaliset käyttömäärät.

• Käyttöasteprosenttia kannattaa arvioida esim. tulevan käyttövolyymin kasvun 
näkökulmasta ja potentiaalisen täyttövolyymin huipun saavuttamisen arvioinnissa

• Sähköiset palvelut löytyvät: ouka.fi/verkkoasiointi, eAsiointi (sähköisyys n. 70%). 

”Yleisesti, kun sähköisiä 
palveluja on otettu käyttöön, 
ensimmäisenä vuonna 
saavutetaan 50-70% 
käyttöaste ja toisena vuonna 
lähestytään jo 100%.” 
(Oulun kaupungin 
kokemuksia haastattelujen 
perusteella)
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Kunnan lakisääteiset tehtävät

• Kuntien lakisääteisten tehtävien kartoituksessa käytetään 
Valtiovarainministeriöltä saatua taulukkoa ”Kuntien tehtävät joulukuu 2016.xlsx”. 
Taulukko on toimitettu Moda-hankkeen käyttöön.

• Taulukossa on pohjana vuoden 2015 tiedot ja joitakin päivityksiä siihen on tehty 
vuoden 2016 lopulla, ei kuitenkaan välttämättä täysin kattavasti (siksi se on 
epävirallinen päivitys).

• Osana tiedonhallintakarttatyötä, jota Valtiovarainministeriön JulkICT-osasto 
koordinoi, kootaan parhaillaan myös ajantasaista listausta kuntien tehtävistä.

• Tiedonhallintakarttatyössä tietojen keruutapa on erilainen, joten aineisto ei ole 
suoraan verrannollinen aiempiin kartoituksiin esimerkiksi tehtävien lukumäärän 
osalta.

• Tavoitteena on saada aineisto syksyllä 2021 julkiseksi.
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Sähköinen asiakasviestintä ja asiointi Oulussa: 
organisaatiorajat ylittävä asiakasnäkökulma

eAsiointi

Potentiaalisesti kaikki viranomaisviestit voidaan 

toimittaa Suomi.fi–viestien kautta, silloin kun 

asiakkaalla on Suomi.fi-viestit käytössä. Tämä 

vaatinee strategista linjausta. Käyttöönotossa yksi 

priorisoiva tekijä voi olla tarve tietoturvalliseen 

viestintään.

OuluBOT

• Tavoitteena on, että OuluBotista tulee virtuaalinen 

avustaja kaikissa arjen kysymyksissä koskivatpa ne 

matkailua, yrityksiä tai kaupungin palveluja. 

Vastauksen tai ohjauksen sähköiseen palveluun saa 

ajasta, paikasta, välineestä ja kielestä riippumatta.

• Käytössä jo joissakin palveluissa

• Edustaa kehittynyttä teknologiaa

• Suunnitelmissa yhdistäminen Oulu10 

asiakasviestinnän kanssa

• Pohdittava tulisivatko selvitystä vaativat vastaukset 

Suomi.fi-viestien kautta ja miten Suomi.fi-viestien 

arkkitehtuuri taipuu tähän.

Oulu10

Oulu10-palvelut tarjoaa neuvontaa ja ohjausta kaikkiin 

Oulun kaupungin palveluihin liittyen monikanavaisesti 

(chat, sähköposti, some, puhelin, WhatsApp) ja useassa 

palvelupisteessä. Oulu10:ssä on Suomi.fi-viestit käytössä.

OuKan verkkosivut

Sähköinen ilmoitustaulu

Some-kanavat

MunOulu

MunOulu on Oulun kaupungin 

julkaisema verkkomedia, joka toimii 

osoitteessa www.munoulu.fi.

Avustusten hakeminen 

sähköisesti

Asiakas

Suomi.fi-viestit

Verkkosivut tarjoavat luotettavaa ja ajan tasalla olevaa 

tietoa kaupungin toiminnasta ja palveluista. Oulun 

kaupungin verkkopalveluiden tavoitteena on helpottaa 

asiointia kaupungin kanssa

Verkkosivulla olevalla sähköisellä ilmoitustaululla 

julkaistaan viralliset tiedotteet.

Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, 

Spotify

Oulu10 hyödyntää jo Suomi.fi-viestit 

palvelua. OuluBot on potentiaalinen 

hyödyntäjä. eAsioinnin integrointia 

Suomi.fi -viesteihin on selvitettävä.
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Oulun kaupungin kontekstikaavio

• Seuraavalla sivulla on esitetty Oulun kaupungin tämän hetkinen 
tilanne Suomi.fi-palvelujen hyödyntämisestä Oulun kaupungin 
digitaalisissa palveluissa. 

• Kuvan alalaidassa esitetyt Suomi.fi-palvelut on kytketty nuolilla 
Suomi.fi-palvelua hyödyntävään Oulun kaupungin digitaaliseen 
palveluun.
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Otos digitaalisten palveluiden keskeisimmistä 
käyttöönotoista ja hankkeista

eAsiointi ja muut sähköiset asiointialustat

eAsiointi on Oulun kaupungin keskitetty avustushakemusten 
sähköinen asiointialusta. Palveluita, joissa ei vielä ole tarjolla aitoa 
sähköistä asiointia vaan esimerkiksi tulostettava lomake, 
puhelinpalvelu, käyntiasiointi tms. tullaan jatkokehittämään 
erilaisilla asiointialustaratkaisuilla, mukaan lukien eAsiointi.

Alla olevat lomakkeet  ovat kehittämisen tiekartalla ja palveluja 
suunnitellaan digitalisoitavan noin kahden vuoden aikajänteellä. 
Kaikissa näissä  käytetään Suomi.fi-tunnistusta ja Suomi.fi-
palveluväylää, mutta Suomi.fi-viestit palvelun roolia niissä vielä 
haetaan. Mikäli prosessissa pitää suorittaa maksu niin se tehdään 
Suomi.fi-maksut -verkkomaksamisen palvelussa. 

• Oulun Veden lomakkeet

• Ympäristötoimen lomakkeet

• Sivistys ja kulttuuritoimen avustushakemukset, joihin ei ole 
vielä sähköistä palvelua käytössä. eAsiointi on käytössä: 
(https://easiointi.ouka.fi/avustukset/) kulttuuri, liikunta-, 
nuoriso- ja työllisyyteen liittyvät tuet ja avustukset.

OuluBOT – älykäs virtuaaliassistentti

https://www.ouka.fi/oulu/oulubot/

https://www.ouka.fi/documents/18379834/0/OuluBot+hankkeen+esittelytil
aisuus+20190315.pdf/4d36ad26-385d-4f70-9dfe-ad5ab56c1adb

Oulun kaupunki on rakentanut Business Finlandin osarahoittamassa 
hankkeessa chatbot -palvelua, OuluBot. Tarkoitus on, että OuluBotista tulee 
virtuaalinen avustaja kaikissa arjen kysymyksissä koskivatpa ne matkailua, 
yrityksiä tai kaupungin palveluja. Vastauksen tai ohjauksen sähköiseen 
palveluun saa ajasta, paikasta, välineestä ja kielestä riippumatta. Nyt 
meneillään olevassa kehitysjaksossa OuluBottiin kehitetään innovatiivisia 
ominaisuuksia, toimintoja ja palveluita, jotka mahdollistavat asiakkaiden 
ohjauksen ja neuvonnan 24/7. OuluBot on jo otettu käyttöön joissain 
palveluissa.

Verkkokaupan käyttöönotto 

• https://verkkokauppa.ouka.fi/fi

• Trimble Kauppa, rakennuspiirustukset

• Luupin verkkokaupan käyttöönotto, missä yhteydessä on tulossa 
verkkokauppaan myös koko kaupunkia ja tarkemmin myös 
konsernihallintoa varten tulevia ominaisuuksia tapahtumajärjestelyihin. 

Joukkoliikenne

• Isoja käyttöönottoja käynnissä:  WalttiPro, lähimaksu, muut 
käyttöönotot

Oulu kaupungin digitaalisten palveluiden osalta keskeisimpiä käyttöönottoja ovat tällä hetkellä mm. OuluBOT, eAsiointi järjestelmän ja  
Verkkokaupan käyttöönotto rakennuspiirustuksissa. 
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Otos digitaalisten palveluiden keskeisimmistä 
käyttöönotoista ja hankkeista

Otos digitaalisten palveluiden keskeisimmistä hankkeista per toimiala
• Asuminen ja ympäristö

• Verkkokaupan käyttöönotto 

• Kasvatus ja koulutus

• DigiOne (kansallinen hanke)

https://www.digione.fi/

• eVaka (kansallinen hanke)

https://www.espoo.fi/fi/palvelut/evaka-0

• Työ ja yrittäminen

• Kulttuuri ja vapaa-aika

• DigiCult -projekti (kansallinen hanke)

• Varaamo (kansallinen hanke)

VARAAMO on Oulun kaupunginkirjaston ylläpitämä palvelu, jossa voi varata kirjaston 

laitteita, tiloja ja palveluita.

https://varaamo.ouka.fi/

• Kaupunki ja hallinto

• Digitaalisen aineiston luovuttamispalvelu 

• Sähköinen allekirjoitus

Yleisesti, jos palveluun 
muutenkin ollaan tekemässä 
muutoksia, voi olla hyvä hetki 
samalla implementoida niihin 
Suomi.fi-palveluja. 

Tulevat järjestelmävaihdokset 
tai kilpailutukset ovat 
luonnollinen hetki lisätä 
vaatimuksiin Suomi.fi-
palvelut.

Jo vaatimusmäärittelyssä on 
otettava huomioon 
mahdollisesti tarvittava 
integraatiovaatimus siitä, 
miten integroidaan esim. 
viestit operatiivisiin 
järjestelmiin.
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Palveluiden nykytilan toimintamalli:
Oulun kaupungin Suomi.fi-palvelujen 
hyödyntämistiekartta

• Seuraavalla sivulla on esitetty Oulun kaupungin tämänhetkinen 
suunnitelma Suomi.fi-palvelujen hyödyntämisestä.

• Tiekartasta käy ilmi eri Suomi.fi-palvelujen käyttöönoton 
suunnitelma vuoden 2023 loppuun asti

• Tiekarttaa päivitetään tarvittaessa. Suositus tilannekuvan 
päivittämiseen on vähintään puolivuosittain.
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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.

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 nykytila

Suomi.fi-viestien avulla viranomainen voi toimittaa 
viestit tietoturvallisesti kansalaisille ja yrityksille.

Suomi.fi-viestit  voi ottaa käyttöön joko yhden- tai 
kahdensuuntaisesti. Kahdensuuntaisessa viestinnässä 
myös  kansalainen tai yritys voi ottaa yhteyttä 
viranomaiseen Suomi.fi-viestien kautta.

Edut käyttäjälle:
• Turvallinen viestintä
• Ei tarvitsee odottaa postin kulkua
• Voi lukea viestit missä ja milloin vain 
• Ei tarvetta osoitteen päivitykselle sähköposti- tai 

postiosoitteen muuttuessa (ei liitoksia työpaikkaan 
tai kaupalliseen palvelutarjoajaan)

• Viranomaisviestit yhdessä paikassa

Loppukäyttäjien volyymit Suomi.fi-viesteissä on vahvasti 
riippuvainen siitä kuinka kiinnostavaksi loppukäyttäjät  
kokevat palvelut/saatavat viestit ja kuinka paljon kokevat 
saavansa hyötyä. Viestejä lähettävä viranomaisen 
viestintä tässä tärkeässä asemassa. Suomessa oli vuoden 
2020 lopussa noin 540000 rekisteröitynyttä käyttäjää. 
Suomi.fi-viestit ovat käytössä 540 palvelussa  289 
organisaatiossa.

Vuonna 2020 Suomessa lähti 6 miljoona viestiä Suomi.fi-
palvelun kautta. Vertailuna Tanskassa lähti 140 miljoonaa 
viestiä 2009 (DVV:n julkiset videot - Webinaari: Suomi.fi-
viestien vuoden 2021 kehityskohteet 28.1.2021 
(dreambroker.com) ). Tanskassa jokaisella käyttäjällä on 
palvelu käytössä. Mikäli haluaa paperipostia, on se 
anottava erikseen.

Suomi.fi-viestit

Lähde: DVV Viestit asiakastilaisuus_28012021 – Esitysmateriaali Final
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Suomi.fi-viestit nykytila
Alla Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-viestit palvelun kehittämisen tiekartta 2021 (2022)

Lähde: DVV Viestit asiakastilaisuus_28012021 – Esitysmateriaali Final Suomi.fi-viestit21



Suomi.fi-viestit - Viestityyppien käyttötilanteita

Suomi.fi-viestitLähde: DVV Viestit asiakastilaisuus_28012021 – Esitysmateriaali Final
22



Suomi.fi-viestit  - Esimerkkejä viestityypeistä

Suomi.fi-viestit
Lähde: DVV Viestit asiakastilaisuus_28012021 – Esitysmateriaali Final
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Suomi.fi-viestit
Viestit osana sähköistä asiointia 1/2

Suomi.fi-viestit voivat tukea 

sähköistä asiointia. 

Kun käyttäjä saa kuittaukset, 

etenemistiedot ym. Suomi.fi-

viesteistä, säästetään sekä 

palveluntuottajan että käyttäjän 

aikaa.

Asioinnista voisivat olla 

esimerkkinä erilaiset 

rakennuslupahakemukset.

Lähde: DVV Viestit asiakastilaisuus_28012021 – Esitysmateriaali Final

Suomi.fi-viestit
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Suomi.fi-viestit voivat 

tukea sähköistä 

asiointia. 

Tässä voisi olla 

esimerkkinä 

työllisyyspalvelut.
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Viestit osana sähköistä asiointia 2/2
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Suomi.fi-viestit nykytila -
Oulun kaupunki

• Suomi.fi-viestien käyttöä on vuonna 2021 on lähdetty puntaroimaan asiakkaan tarpeesta 
päin. Suomi.fi-viesteillä korvataan turvasähköposti tai tavallinen viranomaissähköposti. 
Erityisesti huomioidaan sensitiivisiä tietoja sisältävä viestinvaihto.

• Suomi.fi-viestien osalta koetaan että hyötyjä ei ole helposti tunnistettavissa, etenkin jos 
jo olemassa olevassa  digitaalisessa palvelussa on tietoturvallinen viestintätapa 
viranomaisen ja kuntalaisen välillä.  Uusissa palveluissa pitäisi paremmin innovoida 
Suomi.fi-viestit palvelun käyttöä.

• Suomi.fi-viestien painopiste on niissä palveluissa, joissa on vielä esim. lomakeasiointia tai 
niin, että joku tuotantokäytössä olevan verkkopalvelun osa-alue vaatisi vahvempaa 
tunnistautumista asiakkaalta ja hyötyisi sitä kautta Suomi.fi-viestien integraatiosta. 

• Tulisi tehdä ns. monistettava ja muokattavissa oleva tekninen ja toiminnallinen 
vaatimusmäärittely Suomi.fi-viestien integroimiseksi sellaisiin tehtäviin/järjestelmiin, 
joissa on asiakasviestintää ja asiakasviestintä voi sisältää erityisiä henkilötietoja tai 
liikesalaisuuksia, jolloin vahva tunnistautuminen on tarpeen.

• Paras hyöty voitaisiin saada volyymiltaan ison paperipostituspalvelun digitalisoimisesta 
Suomi.fi-viesteihin, mutta viime kädessä tarve palvelun kokonaisvaltaiseen digitalisointiin 
on määräävin tekijä. 

• Tarpeena on nostettu tarve kokonaisvaltaiseen näkemykseen myös siitä, miten esim. 
valtuudet ja viestit voitaisiin yhdistä samassa asiointiprosessissa. esim. sivistys- ja 
kulttuuripuolella kun ollaan tekemisissä alaikäisten lasten tai joilla on rajoitteita esim. 
vanhemmat asioivat lapsensa puolesta.
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Suomi.fi-viestit nykytila – Oulun kaupunki

• Oulu 10 yleisviestintä

• integraatio rakennettu Sysart Requsteen (Sysart, contact center järjestelmä)

• Suomi.fi-viestit on yksi vaihtoehtoinen tapa asioida asiakaspalvelun kanssa

• Ohjaava asiakaspalvelu

• Kahdensuuntainen

• Kuntalisäasioiden asiakasviestintä

• BusinessOulun työllisyyspalvelut on ottanut käyttöön kuntalisiin 

sähköpostiliittymän toukokuussa 2021. Kun yritys tai yhdistys työllistää oululaisen 

työttömän työnhakijan palkkatuella, työllistäjällä on mahdollisuus saada myös 

kuntalisää. Kuntalisä on BusinessOulun myöntämä rahallisesta tuki, jolla 

työnantajaa tuetaan palkkauskustannuksissa.

• Kuntalisäasioiden neuvonta, hakemuksia koskevat viestit, maksatusaineistot ja 

viranhaltijapäätökset voidaan tehdä osoitteessa Suomi.fi.

• Käyttölupa on myönnetty kahdensuuntaiseen asiointiin.

• Strateginen hankinta ja kilpailutus (EU-kynnysarvon ylittävät), sähköpostiliittymä

• Voittanut yritys/yrittäjä voi toimittaa rikosrekisteriotteet tarkistettavaksi Suomi.fi-

viestit sähköpostiliittymällä. Tavoitteena prosessin nopeuttaminen.

• Jatkokehitysaihiona on tässä palveluväylän käyttöönotto, koska 

oikeusrekisterikeskuksella on se jo käytössä. Tässä lainsäädäntö hidasteena ja 

tämän vuoksi ei toistaiseksi voida lähteä kehittämään. 

• Pilotointi aloitettu tilapalveluissa. 

• Tähän on saatu benchmark-materiaalia Turusta (lisätiedot: Marjaana Koistinen)

• Oulu mukana eVaka –

varhaiskasvatusjärjestelmähankkeessa

• Projekti alkamassa syyskuussa 2021. 

Vaatimusmäärittelyssä suositellaan huomiotavan 

integraatiot Suomi.fi-viesteihin. 

• eVaka Varhaiskasvatukseen liittyvät viestit

• Asiakas- ja maksupäätökset

• Ko. tuotteen kehitystarpeiden priorisointikysymys, 

jossa useampia keskeisempiä etusijalla.

• TKJ-palvelu (Tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu)

• Viestit-palveluun liittyvä tulostus, kuoritus ja 

jakelupalvelu eli mikäli Viestit-palvelun käyttäjä ei 

ole hyväksynyt sähköistä tiedoksiantoa, toimitetaan  

Viestit-palveluun toimitettu viesti (esim. 

maksupäätös) ko. palvelun kautta paperipostilla 

asiakkaalle – mikäli kunta on tämän 

käyttöönottanut.

• Huomioitava isojen järjestelmien integraatioissa 

(esim. eVaka, kirjastot ym. joissa isot volyymit)

• Vähemmän manuaalista työtä, enemmän 

vuorovaikutusta

• Ei voi liittää sähköpostiin

Suomi.fi-viestit tulossa:Suomi.fi-viestit otettu käyttöön:
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Mahdollisuuksien tunnistaminen
Suomi.fi-viestit

Lähtökohtana Suomi.fi-viestien käyttöönottoja suunniteltaessa tulee olla että viestit tukevat 
sähköistä palvelupolkua eivätkä ole irrallinen osa siitä. Tämä tukee Oulun kaupungin 
tavoitetta saumattomasta asiakaspalvelusta.

Suomi.fi-viestit palvelu on hyödyllinen vain jos palvelunkäyttäjät ovat aktivoineet Suomi.fi -
tilinsä tai tulevat aktivoimaan tilin palvelun tullessa käyttöön. Näin ollen tarpeita 
tunnistaessa on tärkeää miettiä myös että 

• Palvelun on loppukäyttäjälle kiinnostava eli hän saa palvelun kautta häntä kiinnostavaa 
tietoa turvallisesti

• Palvelun on loppukäyttäjälle hyödyllinen. Hyödyllisyyttä tukee mm. se, että Suomi.fi-
palvelun kautta loppukäyttäjä saa tiedon nopeammin kuin paperipostilla ja hän saa 
tiedon paikkariippumattomasti esim. Suomi.fi-mobiilisovelluksen kautta.

Huomionarvoista on myös, että kun asiakas saadaan ensin tutustumaan Suomi.fi-palveluun 
ja ottamaan palvelu käyttöön, positiivinen käyttökokemus potentiaalisesti kasvattaa 
asiakkaan kiinnostusta/halua saada jatkossa myös kaikki muu viestintä viranomaiselta 
samasta kanavasta. 

On suositeltavaa tarkastella eri tietojärjestelmien elinkaarta ja pohdittava Suomi.fi-viestien 
sisällyttämistä uuden järjestelmän vaatimuksiin kun järjestelmän elinkaari tulossa 
päätökseen. Mikäli palveluun liittyvän sovelluksen tuottaa kolmas osapuoli, on tärkeää 
myös pohtia mikä tekee Suomi.fi-palvelun liittämisen sovellukseen toimittajalle 
houkuttelevaksi etenkin jos sovellus tarjoaa jo oman viestit-toiminnon.

Lähtökohtana Suomi.fi-viestien 
käyttöönottoja suunniteltaessa 
tulee olla, että viestit tukevat 
sähköistä palvelupolkua eivätkä 
ole irrallinen osa siitä.
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Käyttötapausesimerkkejä
Suomi.fi-viestit

Viestit

• Sähköiset asiointipalvelut (jo Oulu10:ssä käytössä)

• Erilaisissa hallintopäätöksissä (luvat, vene-, tori- ja autopaikat, vuokra- tai palveluasunto 

hakuprosessissa jne.)

• Wilma (esim. kouluun/varhaiskasvatukseen hakuprosessi)

• Erilaiset tietopyynnöt liitteineen

• pyydetään kuntalaiselta lisätietoja ja liitteitä vaikka johonkin hakemukseen liittyen,

• palveluseteli-palveluun liittyen,

• pysäköinninvalvonta,

• kunnan julkinen liikennelaitos,

• voisi olla myös vesilaitos tai jätehuolto

• Kirjastopalveluissa erilaiset ilmoitukset, sakkolaskut

Suomi.fi-viestit

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto 04/2021
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Käyttötapausesimerkkejä - Suomi.fi-viestit 
Kunta/Kaupunki Palvelu Missä palvelussa Milloin Linkki

Kangasalan kaupunki Suomi.fi-viestit Viranomaisasiointi 2019 https://www.kangasala.fi/ajankohtaista/kangasalan-kaupunki-on-ottamassa-

kayttoon-suomi-fi-viestit-palvelun/

Turun kaupunki Suomi.fi-viestit Viranomaisasiointi 2020/ 

2021

https://www.turku.fi/uutinen/2020-12-14_suomifi-viestit-yrityksille-kayttoon

Siun sote - Pohjois-Karjalan 

sosiaali- ja terveyspalvelujen 

kuntayhtymä

Suomi.fi-viestit Sosiaali- ja terveyspalvelut Syksyllä 

2019

https://www.siunsote.fi/-/siun-soten-lahettamia-ajanvarauskirjeita-ja-

paatoksia-voi-vastaanottaa-sahkoisesti-suomi-fi-verkkopalvelussa

Rovaniemen kaupunki Suomi.fi-viestit Sähköiset päätökset 2020 https://www.rovaniemi.fi/news/Salassa-pidettavat-paatokset-voi-saada-

tiedoksi-sahkoisesti-Suomifi-viestien-kautta/35150/bf67975d-3df4-467d-9972-

e551fd44f83e

Heinolan kaupunki Suomi.fi-viestit Kirjaamo 2018 https://www.itahame.fi/paikalliset/788513

Nokian kaupunki Suomi.fi-viestit Pysäköinninvalvonta, kirjaamo, tietosuojakyselyt, 

hulevesiasiat

2019 https://www.nokiankaupunki.fi/ajankohtaista/nokian-kaupunki-on-ottamassa-

kayttoon-suomi-fi-viestit-palvelun/

Kuortaneen kunta Suomi.fi-viestit Sähköinen asiointi 2018 https://kuortane.fi/suomi-fi-viestit-kayttoon-kuortaneen-kunnassa/

Lempäälän kunta Suomi.fi-viestit Viranomaisasiointi 2019 https://www.lempaala.fi/uutiset/kohti-paperittomampaa-asiointia-otathan-

kayttoon-suomi-fi-viestit/

Soinin kunta Suomi.fi-viestit Sähköinen asiointi 2018 https://www.ahtarinjarvenuutisnuotta.net/soini-kehittaa-sahkoisia-palveluitaan

Paraisten kaupunki Suomi.fi-viestit Varhaiskasvatus 2020 https://www.pargas.fi/fi/varhaiskasvatus

Pudasjärven kaupunki Suomi.fi-viestit Sähköinen asiointi 2017/ 

2018

https://www.pudasjarvi.fi/kaupungin-palvelut/asiointi-ja-neuvonta/sahkoinen-

asiointi

Ylöjärven kaupunki Suomi.fi-viestit Sähköinen asiointi 2017 https://www.ylojarvi.fi/sahkoiset-palvelut-kuntalaisille

Rauman kaupunki Suomi.fi-viestit mm. sivistyspalvelut, tekninen toimiala, ympäristö- ja 

rakennusvalvonta, sosiaali- ja terveyspalvelut, 

kaupungin kirjaamo, tietopyynnöt

Kesällä 

2018

https://www.rauma.fi/ajankohtaista/rauman-kaupunki-kayttaa-suomi-fi-viestit-

asiointipalvelua/

Lappeenrannan kaupunki Suomi.fi-viestit Kirjasto 2019/ 

2020

https://www.axiell.com/fi/blogi/lappeenrannan-suomi-fi-projekti/

Suomi.fi-viestit
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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.

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”)

Suomi.fi-valtuudet
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Suomi.fi-valtuudet nykytila

• Suomi.fi-valtuuksissa voit antaa toiselle henkilölle, yritykselle tai yhteisölle valtuuden eli 
oikeuden asioida omasta, yrityksesi tai yhteisösi puolesta. Voit myös pyytää oikeutta asioida 
toisen puolesta.

• Kun annat tai pyydät valtuuden, valitset ensin henkilöt tai yritykset. Sen jälkeen valitset asiat, 
joita valtuus koskee. Lopuksi määrittelet valtuuden voimassaoloajan. Kun annat valtuuden, se 
on voimassa siitä päivästä lähtien, jonka olet määritellyt valtuuden alkamispäiväksi. Kun 
pyydät valtuutta, se on voimassa vasta, kun vastaanottaja on vahvistanut valtuuspyynnön.

• Valtuudet on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun haluat 
asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeutesi tarkistetaan 
valtuusrekisteristä

Asiointi voi perustua henkilöiden asioissa:

• huoltajuuteen (Suomi.fi-valtuudet tarkastaa oikeuden Väestötietojärjestelmästä) tai

• saatuun valtuuteen (kirjattu Suomi.fi-valtuuksien valtuusrekisteriin).

Yrityksen tai yhdistyksen asiointi kunnan sähköisissä palveluissa on aina puolesta-asiointia ja siten 
vaatii Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa ko. asiointipalveluissa.

• Esimerkkinä kuntien yrityksille ja yhteisöille tarjoamista sähköisistä palveluista ovat  
erilaiset tukien hakemiseen liittyvät palvelut. Oulu toteuttanut ko. palveluita ensimmäisenä 
kuntana Suomessa sisältäen Suomi.fi-valtuudet ja Suomi.fi-palveluväylä.

• DVV valtuusasiat Valtuusasiat - Suomi.fi

• DVV:llä on muodostettuna tällä hetkellä 357 valtuusasiaa (13.9.2021), mutta niihin ei ole tehty 
luokittelua mitkä niistä koskevat kuntia. Haasteena on myös, että listasta ei voi nostaa uusia 
valtuuksia kun niitä tulee. Tietoa uusista julkaistuista valtuusasioista löytyy Valtuus-palvelun 
julkaisutiedotteista https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/ajankohtaista/julkaisutiedotteet
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Suomi.fi-valtuudet nykytila – Oulun kaupunki

• eAsiointi – avustukset https://easiointi.ouka.fi/avustukset/. eAsioinnista myönnetään kaikki 

kaupungin myöntämät valtuudet. Kumppanina tässä Sarastia, jonka kautta tulevat esim. 

eAsioinnin liityntäpalvelimet.

• Kuntouttavan työtoiminnan avustushakemusprosessi 

• Kesätyösetelihakemus

• Wilma – Primus oppilashallintosovellus. Primuksen asiointikäyttöliittymä Wilman liittyminen 

Suomi.fi-valtuudet palveluun: 

• Käyttöönotto: Suomi.fi-valtuuksien avulla huoltaja voi lisätä Wilmassa huoltajaroolin, 

vaikka hänellä ei olisi ennestään Wilma-tunnusta tai avainkoodia.

• Huoltaja määrittää itsepalveluna itsellensä huoltajuus-roolin huollettavansa 

opiskelijakorttiin, mikäli määritetyt ehdot täyttyvät. 

• Valtuudet-palvelua käytetään siten, että huoltaja pystyy ao. prosessin kautta 

valtuuttamaan itselleen (omalle Wilma-tunnukselleen) huollettavansa opiskelijakorttiin 

liittyvän Huoltaja-roolin, ts. toimimaan ko. oppilaan (huollettavan) huoltajaroolissa 

Wilman kautta tapahtuvassa kodin ja koulun välisessä asioinnissa. Visma | Suomi.fi-

valtuudet ja huoltajan tunnuksen luominen (starsoft.fi)

• Kun huoltaja rekisteröityy käyttäjäksi  tarkistetaan valtuudet palvelun avulla, onko hän 

huoltaja eli voiko valtuuttaa itsensä asioimaan lapsensa puolesta

• Huoltajat käyttävät Wilma-asiointipalvelua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön, 

esimerkiksi huollettavansa poissaolojen ja tuntimerkintöjen tarkasteluun, hyväksymiseen 

ja ilmoittamiseen, viestintään, arvioinnin tarkasteluun, hakemusten tekemiseen sekä 

päätösten tarkasteluun.

• Edellytykset toiminnon käytölle 

• Huoltaja on tehnyt vahvan tunnistuksen (eli myös Suomi.fi-tunnistus on otettava 

käyttöön).

• Koululla on asiointivaltuuksien käyttöoikeus.

• eVaka 2.0

• eVakaa kehitetään jatkossa osana 4pack-
yhteistyötä (kyseessä avoin tuote, jonka 4pack 
omistaa). Kehittämismenetelmänä 
hyödynnetään ketteriä kehittämismalleja. 

• Esim. kenellä on valtuus asioida, mistä 
huoltajatieto tulee

• Tästä tehty periaatepäätös

• Valtuudet-palvelun kehittämisestä ei ole sovittu tai 
määritelty vielä mitään, mutta ainakin Oulu pyrkii 
saamaan tuotteen kehittämistiekartalle (”kaikki 
vahvaa tunnistamista hyödyntävät palvelut tarjoavat 
myös puolesta asioinnin mahdollisuuden”).

Suomi.fi-valtuudet tulossa:Suomi.fi-valtuudet otettu käyttöön:

Suomi.fi-valtuudet
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Valtuus asioida Oulun kaupungin 
puolesta

Puolesta asiointi kuntien sähköisissä asiointipalveluissa

• Valtuusasialla voi valtuuttaja sähköistä valtuutta antaessaan rajata asiamiehen toimivallan 
tietyntyyppiseen asiointiin. Ne ovat tietyllä tavalla valmiiksi määriteltyjä valtakirjoja.

• Jonkun henkilön valtuuttamista asioimaan sähköisesti kunnan nimissä (tai ”kuntana”) 
esim. Oulun puolesta, esimerkiksi veroasioissa Verohallinnon palveluissa tai ilmoittamaan 
palkkatietoja Tulorekisteriin tms. Tyypillisesti kunta valtuuttaa myös tilitoimistoja tai 
kuntayhtymiä hoitamaan asioita.

• Virkailijavaltuuttamispalvelu, jossa viranomainen rekisteröi, määrämuotoiseen 
hakemukseen perustuen, tällaisen vahvan edustamisoikeuden valtuuttamisoikeudeksi, 
niille organisaatioille, joilla näitä ei ole minnekään muualle rekisteröity. Palvelu löytyy 
täältä: Hakemuksella valtuuttaminen - Suomi.fi.

• Kunnille (tai ylipäätään kaikille virkailijavaltuuttamispalvelua käyttämään joutuville) 
prosessi on raskaahko, koska kyseessä on vahva oikeustoimi ja valtuushakemukseen 
tarvittavat todisteet sen mukaisia.

• Valtuuskoodisto elää kaiken aikaa. 

• Valtuushakemuksen rekisteröinnin käsittelyajat vaihtelevat. Varmista kunkin hetkinen 
tilanne Suomi.fi:stä täältä https://www.suomi.fi/valtuudet/hakemuksella-valtuuttaminen

Valtuus asioida Oulun kaupungin 

y-tunnuksella

• Mitä ovat kunnille suunnatut 

valtuusasiat?

• Mihin tarkoitukseen eri valtuutukset on 

ajateltu olevan?

• Konkreettisia ohjeita missä roolissa 

hakevat mitäkin valtuuksia

• Jäsentely koodistoon

Esim. valtionavustuksissa 4 eri roolia.

• Valmistelija

• Nimenkirjoitus

Esim. EURA2014 

• Valmistelija 

• Nimenkirjoitus

• Pääkäyttäjä (perustaminen)

Nyt: 

• 328 valtuutettuja, 541 valtuutusta

• Monetralle lisäksi myönnetty valtuuksia

• Ohjaa, opastaa, neuvoo kun tarvitsee 

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

Valtuusasiat_Oulu

_20210817

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

tarpeellisia.

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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Käyttötapausesimerkkejä
Suomi.fi-valtuudet

Valtuudet

• Kaikissa kunnan palveluissa, missä käyttäjän täytyy tunnistautua vahvasti, pitäisi olla myös 

mahdollisuus asioida toisen puolesta.

• Asiointi voi perustua henkilöiden asioissa

• huoltajuuteen (Suomi.fi-valtuudet tarkastaa oikeuden Väestötietojärjestelmästä) tai

• saatuun valtuuteen (kirjattu Suomi.fi-valtuudet palvelun valtuusrekisteriin).

• Yrityksen tai yhdistyksen asiointi kunnan sähköisissä palveluissa on aina puolesta-asiointia 

ja siten vaatii Suomi.fi-valtuuksien käyttöönottoa ko. asiointipalveluissa.

• Esimerkkinä kuntien yrityksille ja yhteisöille tarjoamista sähköisistä palveluista 

voisivat olla erilaiset tukien hakemiseen liittyvät palvelut (Helsinki on toteuttamassa 

ko. palveluita ja niihin tulee Suomi.fi-valtuudet).

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto 04/2021
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Käyttötapausesimerkkejä - Suomi.fi-valtuudet

Kunta/Kaupunki Palvelu Missä palvelussa Milloin Linkki

Helsingin kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

n. 60 eri palvelua pääasiassa sosiaali- ja 

terveystoimialalta, mutta myös esim. 

vuokra-asunnot, pysäköinti, päiväkodit

Kesällä 2020 https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/yritys-ja-

yhteisoasiakkaat-tunnistautuvat-suomi.fi-valtuuksilla-2021-alusta-

alkaen

Kuopion kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

2020 http://publish.kuopio.fi/kuulutus/2020667561.905505.PDF

Lahden kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

Koulutus (Wilma) Kesällä 2020 https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/huoltaja-voi-

luoda-omat-wilma-tunnukset-suomi.fi-tunnistautumisen-kautta.html

Vaasan kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

Terveyspalvelut 2020 https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/toisen-puolesta-asiointi-on-otettu-

kayttoon-terveyspalveluissa/

Pieksämäen 

kaupunki

Suomi.fi-

valtuudet

Sosiaali- ja terveyspalvelut 2020 https://www.pieksamaki.fi/yksityishenkiloiden-suomi-fi-valtuutus-

kaytossa/

Oulun kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

Omahoito-palvelu 9.1.2018 https://www.suomidigi.fi/kehittamisesimerkit/oulun-kaupungin-

omahoito-palvelu-suomifi-valtuuksien-kayttajaksi-sahkoisesta

Porin kaupunki Suomi.fi-

valtuudet

Primus-opintohallintajärjestelmä (Wilma) 2018 https://www.suomidigi.fi/artikkelit/porin-kaupunki-paransi-wilmaa-

vaestorekisterikeskuksen-palveluiden-avulla

Suomi.fi-valtuudet

38

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunginkanslia/yritys-ja-yhteisoasiakkaat-tunnistautuvat-suomi.fi-valtuuksilla-2021-alusta-alkaen
http://publish.kuopio.fi/kuulutus/2020667561.905505.PDF
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/huoltaja-voi-luoda-omat-wilma-tunnukset-suomi.fi-tunnistautumisen-kautta.html
https://www.vaasa.fi/ajankohtaista/toisen-puolesta-asiointi-on-otettu-kayttoon-terveyspalveluissa/
https://www.pieksamaki.fi/yksityishenkiloiden-suomi-fi-valtuutus-kaytossa/
https://www.suomidigi.fi/kehittamisesimerkit/oulun-kaupungin-omahoito-palvelu-suomifi-valtuuksien-kayttajaksi-sahkoisesta
https://www.suomidigi.fi/artikkelit/porin-kaupunki-paransi-wilmaa-vaestorekisterikeskuksen-palveluiden-avulla


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

Palveluväylä

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

• Se on 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.

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) 

Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palveluväylä nykytila

• Palveluväylää hyödyntäen kunta voi joko tarjota tietoa muiden organisaatioiden 
käyttöön tai ottaa vastaan tietoa muiden toimijoiden tarjoamana.

• Kolmannen osapuolen (esim. Tieto tai Visma) ylläpitämien järjestelmien osalta Suomi.fi-
palveluväylä on jo käytössä osana kyseisen järjestelmän vakiotoiminnallisuutta. Näissä 
tapauksissa liittyminen Palveluväylään on tyypillisesti järjestetty 
sovellus/järjestelmätoimittajan oman liityntäpalvelimen kautta. Liityntäpalvelimen 
käyttö on tällöin osa järjestelmän käyttösopimusta ja kustannukset sisältyvät 
järjestelmän käytöstä  maksettavaan korvaukseen (esim. lisenssimaksut tai 
kuukausiveloitus). 

• eAsiointi –projektissa on toteutettu palveluväyläyhteys jonka toimittaa Sarastia. 

• Oulun Digi suunnittelee oman liityntäpalvelimen hankintaa palveluna. Jatkossa uudet 
yhteydet arvioidaan tapauskohtaisesti ja toteutetaan tarkoituksenmukaisesti 
kokonaisarkkitehtuuri huomioiden. 

• Keskeisenä suunnitteluperiaatteena on, että uudet yhteydet Palveluväylään toteutetaan 
oman liityntäpalvelimen kautta silloin kun ei ole muuta erityistä syytä hyödyntää 
esimerkiksi järjestelmätoimittajan tarjoamaa liityntää. Tällainen syy voi olla esimerkiksi 
sopimuksellinen tai arkkitehtuuriin liittyvä, jolloin liitynnän irrottaminen toimittajan 
tarjoamasta kokonaisratkaisusta ei ehkä olisi taloudellisesti järkevää.

Suomi.fi-palveluväylä
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Suomi.fi-palveluväylä nykytila - Oulun kaupunki

• Oulun kaupunki – eAsiointi (Sarastian kautta)

• Kytkentä perustietorekistereihin YTJ ja VTJ

• Hyödynnetään tällä hetkellä Tiedon  (Effica/LifeCare) ja Visman 

(Primus) tietojärjestelmien osana

Mahdollisesti oman liityntäpalvelimen kautta:

Tiedon välittäminen

• Taloustietojen raportointi valtionkonttorille

• Nyt välitetään csv-tiedostoina 

• Tarkoitus ottaa tulevaisuudessa käyttöön oma 

liityntäpalvelin (palveluna)

Tiedon hakeminen

• VTJ muutostietorajapinta (henkilöt, rakennukset)

• Sovitut tiedot

• ORK rikosrekisteriotteen tarkistus

• Hyödynnetään Suomi.fi-viestejä ensi vaiheessa

• Tässä lainsäädäntö hidasteena

Suomi.fi-palveluväylä tulossa:Suomi.fi-palveluväylä otettu käyttöön:

Suomi.fi-palveluväylä
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Käyttötapausesimerkkejä 
Suomi.fi-palveluväylä

Palveluväylä

• VTJ:n henkilö- ja kiinteistötiedot esim. kasvatuksen ja koulutuksen järjestelmiin

• Tulorekisteri mahdollinen hyödyntää vuoden 2022 lopussa

• Talousraportointi Valtiokonttorin kanssa

• OPH henkilöstöhallinnolle opintotiedot, tiedot suurimmasta osasta tutkinnoista, 

varusmies-, siviilipalvelustieto (opintotiedot saa jo, muut ovat tulossa)

• OPH opiskelijatieto kunnan julkisen liikenteen lippuihin  ja muut opiskelija-alennukset

• Trafilta venepaikkavarauksissa vesikulkuneuvojen tiedot mikäli niitä tarvitaan

• Trafilta autopaikkavarauksissa ajoneuvotiedot

• Toripaikka

• Kirjastopalvelut voisi nostaa lainaajille näkyväksi, kuten Keski-kirjasto ja Piki-kirjasto 

https://www.suomi.fi/omat-tiedot

• Yritysten osalta konkurssitiedot 

• MML karttapalvelut

• Mahdollisesti rikosrekisteritieto (on/ei) ORKsta esim. hankinnat/ palvelujen 

kilpailuttaminen

• Varmistettava ORKsta, tarjoavatko tätä tietoa kunnille. On kuitenkin teknisesti 

mahdollinen tarjota Väylässä.

Taloustietojen raportointi 

Valtiokonttoriin 

• Kuntien ja kuntayhtymien 

talousarvio ja -suunnitelma 

(KTAS)

• Kuntien ja kuntayhtymien 

neljännesvuosiraportointi (KKNR)

• Tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, 

liikelaitokset ja taseyksiköt (TOLT)

• Kunnan ja kuntayhtymän 

liikelaitoksen ja vesihuollon 

taseyksikön toteumaraportointi 

(KLTR)

• Kuntien ja kuntayhtymien 

tilinpäätösennuste (KTPE)

• Kunnan ja kuntayhtymän 

liikelaitoksen ja vesihuollon 

taseyksikön tilinpäätösarvio 

(KLTPA)

Lähde: Digi- ja väestötietovirasto 04/2021

Suomi.fi-palveluväylä
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Kirjastopalvelut

Koha-

kirjastojärjestelmä

• Kirjat

• Lehdet

• Äänitteet

Finna

• Asiakasrekisteri

• Aineistorekisteri

Varaamo

• Laitteet

• Tilat

• Palvelut

• Viestit käyttäjille esim. 

myöhästymis- ja 

saapumisilmoitukset, 

sakkolaskut

• TKJ-palvelu, jos ei ole 

hyväksynyt sähköistä 

tiedonantoa

• Valtuudet puolesta-

asiointiin

• Ajantasaisten osoitetietojen 

tarkistus

• Tunnistus tarvitaan 

Suomi.fi-valtuuksien 

yhteydessä

• Esim. sakkomaksut

Suomi.fi-viestit
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OUTI-kirjastot (Hailuoto, Ii, Kempele, Kuusamo, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, 

Pudasjärvi, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Taivalkoski, Tyrnävä, Utajärvi ja Vaala)

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

OUTI-kirjastoilla on yhteinen asiakas- ja aineistorekisteri sekä 

kirjastojärjestelmä. Kirjastojärjestelmänä on avoimen lähdekoodin 

kirjastojärjestelmä Koha-Suomi, jossa tapahtuu kirjastopalveluiden 

järjestäminen ja asiakassuhteen hallinta. Koha-Suomi Oy on täysin kuntien 

omistama yhtiö, jonka kautta kunnat ylläpitävät ja kehittävät Kohaa

yhteistyössä. Outi-kirjastojen asiakasrekisteriä hallitaan Finnassa. Resurssien 

varaus puolestaan tapahtuu Helsingin kaupungin kehittämässä avoimen 

lähdekoodin järjestelmässä nimeltä Varaamo.

Suomi.fi-viestit voivat tarjota vaihtoehdon asiakasasiointiin. Tätä tukee myös 

palvelun seudullisuus, joka tuo volyymiä. Potentiaalinen ajankohta 

integraation rakentamiselle olisi Oulun kaupungin mukaan heti kesän 2021 

jälkeen. Mahdollisuuksia esim. erilaiset ilmoitukset ja sakkomaksut (ei 

perintäluonteisia kirjeitä, tästä on konsultoitava vielä Oulun kaupungin 

Suomi.fi-viestien vastuuhenkilöä), lainauslista, palautuslista ja tiedotteet esim. 

lainausajasta, varauksista ja maksuista.

Suomi.fi-sivuston mukaan VAARA-kirjastoissa ja Kirkes-kirjastoissa 

Tuusulassa on jo rakennettu Suomi.fi-viestit integraatio. Tästä ei kuitenkaan 

löytynyt lisätietoja eikä viitteitä ko.palvelusta kotisivuilta. Käyttäjät saavat 

(halutessaan) viestit kirjastolta Suomi.fi-viesteihin. Näissä kirjastoissa 

käytetään myös Koha-kirjastojärjestelmää. Lisäksi Lappeenrannan kirjaston 

Suomi.fi-viestit projekti on ollut  käyttöönottoa vaille valmis 29.2.2020.

Kirjastopalvelut on myös mahdollistaa nostaa lainaajille näkyväksi asiakkaan 

omaan Suomi.fi:hin, kuten Keski-kirjasto ja Piki-kirjasto ovat tehneet

https://www.suomi.fi/omat-tiedot. Tämä ei kuitenkaan toistaiseksi mobiilissa.

https://www.axiell.com/fi/blogi/lappeenrannan-suomi-fi-projekti/

Suomi.fi-palveluväylä puolestaan tarjoaisi mahdollisuuden tarkastaa 

osoitetiedot suoraan väestörekisteristä, jolloin tiedot olisivat jatkuvasti ajan 

tasalla ja manuaalista päivitysprosessia ei tarvittaisi. Suomi.fi-valtuudet 

tarjoaa mahdollisuuden turvalliseen puolesta asiointiin.

Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoa suunniteltaessa on huomioita niiden 

yhteensovitus KOHAn hankkeiden kanssa, esim. sähköinen kirjastokortti.

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus
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Rikosrekisteriote

EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on tarkistettava 

voittaneen yrityksen/yrittäjän rikosrekisteriote. Tätä varten on 

otettu käyttöön Suomi.fi-viestit tilapalveluissa, jolloin 

rikosrekisteriotteet  voidaan toimittaa tarkistettavaksi Suomi.fi:n

sähköpostiliittymällä. Toimenpidemerkintä tehdään 

asianhallintajärjestelmään. Tällä tavoitella hankintaprosessin 

nopeutumista. Mikäli pilotti tilapalveluiden kanssa todetaan 

onnistuneeksi, palvelun laajennusta muihin hankintayksiköihin 

mm. yhdyskunta- ja ympäristöpalveluihin kannattaa selvittää. 

Oulussa ei ole keskitettyä hankintayksikköä, joten mahdolliset 

integraatiot tehdään yksiköittäin.

Hankintojen lisäksi rikosrekisteriotteen tarkastusta edellytetään 

esimerkiksi kun solmitaan työsuhteita lasten kanssa 

työskentelevien kanssa ennen työn aloittamista. Näistä 

merkinnät tehdään henkilöstöhallinnan järjestelmään.

Tähän liittyvä nykytila ja prosessi on hyvä selvittää. 

Potentiaalinen jatkokehitysaihio on Palveluväylän käyttöönotto. 

Oikeusrekisterikeskuksella on Palveluväylä käytössä. Tässä on 

ollut lainsäädäntö hidasteena, mutta DVV selvittää 

mahdollisuutta.
Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Rikosrekisteriotteen tarkistus 

jatkossa suoraan 

palveluväylän kautta (korvaa 

otteen toimittamisen).

• Tunnistus tarvitaan 

Suomi.fi-valtuuksien 

yhteydessä

Suomi.fi-viestit

Hankinnat

Henkilöstöhallinto

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Rikosrekisteriotteen 

toimittaminen 

tarkastettavaksi. 

• Ei tunnistettuja 

käyttökohteita. 
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Työllisyyspalvelut
Business Oulu on ottanut Suomi.fi-viestit käyttöön kuntalisäasioissa. 

Kuntalisäasioiden neuvonta, hakemuksia koskevat viestit, 

maksatusaineistot ja viranhaltijapäätökset voidaan tehdä osoitteessa 

Suomi.fi.

Työllisyyden kuntakokeilussa osa tiettyjä asiakasryhmiä koskevista TE-

toimiston tehtävistä siirrettiin lainsäädännöllä työllisyyden 

kuntakokeiluun kuuluvan kunnan tehtäviksi. Alueelliset kokeilut 

käynnistyivät 1.3.2021. Kaikki kuntakokeilut päättyvät 30.6.2023. 

https://www.te-palvelut.fi/nain-asioit-kanssamme/te-

palvelut/tyollisyyden-kuntakokeilut. Oulun kaupunki on mukana 

työllisyyden kuntakokeilussa. TE-palveluissa on Suomi.fi-viestit käytössä 

kattaen mm.  ilmoitukset, päätökset, työtarjoukset, työvoimapoliittisen 

lausunnot,  työttömyysturva, työvoimakoulutuksia koskevat kirjeet. 

Sähköiset viestit nopeuttavat asioiden käsittelyä. Mikäli kokeilun jälkeen 

työllisyyspalvelut jäävät kunnalle on syytä tutkia ja selvittää 

hyödynnetäänkö näissä myös jatkossa laajasti Suomi.fi-viestejä sekä 

mahdollisesti huomioida tämä strategisessa suunnitelmassa. 

Työllisyyden ohjaus- ja asiakastietojärjestelmänä Oulun kaupungilla on 

tällä hetkellä Oukatypa. 

Lahden kaupungin työllisyyspalveluilla on käytössä Suomi.fi-viestit -

palvelu. Tarvittaessa heille voi lähettää luottamuksellisia ja arkaluontoisia 

tietoja sisältäviä viestejä. Palvelussa valitaan vastaanottajaksi Lahden 

kaupunki / Työllisyyspalvelut.” https://www.lahti.fi/kaupunki-ja-

paatoksenteko/tyo-ja-yrittaminen/tyollisyyspalvelut-kuntakokeilu/

Suomi.fi-palveluväylän potentiaalinen hyödyntämiskohde voisi olla 

työllisyyspalvelun asiakkaiden perustietojen tarkastaminen.

Mikäli sähköinen asiointi edellyttää tunnistusta, myös Suomi.fi-

valtuuksien käyttöönotto on tarpeellista. 

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Perustietojen tarkastaminen

• Tunnistus tarvitaan 

Suomi.fi-valtuuksien 

yhteydessä

• Esim. sakkomaksut

Suomi.fi-viestit
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Kunnan 

työllisyyspalvelut

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Kuntalisäasiat

• Ilmoitukset, työtarjoukset, 

lausunnot, 

koulutusmahdollisuudet jne. 

• Valtuudet puolesta asiointiin 

kunnan työllisyyspalveluissa
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Pysäköinti

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Pysäköintioikeuden 

tarkistaminen (esim. 

veteraani, asukas)

• Tunnistus tarvitaan 

Suomi.fi-valtuuksien 

yhteydessä. Tämä on 

käytössä Helgassa.

• Esim. sakkomaksut

Suomi.fi-viestit
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Pysäköinti-

valvonta

(yhdyskunta- ja 

ympäristöpalvelut)

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Viestit käyttäjille esim. 

oikaisupyynnöt 

• TKJ-palvelu, jos ei ole 

hyväksynyt sähköistä 

tiedonantoa

• Valtuudet puolesta asiointiin

Oulun kaupungilla käytössä Helga-järjestelmä (Helga-

pysäköintivirhemaksujen hallinta- ja perintäjärjestelmä : Fujitsu Finland)

Helga-järjestelmä on kuntien ja kaupunkien käyttöön tarkoitettu 

pysäköinnin hallinta- ja perintäjärjestelmä, joka kattaa 

pysäköinnintarkastajien mobiiliohjelmiston, asiakkaiden 

itsepalvelutoiminnot, oikaisuvaatimuskäsittelyn, 

pysäköintivirhemaksujen hallinnan, saatavien valvonnan ja perinnän 

sekä ajoneuvosiirtojen toiminnot. Oulussa järjestelmään on oltu 

tyytyväisiä sellaisenaan eikä tällä hetkellä on koettu tarvetta Suomi.fi-

palveluille.

Kokonaisuutena tämän voisi ottaa Suomi.fi-palvelujen osalta tarkastelun 

kohteeksi siinä vaiheessa kun sopimus Helgan kanssa päättymässä.

Esimerkiksi Kotkassa on otettu suomi.fi-palvelut käyttöön Helga-

järjestelmässä - Helgapark Kotka (Helgapark -sähköinen asiointipalvelu 

- Suomi.fi)

Suomi.fi-palveluväylän voisi hyödyntää pysäköintioikeuden 

tarkastamiseen, jolloin ennen pysäköintivirhemaksun lähettämistä 

tehtäisiin tarkastuspyyntö eri rekistereihin mahdollisen pysäköintiluvan 

tarkastamiseksi ja näin vältyttäisiin turhilta oikaisupyynnöiltä. Tämä on 

volyymiltaan iso kokonaisuus (varmistettava ennen kehityspäätöstä), 

jossa voisi olla myös hyötyä Suomi.fi-viesteistä.

➢ Inva ( lupa ei ole ajoneuvokohtainen joten tähän ei liene 

hyödynnettävissä)

➢ Veteraanit. Vuosikohtainen pysäköintikortti on henkilö- ja 

ajoneuvokohtainen. Veteraanipysäköinti - Kadut, kartat ja liikenne -

Oulun kaupunki (ouka.fi)

➢ Asukaspysäköinti: Oulun kaupunki myöntää asukaspysäköintilupia 

vain tietyille kiinteistöille, joten näiden volyymi ei ole suuri 

https://www.ouka.fi/oulu/asiointi-ja-neuvonta/myynti-ja-

vuokrauspalvelut
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Joukkoliikenne

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Varmistetaan eri 

rekistereistä, onko 

oikeutettu alennukseen  tai 

etuun.

• Suomi.fi-maksut on  jo 

käytössä 

Suomi.fi-viestit

W

A

L

T

T

I

Matkalipun osto

Arvon lataaminen

Matkustuskauden 

lataaminen

Muistutukset 

kauden tai arvon 

loppumisesta

Alennusryhmät

Ilmoitukset 

kadonneesta tai 

löytyneestä 

kortista

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Turvallinen viestintä esim. 

jos kortilta kausi tai arvo on 

loppumassa tai jos kortti on 

kadonnut/löytynyt. (Oulu10 

ja OuluBot)

• Muu kohdennettu 

informaatio esim. 

häiriötiedotteet 

• Valtuudet puolesta-

asiointiin esim. matkakortin 

ostaminen, arvon 

lataaminen tai muu asiointi 

toisen puolesta

Oulun seudun liikenteellä on käytössä TVV:n lippu- ja maksujärjestelmä 

Waltti (katso Joukkoliikenne - TVV).

Suomi.fi-palveluiden osalta erityistä potentiaalia on tunnistettu 

Suomi.fi-palveluväylän osalta (ks. Joukkoliikenne – alennukset ja 

etuudet).

Koska Suomi.fi-tunnistus on jo käytössä, myös Suomi.fi-valtuuksien 

toteutuksen tarpeellisuutta voi olla syytä selvittää. Tampereella 

(Tampereen seudun liikenne) tämä on  toteutettu Nella 

nettilauspalvelussa, jossa asiakas voi ostaa matkakortin toisen henkilön 

puolesta ”Tilaa kortti huollettavalle lapsellesi tai muulle henkilölle” 

Suomi.fi-valtuuksilla.  Valtuudet kattaa mm. matkakortin hankinnan, 

sulkemisen, lippulautaukset tai selvitykset sekä asiakaskassuhteen tai 

matkakortin lopettaminen.

Suomi.fi–viestien osalta ei tunnistettu laajaa käyttöpotentiaalia, koska 

Waltti tarjoaa kohtuullisen hyvät viestintämahdollisuudet eikä 

sensitiivistä tietoa juurikaan välitetä. Mahdollisia käyttökohteita voisivat 

kuitenkin olla kohdennetut häiriötiedotteet ja kadonneeseen 

matkakorttiin liittyvä viestintä. 

• Suomi.fi-tunnistus on jo 

käytössä 

Tällöin viestiminen 

asiakkaalle voisi tapahtua 

turvallisesti Suomi.fi-

viestien kautta. Tässä on 

etuna myös se, että 

Suomi.fi-viestit on jo 

käytössä Oulu10:ssä.
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Joukkoliikenne - TVV

TVV lippu- ja maksujärjestelmä (LMJ) Oy on kuntien (ml. 
Oulu) ja Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymän (HSL) 
yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö joka 

• tarjoaa lippu- , maksu- ja 
matkustusinformaatiojärjestelmäpalveluita 
joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille

• hankkii, tuottaa, kehittää ja hallinnoi joukkoliikenteen 
ja muiden kunnallisten palveluiden sovelluspalveluja 
sekä asiantuntijapalveluita

• ylläpitää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää ja vastaa 
järjestelmän ja palveluiden jatkokehityksestä. 
https://waltti.fi/lmj/.

Waltti kehittämishankkeet 2020

20201922-7-3.PDF (jns.fi)

Lähde: PowerPoint-esitys (livinglabbus.fi)
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Joukkoliikenne – alennukset ja etuudet

Waltti-verkkokaupassa asiakas voi ostaa matkakortilleen arvoa ja kausituotteita verkkopankilla, tai maksukortilla. Tuotteet viedään 
matkakortille linja-auton ajoneuvolaitteilla seuraavaan matkustuksen yhteydessä. Rekisteröitynyt käyttäjä voi tallettaa tiliinsä valmiiksi 
rajattoman määrän matkakortteja. 

Alennukset Etuudet

Joukkoliikenteestä voivat saada tällä hetkellä alennusta

• Lapset (7-16-v)

• Opiskelijat 17-24-v ilman opiskelijatodistusta

• Opiskelijat 25 vuotiaat tai vanhemmat (opiskelijatodistus esitettävä)

25 vuotiaiden tai vanhempien opiskelijoiden oikeus alennukseen on 

mahdollista tarkastaa Opetushallituksen Koski tietovarannosta palveluväylää 

hyödyntäen, jolloin opiskelijan ei tarvitse enää käydä palvelupisteessä 

näyttämässä opiskelijakorttia. Tällöin tehdään point-to-point sopimus ja 

integraatio Koskeen. https://www.oph.fi/fi/palvelut/koski-tietovaranto.. 

Koskesta ei vielä löydy esimerkiksi kansanopisto-opintoja eikä valmentavaa 

koulutusta, joten näissä opiskelevien tulee edelleen käydä paikan päällä. 

Helsingin Seudun liikenteessä tämä ominaisuus tulee käyttöön HSL-

sovelluksen kautta vuoden 2022 alusta HSL muutokset. Oikeus ikään liittyviin 

alennuksiin voidaan tarkastaa Väestötietorekisteristä.

Oulussa ei ole tällä hetkellä käytössä muita alennusryhmiä yllä mainittujen 

lisäksi. Esimerkiksi HSL:n piirissä ovat lisäksi eläkeläiset, 70 vuotta täyttäneet ja  

liikuntarajoitteiset (HSL:n alennuslippuhakemuksen voi kirjoittaa 

terveyskeskus-, erikois- tai yksityislääkäri.). Näkövammaiset ja sotaveteraanit 

matkustavat maksutta.  Mikäli alennusryhmiä lisätään Oulussa jatkossa, tulee 

Palveluväylän hyödyntäminen alennusoikeuden tarkistamisessa selvittää. 

Työsuhdematkalippua hankittaessa tulee tällä hetkellä asioida Oulu10:ssä ja 

esittää henkilöllisyystodistus sekä työnantajalta saadut työmatkasetelit tai 

maksusitoumus https://www.ouka.fi/oulu/joukkoliikenne/tyosuhdematkalippu

TVV on kehittämässä WalttiPro –sovellusta. WalttiPro:n avulla organisaatiot 

voivat myöntää henkilökohtaisia etuuksia matkustajille. Käyttökohteena 

ensimmäisessä vaiheessa on työsuhdematkalippu. WalttiPro -sovelluksessa 

keskeisessä roolissa on etuuden myöntäjän käyttöliittymä, jossa voidaan 

lisätä, muokata tai poistaa edunsaajia, sekä myöntää etuuksia. Etuuksien 

käyttö on ensimmäisessä vaiheessa mahdollista verkkokaupassa. Etuuden 

käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista, koska etuudet ovat 

henkilökohtaisia. (Lähde: 2020660093-5-2.PDF (kuopio.fi) ). 

Voidaan tulkita että työsuhdematkalipussa ei ole tarvetta palveluväylälle 

koska etuuden myöntäjä hallinnoi etuutta käyttöliittymän kautta suoraan 

Waltti Prossa.

Joukkoliikenteeseen on myös mahdollista ostaa Kela-koulutukimatkoja. 

Matkalipun ensiostoon tarvitaan ostotodistus. Etuuden myöntää kunnan 

perusopetus tai yksityinen koulu. Tiedot lippuun oikeutetuista koululaisista 

toimitetaan palvelupisteeseen lukuvuosittain. Mahdollinen selvityskohde

voisi olla, että voidaanko myös nämä hoitaa jatkossa Waltti Prossa, vai 

esimerkiksi tarkastamalla tieto palveluväylää hyödyntäen Kelan 

tietovarannosta tai muusta soveltuvasta tietovarannosta. 

Suomi.fi-palveluväylä
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Asianhallinta

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Ei tunnistettuja 

mahdollisuuksia

• Suomi.fi-maksut on jo 

käytössä 

Suomi.fi-viestit
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Viranhaltija-

päätökset

Henkilötietojen 

tarkastuspyynnöt

Oikaisu-

vaatimukset

Erilaiset 

tietopyynnöt 

liitteineen

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Päätökset

• Selvitykset

• Vastaukset liitteineen 

• Valtuudet 

puolesta-asiointiin 

esim.  

edunvalvonta tai 

muu asiointi toisen 

puolesta

Kunnissa erityisesti asianhallintajärjestelmiin on integroitu Suomi.fi–viestit 

palvelua. Oulussa on käytössä TWEB (Loota)  asian- ja 

asiakirjanhallintajärjestelmä. Sen avulla voidaan hallita viranomaisen diaaria ja 

asiakirjoja sekä sopimuksia ja muita erityisasiakirjoja. Vuonna 2020 TWEBiin 

kirjattiin  8851 asiaa. Oulussa toteutetaan syksyllä 2021 markkinakartoitus 

uuden järjestelmänhankinnasta. Nykyiseen Twebiin Suomi.fi-integraatiota ei 

kannata tehdä. On esitetty, että  kilpailutukseen tulee vaatimus Suomi.fi-

palveluista. Asianhallintaa tehdään asianhallintajärjestelmän lisäksi 

operatiivisissa järjestelmissä eri toimialoilla (katso esim. varhaiskasvatus).

Mahdolliset käyttötapaukset:

Viranhaltijapäätökset/toimielinpäätökset

• Tarkoittaa Suomessa kunnallisessa päätöksenteossa viranhaltijan yksin 

tekemää päätöstä jossain asiassa. Niistä päätöksistä, jotka viranhaltija tekee 

hänelle siirretyn toimivallan nojalla, on pidettävä pöytäkirjaa.

• Viranhaltijapäätökset tehdään Oulussa pääasiassa Twebin kautta ja 

toimitetaan asiakkaalle joko sähköpostilla tai postitse. 

• Tavoitteena on että kaikki viranhaltijapäätökset toimitetaan 

asianhallintajärjestelmän kautta kaikille vuoden 2024 mennessä (päätökset 

jotka tehdään ko. järjestelmän kautta)

Henkilötietojen tarkastuspyynnöt

• Tarkoittaa tietosuoja-asetuksen mukainen tarkastuspyyntöjä henkilötietojen 

käsittelyyn liittyen

• Pyynnöt käsitellään Twebissä ja vastaukset lähetetään nykyisin postitse

• Suomi.fi-viestit tarjoaisivat tähän turvallisen viestinnän ja nopeuttaisi 

merkittävästi  tietojen toimitusta

Oikaisuvaatimukset (esim. hulevesiasiat)

Hulevesiasiat on merkittävä potentiaalinen kohde, mutta vaatii ensin sisäisen 

käsittelyprosessin tarkastelua. Hulevesiasioiden hyödyntämistä ollaan 

edistämässä mm. Nokialla. Mahdollisia käyttökohteita ovat myös muut 

oikaisuvaatimukset.

Erilaiset tietopyynnöt ja tarkastuspyynnöt liitteineen

Nyt tietopyynnöt tulevat asiakkaalta  kirjaamoon tai sähköpostilla. Jos  vastaus 

sisältää henkilökohtaisia tietoa, tulee se noutaa kirjaamosta henkilötodistuksen 

kera tai lähettää kirjattuna kirjeenä.

• Suomi.fi-tunnistus on 

jo käytössä 
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Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, erilaiset luvat ja sopimukset

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa käytetään rakennetun ympäristön 

paikkatietojärjestelmänä Trible Solutionin Trimble Locusia. Järjestelmässä 

laaditaan kaavakartat,  pidetään kaavarekisteriä ja ylläpidetään 

karttatietoja.  Lisäksi käytössä on  yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen 

verkkopalvelu Trimble eServices/ePermit. Tämä on 

verkkopalvelukokonaisuus, joka sisältää sähköiset asiointipalvelut, 

rakennushankkeita ja peruskorjauksia suunnittelevien ennakko-

ohjaukseen, rakennushankkeen tietojen keräämiseen ja käsittelyyn, 

kiinteistötoimitusten, yleistenalueiden lupien ja ympäristövalvonnanlupien 

hakuun, venepaikkojen, veneiden talvisäilytyspaikkojen, viljelypalstojen, 

viljelylaatikoiden ja polttopuupalstojen varaukseen, teknisen sektorin 

tuotteiden ja palveluiden tilaamiseen, kunnan tonttitarjonnan katseluun ja 

hakuun. Lisäksi verkkopalvelun kautta on pääsy Oulun seudun 

karttapalveluun sekä Oulun kaupungin palautepalveluun.

Yhdyskunta – ja ympäristöpalvelujen asiakasviestintä asiointikanavista on 

rakennettu henkilökohtaisiin sähköpostiosoitteisiin. Tällä hetkellä 

hakemukset tehdään sähköisesti ja päätökset tulevat sähköpostiin jos 

mahdollista. Pohdittava onko näissä mahdollisesti jotain sensitiivistä, 

jolloin tietoturvan kannalta Suomi.fi-viestit olisi parempi kanava. Tämä 

voisi myös tulla ajankohtaiseksi mikäli halutaan vahvistaa Suomi.fi-viestejä 

viestintäkanavana.

Suomi.fi-palveluväylän osalta voidaan  selvittää tarvitseeko tai olisiko 

hyödyllistä vene- ja autopaikkavarauksissa tarkistaa jotain tietoa Trafilta ja 

voisiko tässä hyödyntää Suomi.fi-palveluväylää. Tässä potentiaalinen 

kohde voisi olla myös tietojen automaattinen esitäyttäminen mahdollisiin 

sähköisiin lomakkeisiin. Vastaavasti voidaan tutkia tarvitaanko 

toripaikkojen suhteen tietojen tarkistamista  esimerkiksi YTJ:stä tai 

rakennuslupien kohdalle VTJ:stä.

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Valtuudet puolesta-asiointiin 

esim. kunnan myöntämät 

valtuudet tai kuntalaisen 

asiointi toisen puolesta

• Tunnistus tarvitaan 

Suomi.fi-valtuuksien 

yhteydessä

Suomi.fi-viestit

Tr
im

b
le

Varaukset

Luvat

Sopimukset

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Trafilta venepaikka-

varauksissa vesikulku-

neuvojen tiedot ja 

autopaikka-varauksissa 

ajoneuvotiedot

• Toripaikka

• Automaattinen esitäyttö

• Erilaiset hallintopäätökset 

(luvat, vene-, tori- ja 

autopaikat, 

yksityishenkilöiden 

rakennuslupa jne.)

• TKJ-palvelu, jos ei ole 

hyväksynyt sähköistä 

tiedonantoa
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eAsiointi - avustukset

Oulun 

kaupungin 

avustusten 

hakeminen

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Mahdollinen hakijan 

tietojen tarkistus tai/ja 

esitäyttäminen

Suomi.fi-viestit

e
lo

m
a
k
e

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Päätökset?

• Lisätietopyynnöt?

• Valtuudet puolesta-asiointiin 

esim. kunnan myöntämät 

valtuudet tai kuntalaisen 

asiointi toisen puolesta

eAsiointi on Oulun kaupungin keskitetty digitaaliseen asiointialustaan 

mm. erilaisten avustusten ja lupien hakemiseksi. eAsioinnissa luodaan 

asiointilomakkeita.  

Asiointialustalla asiakas voi täyttää ja lähettää ko. hakemuksen, 

täydentää lähettämäänsä hakemusta ja nähdä käsittelyn eri vaiheet. Tällä 

hetkellä eAsiointilomakkeita on käytössä Oulun kaupungin avustuksien 

hakemiseen ja näissä Suomi.fi-tunnistus on käytössä. 

Haettavia avustuslajeja ovat mm. yhdistysten ja urheiluseurojen 

toiminta-avustukset, nuorten toimintaraha NERO kesätyöseteli ja 

kuntouttavan työtoiminnan avustus. Uusia avustuslajeja otetaan 

käyttöön vaiheittain. Oulun kaupunki tiedottaa avustusten hakemisen 

sähköistämisestä avustuslajikohtaisilla nettisivuilla sekä muiden 

tiedotuskanavien kautta.

Suomi.fi-valtuudet on otettu käyttöön kuntouttavan työtoiminnan 

avustushakemusprosessiin ja kesätyösetelihakemukseen.

Myös Helsinki on toteuttamassa erilaisten tukien hakemiseen liittyviä 

palveluita,  joihin tulee Suomi.fi-valtuudet.

Asiakkaan arvovirran näkökulmasta olisi hyödyllistä tutkia 

mahdollisuutta käyttää eAsiointia mahdollisimman laajasti kuntalaisten 

eri asiointitarpeisiin. 

• Suomi.fi-tunnistus on jo 

käytössä 
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Kurssit

Hellewi kulttuuri

Hellewi Nuoriso

Hellewi Liikunta

Hellewi Opisto

Hellewi 

Konservatorio

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Mahdollinen ilmoittautuja 

tietojen esitäyttäminen 

Suomi.fi-tunnistuksen jälkeen

• Alennusoikeuden tarkistaminen

Suomi.fi-viestit

H
e
ll
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i

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Vahvistukset ilmoittautumisesta

• Muu tiedotus

• Valtuudet puolesta-asiointiin 

esim. kunnan myöntämät 

valtuudet tai kuntalaisen 

asiointi toisen puolesta

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimella on käytössä Wildfrost

Oy:n Hellewi verkkokauppa, jonka kautta hoidetaan:

• Ilmoittautuminen Kulttuuritalo Valveen sekä Museo- ja tiedekeskus 

Luupin erilaisille kurssi- ja leiritapahtumille, sekä 

osallistumismaksun suorittaminen

• Ilmoittautuminen Oulun kaupungin nuorisopalveluiden 

järjestämille kursseille ja leireille sekä osallistumismaksun 

suorittaminen

• Oulun kaupungin liikuntapalveluiden järjestämiin liikuntaryhmiin 

sähköinen ilmoittautuminen sekä osallistumismaksun 

suorittaminen

• Musiikkileikkikoulutoiminnassa käytettävä 

oppilashallintojärjestelmä ja tiedotuskanava.

Oulu-opistosta saa Opetushallituksen tukemana alennuksia 

työttömät, maahanmuuttajat, seniorit ja eläkeläiset sekä saamen- ja 

viittomakieliseen osallistuvat. Muiden paitsi seniorien ja eläkeläisten 

tulee alennuksen saadakseen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun 

ennen kurssimaksun maksamista. Tässä voisi tutkia mahdollisuutta 

hyödyntää Suomi.fi-palveluväylää alennusoikeuden tarkastamiseen.

Suomi.fi-viestit voivat olla hyödyllinen käyttökohde 

asiakaskokemuksen yhdenmukaistamisen kannalta.
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• Tunnistus tarvitaan Suomi.fi-

valtuuksien yhteydessä ja 

henkilökohtaisen 

alennusoikeuden tarkastamiseen



Tilavaraukset -liikuntapaikat

Liikuntapaikat

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Mahdollinen varaajaan tietojen 

esitäyttäminen Suomi.fi-

tunnistuksen jälkeen.

• Organisaation tietojen tarkistus 

(PRH)

Suomi.fi-viestit

T
im

m
i

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Vahvistukset varauksista

• Muu tiedotus

• Valtuudet puolesta-asiointiin 

esim. kunnan tai organisaation 

myöntämät valtuudet tai 

kuntalaisen asiointi toisen 

puolesta

Oulun Digi-liikelaitoksella, Oulun Tilapalvelut-liikelaitoksella ja Sivistys-

ja kulttuurilaitoksella on käytössä Timmi Sofware Oy:n tilojen- ja 

varaustenhallintajärjestelmä Timmi. Tämä kattaa liikuntapaikat ml. osan  

koulujen ja päiväkotien liikuntasaleista. 

https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu/sahkoinen-asiointi

Järjestelmän käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Rekisteröityä voi joko 

yksityishenkilönä tai organisaation yhteyshenkilönä. Mikäli organisaation 

tiedot syötetään uutena ja kyseessä on oululainen urheiluseura, Patentti-

ja rekisterihallitukselta saatujen rekisteröintipapereiden kopiot tulee 

toimittaa yhdistyksen sääntöineen liikuntapalveluiden 

sähköpostiosoitteeseen.  Organisaation yhteyshenkilön 

rekisteröityminen käsitellään liikuntapalveluiden varausyksikössä (arkisin 

virka-aikana) ja käsittelyaika on 1-3 päivää.

Tässä on havaittavissa mahdollisuus palvelu sujuvoitumiseen asiakkaan 

näkökulmasta. Mahdollinen selvityskohde voisi olla organisaation 

tietojen tarkistaminen Suomi.fi-palveluväylän kautta PRH:sta. Lisäksi 

Suomi.fi-valtuuksia voidaan potentiaalisesti hyödyntää esim. 

organisaation yhteyshenkilön valtuuttamiseen.  Suomi.fi-viestejä 

voidaan puolestaan hyödyntää varauksien vahvistamiseen ja muuhun 

tiedottamiseen.

***

Näyttää että tällä hetkellä tiloja haetaan eri järjestelmillä ja eri 

kanavien/prosessien kautta. Jos halutaan miettiä arvovirtaa kuntalaisen 

näkökulmasta voisi olla hyvä sujuvoittaa ja yhdenmukaistaa eri tilojen 

varauskäytännöt. 
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• Kirjautuminen

• Tunnistus tarvitaan Suomi.fi-

valtuuksien yhteydessä
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Verkkokauppa

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Valtuudet puolesta 

asiointiin 

verkkokaupassa

• Esim. alennusoikeuden 

tarkastaminen

• Tunnistus tarvitaan Suomi.fi-

valtuuksien yhteydessä ja 

henkilökohtaisen 

alennusoikeuden 

tarkastamiseen

• Verkkokauppamaksut 

suoritetaan tällä hetkellä 

Paytrailin kautta

Suomi.fi-viestit

Jä
rj

e
st
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lm

ä

Oulun kaupungin 

verkkokauppa

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Ei sovellu tähän tutkimatta. 

Sähköiset liput ja 

ilmoittautumiset toimitetaan 

verkkokaupan kautta. Perinnät 

perintäprosessin kautta.

Oulun kaupungin verkkokauppa-sovellus tarjoaa mahdollisuuden 

verkkoasiointiin, jonka kautta asiakkaat voivat varata ja maksaa 

tiloja, lippuja, palveluja ja tuotteita. Maksuvälineenä käyvät 

verkkopankkimaksaminen sekä Visa- ja Master Card luottokortit. 

Oulun kaupungin verkkomaksupalvelu (ouka.fi). Tällä hetkellä 

verkkokaupassa voi maksaa Business Aseman varauksia.

Suomi.fi-tunnistus ei ole käytössä sivustolla, joten tietovarantojen 

hyödyntäminen Suomi.fi-palveluväylän kautta alennusoikeuksien 

tarkistamiseen ei ole mahdollista. Mikäli Oulun kaupungin palvelut 

tulevat laajasti myyntiin verkkokauppaan ja sinne otetaan käyttöön 

Suomi.fi-tunnistus, voidaan myös tutkia mahdollisuuksia hyödyntää 

tietovarantoja Suomi.fi-palveluväylän kautta alennusoikeuksien 

tarkastamiseen.

Näitä voisi esimerkiksi olla tilanteet kun eläkeläinen haluaa ostaa 

Oulun kaupungin verkkokaupasta palveluita, joissa on oikeutettu 

eläkeläisalennukseen tai vastaavasti opiskelija joka on oikeutettu 

opiskelija-alennukseen. Muita esimerkkejä: sotaveteraanit,  

varusmies- tai siviilipalveluksessa olevat, invalidit ja työttömät.

Osaa kaupungin palveluista voi myös maksaa työnantajan 

tarjoamalla henkilökohtaisella kulttuuri/liikuntaedulla. Näiden 

hyödyntämisen mahdollisuus esimerkiksi sovelluksen kautta 

tarkistettava palvelutarjoajilta eikä sisälly tämä selvityksen 

laajuuteen.
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Varhaiskasvatus

Suomi.fi-maksut

Suomi.fi-tunnistus

• Valtuudet lapsen 

puolesta asiointiin 

• Tulotiedot

• Huoltajuustiedot

• Henkilötietojen- ja osoite 

tarkastaminen

• Lomakkeiden esitäyttö

• Koski

• Varda

• Suomi.fi-tunnistus on käytössä

Suomi.fi-viestit

e
V

a
k
a

Hakeminen, 

maksut, 

irtisanominen

Muu 

palveluaikainen 

viestintä

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palveluväylä

• Päätökset

• Lisätietopyynnöt

• Esiopetuspaikan tarjoaminen

• Muu tiedottaminen

eVaka on avoimen lähdekoodin varhaiskasvatuksen 

ohjausjärjestelmä, jonka on tarkoitus modernisoida 

varhaiskasvatuksen toiminnanohjaus. eVakaa kehitetään 

ketterästi mahdollistamaan sujuva toiminta ja sujuvat  

asiakasprosessit tarjoten hyvän käyttökokemuksen 

varhaiskasvatuksen asiakkaille. Järjestelmä on jo käytössä 

Espoossa ja tullaan ottamaan käyttöön Oulussa, Tampereella ja 

Turussa  vuosien 2022-2023 aikana. 4pack eli Espoon, Oulun, 

Tampereen ja Turun kaupungit jatkokehittävät yhdessä 

varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmää alkaen vuodesta 2022. 

Yhteistyö sisältää eVakan ohjelmistotuotteen ytimen hallintaa, 

ylläpitoa ja kehittämistä kuntien tarpeet täyttäväksi ja 

asiakasvuorovaikutusta lisääväksi järjestelmäksi. Järjestelmän 

tarkoituksena on sujuvoittaa muun muassa lasta koskevaa 

tiedonvaihtoa kodin ja mm. päiväkodin eli varhaiskasvatuksen 

välillä, digitalisoida varhaiskasvatussuunnitelman läpikäyntiä 

sekä antaa reaaliaikaista tietoa lapsen varhaiskasvatuksessa 

viettämästä ajasta.

Koska järjestelmää ollaan vasta käyttöönottamassa ja toisaalta 

kehitetään koko ajan edelleen on tärkeää huomioida Suomi.fi-

integraatiot. Varhaiskasvatus on volyymiltään merkittävä palvelu 

ja siinä on useita Suomi.fi-palveluiden 

hyödyntämismahdollisuuksia, jotka sujuvoittavat palvelua, 

parantavat tietoturvaa ja tuovat kustannussäästöjä.
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Suomi.fi-palveluväylän liityntäkatalogi 
ja tarjolla olevien rekisterien 
löydettävyys

• Suomi.fi-palveluväylään liitetyt rekisterit löytyvät liityntäkatalogista

• Tällä hetkellä vain osa organisaatioista on päivittänyt palvelukuvaukset ajan 
tasalle ja helposti ymmärrettäväksi, joten Palveluväylän kautta tarjolla olevat 
palvelut on tällä hetkellä jonkin verran haasteellista löytää. Palvelulistausta ei 
ole vielä saatavilla katalogin kautta. 

• Tällä hetkellä väylään liittyneet organisaatiot sopivat keskenään tietojen 
hyödyntämisestä/vaihtamisesta

• Esimerkiksi, jos haluaa tietoja Kelasta

• Voi etsiä löytyykö Kelan palveluiden kuvaukset ja yhteystiedot 
katalogista. 

• Jos ei löydy, niin organisaation tulee selvittää asiaa suoraan 
ottamalla Kelaan yhteys.

• Katalogiin on tulossa DVV:n mukaan pian uusia ominaisuuksia ja em. asioita 
pyritään kehittämään.
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Alustava koonti mahdollisesti hyödynnettävistä 
rekistereistä – Suomi.fi-palveluväylä

Tieto Rekisteri Ylläpitäjä Selitys Potentiaalinen 

hyödyntämiskohde

Muuta

Henkilötiedot Väestörekisteri DVV Nimi , henkilötunnus , 

syntymä- ja kuolinaika, 

siviilisääty 

VaKa 

Joukkoliikenne (ikäsidonnaiset 

alennukset)

Yhteys- ja 

asiointitiedot

Väestörekisteri DVV Asiakkaan ilmoittamat 

pysyvät ja tilapäiset 

yhteys- ja 

asiointitiedot, esim. 

osoite jne.

VaKa (osoitetiedot)

Lähikoulun määritys (esikoulu, 

koulu)

Koulukyyti

Perhesuhteet Väestörekisteri DVV Asiakkaan virallinen 

perheoikeudellinen 

asema, lapsen huoltoa 

koskevat tiedot

VaKa (huoltajuustiedot)

Turvakielto Väestörekisteri DVV Asiakkaan mahdollinen 

turvakielto

VaKa

Tulotiedot Tulorekisteri Vero Asiakkaan tulotiedot VaKa (tuloihin perustuva 

maksunmääritys)

Etuudet Etuustieto-

järjestelmä 

KELMU

Kela Asiakkaalle myönnetyt 

etuudet (eläkeläinen, 

työtön, invalidi, 

sotaveteraani)

Joukkoliikenne (alennukset)

Verkkokauppa (alennukset)

Tarkistettava oikea rekisteri ja sen saatavuus? Varmistettava tarjoaako Kela tiedot vain kansaneläkkeen saajista vai kaikista

eläkeläisistä. Työeläkkeen saajat löytyvä ETK:n rekisteristä.

Eläkeläisalennukset - Suomi.fi ETK Miten haen Vammaiskorttia? – Vammaiskortti

Vuoden 2021 alusta lähtien on ilmoittanut tulorekisteriin tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Tulorekisteriin ei kuitenkaan 

ilmoiteta tietoja perustoimeentulotuesta. Kelmu pysyy käytössä tulorekisterin laajenemisen jälkeenkin.

Opiskelijatiedot Koski OPH Opiskelijastatus Joukkoliikenne (alennukset)

Verkkokauppa (alennukset)

Varusmiespalvelus Asevelvollisuus

-rekisteri

Puolustusvoimat Varusmiespalvelusaika Joukkoliikenne (alennukset)

Verkkokauppa (alennukset)

Tarkistettava voidaanko hyödyntää/onko soveltuva rekisteri ja mahdollisesta liittymisestä Suomi.fi-palveluväylään.

Siviilipalvelus Siviilipalvelus-

rekisteri 

(SivariWeb)

Siviilipalveluskesku

s ja 

siviilipalveluspaikat

Siviilipalvelusaika Joukkoliikenne (alennukset)

Verkkokauppa (alennukset)

ELY-keskuksen alla. Tarkistettava voidaanko hyödyntää/onko soveltuva rekisteri ja mahdollisesta liittymisestä Suomi.fi-

palveluväylään.

Rikosrekisteri Rikosrekisteri Oikeusrekisterikesk

us (ORK)

Rikosrekisteri • kun sitä tarvitaan esimerkiksi 

lasten kanssa 

työskentelevistä ennen työn 

aloittamista 

• Julkiset hankinnat

Pysäköintioikeus Trafi/kunta Poikkeuslupa 

pysäköintiin 

Pysäköintivirhemaksut
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Muuta esiin noussutta

• Vuokra-asunnot. Orivedellä on toteutettu vuokra-asuntoihin liittyviä valtuuksia. Vuokra-
asunnot eivät kuitenkaan tämän selvityksen laajuuteen koska Oulussa vuokrataloasioita 
hoitaa Oulun kaupungin tytäryhtiö Oulun Sivakka Oy. Lisäksi hyvinvointipalveluilla on 
jotain vuokra-asuntoja.

• Asumisoikeusasunnot. Kunta antaa asumisoikeusjärjestelmässä (ASO/CGI) 
asumisoikeusasunnon hakemiseen tarvittavan asumisoikeusjärjestysnumeron, hyväksyy 
hakijan asumisoikeusasunnon haltijaksi asunnon omistavan yhtiön esityksestä sekä 
vahvistaa asumisoikeusasunnon enimmäishinnan. (Laki asumisoikeusasunnoista 
16.7.1990/650). Järjestelmässä hallinnoidaan tiedot asumisoikeusjärjestysnumeroiden 
haltijoista, tiedot Oulussa sijaitsevista asumisoikeusasunnoista asunnon omistajan 
ilmoittamien tietojen mukaisesti sekä tiedot asumisoikeusasuntoon hyväksytyistä 
asumisoikeuden haltijoista. Tähän on tulossa vuonna  2023 valtakunnallinen järjestelmä, 
jossa myös Suomi.fi-palvelut on huomioitu. Tämä ei ole siis potentiaalinen kehityskohde.

• Potentiaaliksi kohteiksi Suomi.fi-viestien ja -valtuuksien osalta on tunnistettu erilaiset 
valitukset ja päätöksiin tai maksuihin/laskuihin tehdyt asiakkaiden oikaisupyynnöt. Ne 
voitaisiin hoitaa asianhallintajärjestelmään liitetyllä Suomi.fi-viestit -integraatiolla. 

• Wilma Oulu (esiopetus, perusopetus ja lukio-opetus) Wilmaan kirjautuminen - Wilma -
Oulun sivistys- ja kulttuuripalvelut (inschool.fi)
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Kustannukset ja hyödyt
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Kustannukset

Kustannukset – Suomi.fi-viestit

• Muutostarpeet ja kustannukset

• Viestit-palvelua käyttöönotettaessa organisaation 
(palveluntarjoajana) tietojärjestelmä tulee liittää valtion 
integraatioalustan (VIA) tarjoamiin rajapintoihin, ellei sitä ole tehty 
jo aiemmin. Vaadittavista muutoksista aiheutuvista kustannuksista 
vastaa asiakasorganisaatio itse.

• Digitaalinen viestintä Viestit-palvelun kautta on 
asiakasorganisaatioille maksutonta – kustannukset hoidetaan 
keskitetysti. 

• Paperipostina toimitettujen viestien kustannuksista vastaa aina 
viestin lähettänyt organisaatio.

Suomi.fi-viestit
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Kustannukset

Kustannukset – Suomi.fi-valtuudet

• Valtuudet-palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on 
julkishallinnolle ja yksityiselle sektorille maksutonta.

• Organisaatio (palveluntarjoajana) vastaa kuitenkin itse palvelun 
käyttöönotosta aiheutuvista kustannuksista, kuten sovellukseen 
tehtävästä

• teknisestä integraatiosta

• käyttöliittymämuutoksista

• asiointipalvelukohtaisen ohjeistuksen laatimisesta

• käyttöönottoprojektin hallinnasta.

• Tyypillisesti Suomi.fi-valtuuksien integroimiseen tarjottavaan palveluun 
on hyvä varata noin 1-2 kalenterikuukautta aikaa.

Suomi.fi-valtuudet
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Kustannukset

Kustannukset – Suomi.fi-palveluväylä

• Palveluväylän käyttäminen ja sen käyttöön tarvittavat 
varmenteet ovat ilmaisia

• Palveluväylässä käytetään Digi- ja väestötietoviraston, myöntämiä 
varmenteita

• Tietoliikenne kulkee turvallisesti internetin yli 

• Digi- ja väestötietoviraston tarjoama käyttöönoton tuki on maksutonta

• Palveluväylää käyttävät organisaatiot vastaavat omista 
kustannuksistaan

• Liityntäpalvelimen asennus-, konfigurointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset.

• Tietojärjestelmän sovitinpalvelun tuottaminen, sekä siihen liittyvät muutos-, 
ylläpito- ja muut mahdolliset työt

• Docker-kontitettu liityntäpalvelin mahdollistaa pilvipalveluiden käytön.

Suomi.fi-palveluväylä
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Kustannukset -yleistä

Integraatiokustannukset (yleistä)

Pääasiassa Oulun kaupungin järjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja 
toiminnasta vastaa ulkopuolinen palveluntarjoaja/sovellustoimittaja

• Vain pieni osa Oulun kaupungin järjestelmistä on Oulunkaupungin 
omassa ylläpidossa ja sovellushallinnassa. 

Suomi.fi-palvelujen käyttöönoton ja kustannusarvioinnin kannalta 
sovellustoimittajan rooli on merkittävä

• Kustannuksia aiheutuu pääasiassa integraatioista

• Tekninen toteutus on yleensä kolmannen osapuolen (sovellustoimittaja) 
tehtävänä

• Integraatiotyön vaatiman kustannusarvion tuottamisessa toimittajan 
antaa työmäärä- ja kustannusarvion

• Kustannusarvio tehdään erikseen kunkin käyttöönoton yhteydessä.

Käyttöönottoon liittyvän integraatiotyön lisäksi saattaa kustannuksia syntyä 
integraatioiden muutostytöstä Suomi.fi-palvelujen rajapintojen mahdollisesti 
muuttuessa Suomi.fi-palvelujen oman kehitystyön seurauksena.
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Hyödyt

Hyödyt – Suomi.fi-viestit

• Organisaation näkökulmasta fyysisen paperipostin kustannukset laskevat

• Loppukäyttäjän näkökulmasta

• Viestit-palvelussa viestit kulkevat aina salattuina ja niitä pääsee lukemaan 
vain vahvasti tunnistautuneena, joten palvelun käyttö on tietoturvallista 

• Loppukäyttäjä saa ilmoituksen digitaaliseen postilaatikkoonsa saapuneesta 
viestistä sähköpostilla tai Suomi.fi-mobiilisovelluksella nopeasti ajasta ja 
paikasta riippumatta

• Ei tarvitsee odottaa postin kulkua. Viestit voi lukea missä ja milloin vain.  

• Kaikki viranomaisviestit löytyvät saman kanavan kautta

• Jos on tehty valtuudet Suomi.fi-viesteihin, myös valtuutettu löytää helposti 
valtuuttajan viestit yhdestä paikasta

• Viestit säilyvät Viestit-palvelussa useita vuosia ja paperisen arkistoinnin tarve 
vähenee 

• Ei tarvetta osoitteen päivitykselle sähköposti/postiosoitteen muuttuessa.

Suomi.fi-viestit
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Hyödyt

Hyödyt – Suomi.fi-valtuudet

• Valtuuksien automaattinen, luotettava tarkistus reaaliaikaisesti

• Säästöt asiointi- ja palveluprosessien digitalisoimisen kautta

• Integroitavissa osaksi organisaatioiden omia järjestelmiä

• Valtuuksien kätevä hallinnointi

• Väärinkäytösten riskin pienentäminen

• Sujuvaa itsepalvelua loppukäyttäjille ajasta ja paikasta riippumatta - parempi 
palvelukokemus.

• Valtuudet -palvelun avulla kansalaiset saavat kustannus- ja aikasäästöjä, 
kun puolesta-asioinnin voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta

• Ei ole tarvetta liikkua virastoon, eikä olla riippuvainen virastoajoista.

Suomi.fi-valtuudet
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Hyödyt

Hyödyt – Suomi.fi-palveluväylä

• Sisäänrakennettu tietoturva

• Suojattu tiedonsiirto

• Tiedonvaihto tunnistettujen osapuolten välillä

• Yhtenäinen tapa tiedon etsimiseen ja noutamiseen eri toimijoiden välillä

• Organisaatiot hallinnoivat itse omien tietojen jakamista

• Säästöt esimerkiksi integraatioiden rakennus- ja ylläpitokustannuksissa

• Liittyminen ja käyttö on ilmaista - maksetaan vain liityntäpalvelinkulut

Suomi.fi-palveluväylä
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Riskit

Riskeinä Suomi.fi-palvelujen ripeälle käyttöönotolle voivat olla

• Sovellus/järjestelmätoimittajien omat prioriteetit

• Toimittajan oma versiosuunnittelu ja aikataulutus suhteessa Suomi.fi-
palvelujen käyttöönottoon ja/tai integrointityöhön

• Jo olemassa olevien vaihtoehtoisten ratkaisujen arvottaminen (esim. 
järjestelmälogiikkaan sisään rakennetut viestintätavat vs. Suomi.fi-viestit) 

• Kunnan toimialojen prioriteetit ja tarpeet suhteessa Suomi.fi-palvelujen 
käyttöönottoon

• Erityisesti Viestien ja Valtuuksien näkökulmasta
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Hyötyjen yhteenveto

Kustannushyötyjä käyttöönottavalla organisaatiolle muodostuu ainakin

• Suomi.fi-viestien osalta paperipostin kustannukset jäävät pois tai 
laskevat huomattavasti 

• Suomi.fi-palveluväylän osalta point-to-point –integraatioiden 
rakentaminen sijasta voidaan hyödyntää yhteistä, tietoturvallista 
tiedonsiirtokanavaa

• Suomi.fi-valtuuksien osalta manuaaliset valtuutusprosessit korvautuvat 
digitaalisella valmiilla ratkaisulla.

Valtaosin Suomi.fi-palvelujen hyödyt ovat yhteiskunnallisia ja näkyvät julkisen 
palvelun prosessien tehostumisena.

Suomi.fi-palvelujen systemaattinen hyödyntäminen yhdenmukaistaa 
asiakaskokemusta eri julkisten toimijoiden ja eri hallinnonalojen välillä. Tämä 
tukee mm. Oulun kaupungin tavoitteiden mukaista arvovirta-ajattelua.

Saavutettujen hyötyjen kokonaisvaikutus toteutuu sitä paremmin, mitä 
laajemmalti Suomi.fi-palveluja on otettu käyttöön sekä julkishallinnon 
organisaatioissa, että loppukäyttäjien toimesta.
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Kehityssuunnitelma
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Kehityssuunnitelma
Vaikuttavuuskriteeristö

Käyttöönottojen suunnittelussa ja priorisoinnissa huomioon otettavia 
näkökulmia:

Käyttöönotettavien kohteiden ensimmäinen seulonta:

• Toteutus ei ole päällekkäinen kansallisissa hankkeissa olevien toteutusten kanssa

• Löytyy hyviä case-esimerkkejä tai referenssejä

• Tukee arvovirta-ajattelua ja edistää käyttäjän näkökulmaa

• Toteutukseen liittyy säästöpotentiaali (esim. mitä toimintoja tai järjestelmiä korvaa, 

tehostaa työskentelyä)

• Toteutus parantaa hyvää hallintotapaa, tietosuojaa  ja tietoturvaa 

• Toteutus parantaa palveluja,  niiden sujuvuutta ja saavutettavuutta.

• Riskit, jos ei kyseisiä Suomi.fi-palveluja implementoida

Valittujen kohteiden priorisointi

• Hyödyntää isoja volyymeja ja laajaa kattavuutta (esim. asiakasmäärä)

• Kyseessä kunnan lakisääteinen palvelu tai muu erittäin merkittävä palvelu

• Aikataulukriittinen. Akuutti uudistustarve tulossa/meneillään.

• Vastaavia integraatioita on jo toteutettu

• Toteutuksen helppous
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Kehityssuunnitelman luonnos 1/2

Kehityssuunnitelmaa 
työstettiin työpajassa Excel-
työkalun avulla.

Ensimmäisessä vaiheessa 
pisteytettiin tunnistettuja 
potentiaalisia Suomi.fi-
palvelujen 
hyödyntämiskohteita 
valittujen kriteerien pohjalta. 
Kriteerit johdettiin aiemmin 
määriteltyjen 
vaikuttavuustekijöiden 
pohjalta.
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Kehityssuunnitelman luonnos 2/2
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Toisessa vaiheessa eniten 
pisteitä saaneet 
hyödyntämiskohteet vielä 
priorisoitiin tarkentavien 
kriteerien avulla.

Pisteytyksen ja priorisoinnin 
jälkeen korkeimmalle nousset 
noin 5-7 
kehitys/hyödyntämiskohdetta 
on hyvä viedä kunnan 2-3 
vuoden kehittämisen 
tiekartalle.



Kehityssuunnitelma laatimisessa 
huomioitavaa

• Kehityssuunnitelmaa voi ja kannattaa jatkuvasti ylläpitää esimerkiksi 
työpajoissa käytetyn Excel-työkalun avulla

• Excel-työkalu auttaa priorisoimaan tunnistettuja kehityskohteita

• Ennen prioriteettiin nousseiden kehityskohteiden käynnistämistä on vielä 
varmistettava sen hetkinen kokonaistilanne tarkemman esiselvityksen ja 
normaalin projektoinnin vaiheiden avulla

• Kunkin käyttöönoton osalta esiselvitysvaiheessa on kiinnitettävä erityistä 
huomiota kokonaisarkkitehtuurin mukaisuuteen ja arvovirtamallin 
toteutumiseen

• Uudet kehityskohteet arvioidaan yhdessä toimialan asiantuntijoiden 
kanssa esim. viimeistään tietojärjestelmähankintojen yhteydessä jo 
vaatimusmäärittelyvaiheessa.
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Esimerkki nopeista hyödyistä
Suomi.fi-viestit - Kehityssuunnitelman luonnos

Kirjastopalvelut on tunnistettu yhdeksi Suomi.fi-viestien ensimmäisistä potentiaalisista hyödyntämiskohtaista.

Nopeaa etenemistä puoltaa esimerkiksi:

1. Jo käytössä osassa KOHA-kirjastoissa

• Valmius olemassa

• Benchmark tietoa käyttöönotosta saatavilla

2. Laaja käyttäjäkunta

• Volyymiedut kunnalle

• Mahdollisuus käyttää kannustimena Suomi.fi-viestit palvelun käyttöönottoon kuntalaisten keskuudessa. Pohdittava 

voisiko tarjota tätä ensisijaisena viestintäkanavana kirjastoasioissa.

Vielä selvitettävä asioita:

• Muut mahdollisesti tulossa olevat kehityshankkeet mm. sähköinen kirjastokortti.

• Muut asiaan linkittyvät järjestelmät

• Kirjaston näkökulma vielä keskusteltava yhdessä

• Arvovirtanäkökulma

Suomi.fi-viestit
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Mitä tämän jälkeen
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Lopuksi

• Oulun kaupungin tavoitteena on edistää hallintorajat ylittävää yhteiskehittämistä 

asiakaspalvelun arvovirtamallin mukaisesti. Kaiken kehittämisen ensisijaisena 

tavoitteena on tuottaa arvoa asiakkaalle.

• Suomi.fi-palvelut ovat tietoturvallisia ratkaisuja, joiden avulla yhdenmukaistetaan 

julkishallinnon digitalisaatioratkaisuja, kuten viestin- ja tiedonvälitystä tai 

puolesta asiointia. 

• Tavoitteena julkishallinnon yhdenmukaisilla ratkaisuilla on paitsi välttää 

päällekkäistä kehittämistä eri organisaatiossa, niin myös asiakkaan näkökulmasta 

yhdenmukaisen käyttökokemuksen ja sujuvuuden lisääminen eri julkisten 

toimijoiden kanssa asioitaessa. Tämä tuo arvoa asiakkaalle.

• Suomi.fi-palvelujen systemaattinen hyödyntäminen edellyttää vahvaa 

omistajuutta ja kehitysputken johtamista. 

• Yksi tärkeimmistä Suomi.fi-palvelujen kehitysputken johtamisen työkaluista on 

järjestelmäkehittämisen kokonaisarkkitehtuurin hallinta.

• Toinen keskeinen näkökulma on käyttövolyymien tunnistaminen. Volyymien 

kautta saadaan asiakaskunnassa kasvavaa imua Suomi.fi-palveluille. 
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Mitä tämän jälkeen

Suomi.fi-palvelujen käyttöönottojen ja hyödyntämisen edetessä Oulun kaupungin on hyvä 

huomioida ainakin seuraavat asiat:

• Varmista, että Suomi.fi-palveluiden hyödyntämisen edistämisellä on vahva omistajuus. 

Lisäksi jokaisella erillisellä Suomi.fi-palvelulla tulee olla nimetty omistaja/asiantuntija.

• Viimeistele kehityssuunnitelman nykytilan versio seulonnan ja priorisoinnin avulla

• Varmista, että kehityssuunnitelman ja hyödyntämistiekartan ajantasaisuutta ylläpidetään 

vähintään kahdesti vuodessa. Vie tämä osaksi kehittämisen vuosikelloa.

• Tutustu huolellisesti selvitysraportissa esitettyihin skenaarioihin ja toteuta tarkentavat 

selvitykset. Varmista, että yhteiskehittäminen toteutuu yli hallintokuntarajojen ja 

asiakkaan näkökulma sekä asiakkaan kokema lisäarvo toteutuu arvovirta-mallin 

tavoitteiden mukaisesti.

• Ylläpidä tiivistä keskustelua hallintokuntien/palvelualueiden kanssa Suomi.fi-palvelujen 

kehittymisen tilanteesta ja näiden palvelujen hyödyntämisen tuomasta lisäarvosta sekä 

kunnan asiakkaille, että kunnan työntekijöille. Seuraa Suomi.fi-palvelujen tuotekehitystä.

• Tunnista ns. nopeita voittoja, joiden avulla kunta, kuntalaiset, järjestelmätoimittajat ym. 

sidosryhmät voivat oppia uutta toimintatapaa ja saada kokemusta toteutuneista hyödyistä. 

Nopeat voitot ja niistä oppiminen toimii hyvänä muutosjohtamisen työkaluna.

• Varmista, että kunnan kokonaisarkkitehtuuri ja sen osat on kuvattu, jotta järjestelmien 

väliset yhteydet ja tietovirrat voidaan tunnistaa. Tämä luo pohjaa mm. yhteiskehittämiselle.
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Lähde: JHS179 Arkkitehtuurisisällön viitekehys



Sanastoa

81



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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Suomi.fi-palveluväylä

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


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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