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Taustaa 

• Valtiovarainministeriö asetti 18.6.2014 Kansallisen 
palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPa, VM140:00/2013) 
hallituksen rakennepoliittisen ohjelman (29.8.2013) 
tavoitteiden toteuttamiseksi. Ohjelman toimikausi on 
9.6.2014 - 31.12.2017. Kansallisen palveluarkkitehtuurin 
ohjelmakokonaisuuteen sisältyy: 
» kansallisen palveluväylän, 

» kansallisen tunnistusratkaisun, 

» rooli- ja valtuutuspalvelun sekä 

» kansalaisten, yritysten ja viranomaisten tarvitsemien 
palvelunäkymien kehittäminen (Suomi.fi, Yrityssuomi.fi) 

• Kansallisen palveluarkkitehtuurin ohjelmakokonaisuuden 
toteuttaminen on määrätty Väestörekisterikeskukseen 
1.3.2014 perustetun kansallisen 
palveluarkkitehtuuriyksikön (KPA) tehtäväksi. 
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Suomi.fi -palvelukokonaisuus 

3 



Suomi.fi -palvelunäkymät 

• Kansalaisen, yrityksen ja viranomaisen näkymä 
julkisiin palveluihin 

• Kaikki julkisen hallinnon palvelut löydettävissä 
samasta osoitteesta 

• Tunnistautunut käyttäjä näkee viranomaisen 
rekistereissä hänestä olevat tiedot 

• Karttakäyttöliittymä 

• Kehitysversio kokeiltavissa osoitteessa 
beta.suomi.fi 
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Palvelutietovaranto 

• Tiedot julkisista palveluista, palvelupisteistä ja 
palvelukanavista 

• Kansallinen tietomalli palveluiden kuvaamiseen 

• Avoin rajapinta, tiedot ovat kaikkien 
hyödynnettävissä (perustuu JHS 183 –
suositukseen) 
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Viestinvälityspalvelu 

• Palvelu korvaa nykyisen Kansalaisen asiointitilin 

• Mahdollistaa kaikkien käyttäjien tavoitettavuuden 

» Paperipostitus 

» Sähköinen viestintä 

» Herätteet (SMS/email) 

» Muistutukset (käyttäjän oma kalenteriin) 

• Mahdollistaa viranomaiselta lähtevän viestinnän 
täysimääräisen digitalisoinnin 

• Mahdollistaa myös eri palvelukanavien yhdistely 

» Esim. käyttäjä saa paperisen päätöksen, mutta vastaa siihen 
sähköisesti palvelun kautta 
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Suomi.fi -tunnistaminen 

• Korvaa nykyiset Tunnistus.fi- ja Vetuma-palvelut 
• Kunnan ei enää tarvitse tehdä erikseen sopimuksia 

pankkien ja operaattoreiden kanssa ja myös 
tunnistuspalveluiden maksaminen tapahtuu 
keskistetysti VRK:n kautta 

• Asiointipalvelu voi valita itse haluamansa 
tunnistuspalveluntarjoajat 

• Väestötietojärjestelmästä ajantasaiset tiedot 
vahvasti tunnistetuista käyttäjistä  

• Kertakirjautuminen mahdollistaa tunnistuksen 
siirron toiseen palveluun 

• Tulossa  
» Kevyen tunnistamisen välineet 
» EU kansalaisten tunnistaminen rajat ylittävissä 

asioinneissa 
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Suomi.fi -asiointivaltuudet 

• Mahdollistaa sähköisen asioinnin toisen 
henkilön tai organisaation puolesta 

» Huoltaja voi varata lapselleen hammaslääkäriajan 

» Toimitusjohtaja voi tehdä yrityksen puolesta 
Verohallinnolle kausiveroilmoituksen 

• Toimii aluksi nykyisiin perustietovarantoihin 
pohjautuen (VTJ, kaupparekisteri, YTJ, 
edunvalvontarekisteri) 

• Myöhemmin tulossa kansallinen 
valtuusrekisteri, johon voi tallentaa 
valtuutussääntöjä 
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Suomi.fi -asiointivaltuudet 
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Suomi.fi-
asiointivaltuude
t 

Suomi.fi-palveluväylä 

Perustieto-
rekisterit 

Kansallinen 
valtuutus-
rekisteri 

Sääntömoottori 

Valtuutukset 

Julkishallinnon  
organisaatio tai yritys 

 
Asiointi-
palvelu 

Tarjoaa asiointipalvelun 

Asiointipalvelu 
tekee kyselyn 

Suomi.fi-asiointivaltuudet 
palauttaa vastauksen 

Pyynnöt 



KaPAn kustannukset ja rahoitus 

• Liittyminen ja käyttäminen on julkishallinnon 
organisaatioille maksutonta, 
käyttöönottokustannukset kukin maksaa itse 

• Valtiovarainministeriö voi myöntää Suomi.fi-
palveluita käyttöönottavalle julkisen hallinnon 
organisaatiolle rahoitusta Suomi.fi-
palveluväylän hyödyntämisen suunnitteluun ja 
palvelujen tai tietovarantojen liittämiseen 
Suomi.fi-palveluväylään 

• Rahoituksella toteutettavat tuotokset on 
tarkoitettu vapaasti käytettäviksi, levitettäviksi 
ja edelleen kehitettäviksi 
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Kunta-KaPA toimiston toiminta 

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

• Toimiston keskeisimmät tehtävät ovat:  
» Kuntaorganisaatioiden tukeminen Kansallisesta 

Palveluarkkitehtuuriohjelmasta tuotettavien Suomi.fi –
palvelujen käyttöönotossa ja niiden hyödyntämisen 
suunnittelussa. 

» Suomi.fi -palveluiden käyttöönottoa tukevien rajapintojen 
toteutuksen varmistaminen 

» Kuntasektorin toimijoiden välisen yhteistyön ja hyvien 
käytäntöjen levittämisen edistäminen 

» Tietoisuuden levittäminen Kansallisesta 
palveluarkkitehtuurista ja Suomi.fi-palveluista 
kuntasektorille  
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Kunta-KaPA käytännössä 

• Kerätään sähköpostilista, siten että jokaisesta 
kunnasta vähintään yksi yhteyshenkilö, jonka kautta 
tiedotetaan KaPA asioista 

• Esitellään KaPAa kunnissa/ kuntayhtymiin / ICT-
toimittajille ja muille sidosryhmille.  

• Mukana Kuntien Kokonaisarkkitehtuurityön 
kehitystyössä 

• Kerätään kehitysehdotuksia, joista syntyy kuntien 
välistä yhteistyötä, pilotteja tms. 

• VM tukee Suomi.fi palvelujen käyttöönotossa. 
Autamme rahoitushakemusten kanssa 

• Järjestetään seminaareja ja workshoppeja 

• Etsitään kysymyksiin vastauksia! 
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Kehityskohteiden tunnistaminen 

• Kuntien tarpeet, joihin KaPA-ohjelmassa 
pyritään luomaan ratkaisuja, kuvataan 
käyttötapauksina  

• Kartoitusvaiheessa tunnistetuista 
käyttötapauksista valitaan toteutettavat 
seuraavilla kriteereillä: 

» Toteutuskelpoisuus 

» Saavutettavat kustannushyödyt 

» Tarpeellisuus (onko heti käyttäjiä, kuinka paljon) 

» Monistettavuus  

» Saavutettava väestöpeitto 
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Käynnissä oleva kehitystyö 

• Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnolliset 
tiedot ostopalvelu ja palveluseteliprosesseista 
(PSOP/Turku) 

• Resurssi ja ajanvaraustietojen välittäminen 
(Hyvis-ICT/EPSHP) 

• Kompa-KaPA, kiinteistötiedot (Lahti) 

• Koti-koulu-KaPA, kodin ja koulun välinen 
viestintä (Pori) 

• Kuningas, yhteisen integraatioalustan ja 
hallintamallin suunnittelu (Espoo, Turku, 
Vantaa) 
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Vireillä olevia kehityshankkeita 

• Vesimittarilukemat (HSY-kuntayhtymä) 

• Päivähoitohakemusprosessi (Varkaus) 

• Sähköinen rakennuslupa (Ii) 

• Asiointivaltuudet, tunnistaminen (HUS 
virtuaalisairaala) 

• Asiointivaltuudet (Espoo/sote) 
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Kokonaisarkkitehtuuri 

• Valtiovarainministeriö on valinnut kokonaisarkkitehtuurin 
(Enterprise Architecture) lähestymistavaksi 
yhteentoimivuuden edistämiseen ja vastaa julkisen 
hallinnon kokonaisarkkitehtuurista (JHKA) 

• Ministeriöt vastaavat eri kohdealueista ja Suomen 
Kuntaliitto kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurista 

• Kuntasektorin KA-työn tarkoitus on kehittää ja ylläpitää 
kuntasektorille yhteisiä palvelutoiminnan tukitoimintojen 
tavoitetilan kuvauksia tukitoimintojen arkkitehtuurin 
toteutusta varten 

• Kuntien edustajista on koottu kuntasektorin 
kokonaisarkkitehtuurin ohjausryhmä ja 
arkkitehtuuriryhmä 

• Kunta-KaPA-toimisto vastaa KaPA-ohjelman ajan 
kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurityöstä ja hyödyntää 
siinä aiemmin luotuja rakenteita 
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Projektipäällikkö Arkkitehtuuriasiantuntija 

Jaana Nevalainen 
• Ensikontakti KaPAan liittyvissä 

asioissa 
• KaPAn esittely kuntasektorille 
• Käyttötapausten kerääminen 

kunnissa 
 

 

Asiakkuusvastaava Tekninen asiantuntija 

Riikka Jääskä 

• Integraatiot ja rajapinnat kuntien ja 
palveluarkkitehtuurin tietovarantojen 
välillä 

• Ensikontakti kuntien ICT-henkilöihin 

Kotisivut: www.kunnat.net/kuntakapa, Twitter: https://twitter.com/kuntakapa sähköpostit:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi  

Tommi Karttaavi 
• Kunta-KaPAn toimiston 

vetovastuu 
• Mukana KaPAn jokaisella osa-

alueella 
• Ensikontakti ICT-toimittajiin  

 

Jari Ylikoski 
• Mukana arkkitehtuuri-työryhmissä 

tarkastellen asioita kuntaperspektiivistä 
• Ratkaisujen yhdenmukaisuus 

kokonaisarkkitehtuurityön tavoitteet ja 
vaateet huomioden 

• KY-verkkoasian yhteyshenkilö 
• Ensikontakti kuntien arkkitehdeille ja 

muille vastaaville sidosryhmille 

 

Susanna Hyvärinen 
• Kunta-KaPA & sote-sektori 
• Kunta-KaPA & AKUSTI-

tietohallintofoorumi -yhteistyö 
• KaPA-rahoitus ja -hankkeet  
 

 

Erityisasiantuntija Projektiassistentti 
 
Pirjo Ahtiainen 
• Kunta-KaPA 70% / AKUSTI 30% 
• Kuntien KA-hankesalkun pääkäyttäjä 
 

 

http://www.kunnat.net/kuntakapa
https://twitter.com/kuntakapa
https://twitter.com/kuntakapa
mailto:etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi


Tulevia tapahtumia 

• Aluetilaisuudet 

» Kuopio 7.6. 

» Tampere 14.6 

• ICT-toimittajatilaisuus Akustin kanssa 1.9. 

• Kuntamarkkinat 14. – 15.9. 

• Kunta-KaPA-seminaari 3.11. 
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Kiitos! 
 

http://www.kunnat.net/kuntakapa 
http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen 

https://esuomi.fi/ 
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