
Katsaus: Suomi.fi-tukipalvelut 
kuntakentässä
22.03.2017 Helsinki
(Koulutustilaisuus: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 
Kansalliskirjasto, Porvoon kaupunginkirjasto –
Uudenmaan maakuntakirjasto, Kirjastot.fi)



Kansallinen palveluarkkitehtuuri
(realisoituminen)



KaPA- ABC

• KaPA-palvelut muodostavat KaPA toimintaympäristön
• Kullekkin KaPA-palvelulle on kuvattu palvelulupaus ja käyttöehdot 

(syytä lukea)

[Katso tarkemmin : https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/ ]

Kansallinen palveluarkkitehtuuri - KaPA-palvelut
o Suomi.fi-valtuudet 
o Suomi.fi-verkkopalvelu
o Suomi.fi-palvelutietovaranto
o Suomi.fi-palveluväylä
o Suomi.fi-tunnistus
o Suomi.fi-viestit
o Suomi.fi-kartat
o (Suomi.fi-)maksut



KaPA - Missä vaiheessa ollaan ?
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18.11 
Palveluväylä

15.12 
beta.suomi.fi

15.12 
Tunnistus
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2016

Ota aina huomioon organisaatio johon toiminta pystytetään. 
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KÄYNNISTÄMINEN

Organisoituminen
Rekrytoinnit

Hankesuunnittelu

15.7 KaPA laki
3.10 PTV V1.2

2017



Mihin pyritään ? 
v Tavoitteitten toteutuminen (hankkeitten 

käynnistäminen & päättäminen)
o Suunnittelu
o Toteutus
o Käyttöönotto

v KaPA toimintaympäristön 
hyödyntäminen



Suomi.fi-palveluiden käyttöönotto

Suomi.fi-palveluväylä

Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-verkkopalvelu

Käyttö
-ehdot

Käyttö
-ehdot

Käyttö
-ehdot

Käyttö
-ehdot

Käyttö
-ehdot

Käyttö
-ehdot

VRK:n
päätös

VRK:n
päätös

VRK:n
päätös

VRK:n
päätös

VRK:n
päätös

VRK:n
päätös

Asiakas
hyväksyy

käyttöehdot

VRK
hyväksyy
asiakkaan

Käyttöoikeus julkishallinnolla
ja yksityisellä sektorilla

Käyttöoikeus julkishallinnolla

VRK:n
varmenteet

VRK/VTJ
tietolupa

VRK/VTJ
tietolupa

PRH/Virre
tietolupa

Huoltajan rooli Yrityksen rooli

Muuta palvelun käyttöön tarvittavaa

!



KaPA-laki
- Mistä siinä on kyse ? 



571/2016 Laki 
hallinnon yhteisistä 
sähköisen asioinnin 
tukipalveluista tuli 
voimaan 15.7.2016

Yrityksillä on 
laaja  

käyttöoikeus

Omistajuus 
keskitetään 
pääasiassa 

VRK:lle

Palvelut ovat 
maksuttomia

Julkishallinnolla 
on 

käyttövelvoite

Lain toimeenpanon 
yksityiskohdat:
www.esuomi.fi
www.vm.fi/kapa-
laki



Käyttövelvoitteesta



Palvelut käyttöönotettavissa

10

Palveluväylä

Tunnistus

Valtuudet

Palvelutietovaranto

Viestit

Verkkopalvelu

Kartat (MML)

Verkkomaksamisen palvelu 
(Valtiokonttori)

–

1.7.2017

1.7.2017

15.7.2016

1.1.2018

1.7.2017

–

1.1.2018

Käyttövelvoite 
viimeistään

Kommentti

Yksityiselle sektorille 
mahdollista viim. 1.7.2017

Velvoite ei koske vahvaa 
heikompaa tunnistusta

Osa Vetumaa, korvautuu 
Valtiokonttorin palvelulla 
vuoden 2017 aikana.

Käyttöoikeus 
julkishallinnolla
ja yksityisellä sektorilla

Käyttöoikeus 
julkishallinnolla



Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
– KUNTASEKTORI



Kunta-KaPA

• Kuntaliittoon perustettu projektitoimisto, jonka 
tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen 
Palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista 
kuntasektorilla  



Ajanjakso 03.08.2015 – 31.12.2017
ü TOIMINTA

» Kuntakontaktit 
(kuntatoimijat) -
yhteyshenkilöt

» Käyttötapaukset
(hankkeet)

» KaPA-rahoitus

» KaPA-
toimintaympäristö

ü TAVOITE
» Kansallisen 

palveluarkkitehtuurin 
tunnettuuden 
lisääminen 
kuntasektorilla

» Kuntien tarpeiden 
kuvaaminen 
käyttötapauksina ja 
niiden toteuttamisen 
organisointi

http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen



Ohjeistuksesta
• http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/tila

isuuksia-ja-tapahtumia
This image cannot currently be displayed.



Käyttöönottojen eteneminen 
KUNTASEKTORI



Suomi.fi –tukipalvelut ’barometri’

TUKIPALVELU 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17

Valtuudet

Verkkopalvelu

Palvelutietovaranto

Palveluväylä

Tunnistus

Viestit

Palveluhallinta

Kartat

Maksut



Asiointivaltuudet

Verkkopalvelu

Palvelutietovaranto

Palveluväylä

Tunnistus

Viestit

Kartat

Maksut

Näkymä 1H/17
(ei mukana tasoja:

- kuntayhtymä 
- SHP)

suuntaa antava



Sote-sektorin liittäminen työhön

KaPA

SoTe-sektori

Valtuudet

Verkkopalvelu

Palvelutietovaranto

Palveluväylä

Tunnistus

Viestit

Kartat

Maksut

Siltaaminen
- ODA
- PSOP
- Virtuaalisairaala
- SoTe-palveluvaranto vs. PTV



’KaPA-juna liikkuu raiteillaan’  [1/2]
KaPA-työn etenemisestä kuntasektorilla 
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne-
kunnat/

alla olevat grafiikat yleistasolla - suuntaa antavasti

a)
PTV-käyttöönoton eteneminen kuntasektorilla

o Kunnat	(311)
§ 32	ottanut	laajasti	käyttöön
§ 31	ottanut	suppeasti	käyttöön
§ 119	aloittanut
§ 40	aktiivisesti	valmistautunut
§ 89	ei	aktiivisuutta

AKTIIVISUUS

71
%



Palvelutietovarannon käyttöönoton vaiheet

Käyttöönotto kestää 3-7 kuukautta

1	vko	– 1	kk

1	pvä	- 1	kkPEREHDY	JA	LIITY

ASETA	TAVOITTEET

VM	KÄYTTÖÖNOTON	TUEN	

RAHOITUSPÄÄTÖS

MÄÄRITTELE	PALVELUT

TUOTA	TIEDOT

1	kk

1	– 2	kk

1	– 2	kk



’KaPA-juna liikkuu raiteillaan’  [2/2]
KaPA-työn etenemisestä kuntasektorilla 
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne-
kunnat/

alla olevat grafiikat yleistasolla - suuntaa antavasti

b)
Suomi.fi-tunnistamisen osalta 
Tarkastelu tietojärjestelmätasolla/sovellus-
(nykyisen 

Vetuma ratkaisun korvaaminen) 
- asetetut mittarit
•tunnistettuja sovelluksia 433

AKTIIVISIA kuntia 94 (311)
[vko 11]



Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönotto

vko 1 vko2 vko3 vko4 vko5 vko6 vko7 vko8 vko9 vko10 vko11 vko12 vko13

Koko käyttöönottoprosessin pituus tyypillisesti 8 - 12 viikkoa

Käyttöehtojen	
hyväksyminen

Tietolupa-hakemuksen	käsittely	4	viikkoa

Kehitys	ja	testaus	4	- 8	viikkoa

Tuotantometadatan	tarkastus	ja	asennus			3	
viikkoa	

Tietolupa-
hakemuksen		
tekeminen

Tuotantome-
tadatan
toimitus	

Asiakas VRK

Palvelun
käyttöönott
o



Kuntasektori
- suunnittelu-/toteutushanke

22.3.201723



Suunnitteluhankkeet – PÄÄTTYNEET -
LOPPURAPORTIT

Suunnitteluhankkeet – MENEILLÄÄN

o Kansallisen palveluväylän hyödyntämisen suunnittelu 
osana kansalaisen sähköistä asiointi- ja 
ajanvarausprosessia (EPSHP) [2.12.2015 – 30.6.2016] 

o Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP) -
palveluväylän integraatiomäärittelyjen 
suunnitteluprojekti [18.12.2015 – 31.12.2016]

o KaPA ja tietopalvelu Kompa (Lahti) [18.12.2015 –
27.5.2016]

o Koti - Koulu – KaPA (Pori) [15.3.2016 – 30.9.2016]
o Päivähoito-hanke (Varkaus) [6.9.2016 - 30.11.2016]
o Virtuaalisairaala (HUS) [28.6.2016 – 31.12.2016] 
o HSY:n palvelupohjainen palveluväylä-arkkitehtuuri 

(HSY) [28.6.2016 – 28.2.2017]

o ODA-palveluiden julkaiseminen palveluväylään (Espoo)  
[22.11.2016 – 30.6.2017] (*)

o Timmi-ajanvaraus (Nurmijärvi) [22.11.2016 – 31.3.2017] 
(*)

o Suomi.fi palvelujen käyttöönoton suunnittelu Tampereen 
kehyskunnissa (Tampereen kehyskuntien 
tietohallinto/Ylöjärvi) [15.12.2016 – 30.6.2016] (*)

o KaPA-suunnitteluhanke (Rovaniemi) [15.12.2016 –
28.3.2017] (*)

Toteutushankkeet - VALMISTELUSSA Toteutushankkeet - MENEILLÄÄN

o KotiKouluKuntaKaPA (Pori) – 29.3
o Kirjastot.fi – verkkokirjastot (Hki) – 29.3
o Päivähoito (Seinäjoki) – 29.3
o Facta-KaPA (Sipoo) – 29.3
o Ajanvaraus-Pegasos (Inari)

o Palvelutietojen siirto Palvelutietovarantoon (Turku) 
[25.10.2016 – 31.5.2017] (*)

o WordPress PTV-integraatio (Janakkala) [15.12.2016 –
30.6.2016] (*)

o PSOP (Espoo) [17.1.2017 – 30.8.2017] (*)

(*) seuranta, Ohry

4

34

7



Suomi.fi-palveluväylä
- palveluväyläliityntä

22.3.201725

Tarkasteluna



Liityntäpalvelin (LP) - ABC

• Kansallinen palveluväylä on osa 
kansallista palveluarkkitehtuuria. 

• Se yhdistää erilaiset tietoa tarjoavat palvelut 
loppukäyttäjien asiointipalveluihin. 

• Palveluväylästä on siis kyse yhdestä 
kansallisen palveluarkkitehtuurin keskeisestä 
osa-alueesta. 
[Katso tarkemmin 
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/ ]

• KaPA-palvelut muodostavat KaPA
toimintaympäristön.

• Palveluväylä on tapa, jolla eri organisaatioiden 
palvelut kommunikoivat turvallisesti 
keskenään verkon ylitse.

Kansallinen palveluarkkitehtuuri 
KaPA-palvelut



1

2
3

Palveluväylään liittymisen prosessin läpikäyminen !

Rekisteröityminen



o Valtiohallinto (Valtori – keskitetty)
ü 1Q17: LP – ”hyllytavarana”

o Kuntasektori
ü käyttöskenaariot (ylätasolla)
ü tuotteistaminen (toteuttaminen)
ü 1Q17: LP – ”lisäarvopalveluna”



’kortit’ 

LP:n tarjoaja/ 
toteuttaja voi 
esitetyn 
taulukon 
mukaisesti 
varioida 
(suuntaa 
antava)



Liityntävaihtoehdoista

A

B
C

Kuntatoimija

INHOUSE-yhtiö
Palveluntarjoaja

(toimittaja)

Palveluverkko
(operaattori)

D

Yhteiset palvelut
(kansallinen)

Verkkopalvelu



Tiekartta (2017) 5 suunnitelu-/3 toteutushanketta käynnissä, 8 valmisteilla

Tammi HuhtiMaalisHelmi Touko Kesä Heinä LokaSyysElo Marras Joulu

VUOSIJAKSO

HSY

Timmi (Nurmijärvi)

ODA (Espoo)

Tampereen kehyskunnat (KaPA)

Rovaniemi (KaPA)

Palvelutiedot (Turku)

WorldPress (Janakkala)

PSOP (Turku)

ohjausryhmäPalveluväylä mukana



Palveluväyläliitynnät
• Toteutuneet Suomi.fi-palveluväyläliitynnät

» HSY, PSSHP (allekirjoitusvarmenne 
myönnetty)

• Potentiaali - valmiudesta
» Cybercom – tuotteistettu (avauskonsultointi, 

liityntäpalvelin, keskitetty lokihallinta ja 
valvonta)

» Istekki (17 kuntatoimijaa) - tuotteistettu
• PTTK (13 kuntaa)

» KY-verkko – tuotteistus käynnissä (Telia Company 
Finland ja Digia ovat allekirjoittanut aiesopimuksen tavoitteena liityntäpalvelin palvelut 
osaksi KY-verkon palveluja)

• KY-verkko
– LapIT (n. 20 kuntaa)
– Pirkanmaan alue (Tampere + 8 kehyskuntaa)
– Kuuma-Kunnat (PKS:n 10 kehyskuntaa)



Käyttötapausesimerkki 

Tarkasteluna



Käyttötapaus: Päivähoito

Mitä pitää kysyä
o Tykkääkö lapsi tutkia luontoa?
o Viihtyykö lapsi paremmin 

ryhmässä vai omissa 
oloissaan?

o Joko pyöräily sujuu ilman 
apupyöriä?

o Mitkä asiat pelottavat lasta?

Mitä ei pidä kysyä
o Mikä on huoltajan nimi?
o Mikä on huoltajan osoite?
o Mikä on huoltajan 

kotikunta?
o Perheen tulotiedot?

(suunnitteluprojekti)

Tiedot saatavilla
perustieto-
varannoista 
(esim. VTJ)



”Onko tässä nyt kyse siitä digiloikasta ?”
• Lomakkeitten digitalisoiminen mahdollistaa   10-20 % 

tuotannon kasvamisen (karkea arvio)
Ø Mielikuva: ”auton takana oleva tarra lisää hevosvoimia”

• Tietojen tuottaminen perustietovarantoja hyödyntäen 
mahdollistaa niiden takaisten tietojen käytettävyyden
Ø Tieto kirjoitetaan vain kerran
Ø Tiedon ja tietosisällön rikastaminen
Ø Poistamme turhan asioinnin (Kansalaisen asiointia 

suoraviivaistetaan ja helpotetaan) 
Ø Asiakkaalla on ensisijaisesti mahdollisuus käyttää sähköistä palvelua
Ø Sähköinen menettely ja tarkastusoikeus; tietosuoja-asetus



… jatkossa



Suomi.fi-palveluhallinta on 
palveluntarjoajille tarkoitettu 
itsepalveluportaali jossa voi 
tutustua, ottaa käyttöön ja hallita 
omia KaPA-palveluitaan

Palveluhallinta.suomi.fi TULOSSA !



… paperipinoja
Ei erillistä tekemistä !

This image cannot currently be displayed.
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LISÄTIETOJA:
http://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/tilaisuuksia-ja-tapahtumia

kuntakapa@kuntaliitto.fi

This image cannot currently be displayed.


