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Digi- ja väestötietovirasto (DVV) aloitti toimintansa vuoden 2020 alussa

Digi- ja väestötietovirasto on valtiovarainministeriön hallinnonalalla toimiva 
valtion hallintoviranomainen. Virasto edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, 
turvaa tietojen saatavuutta ja tarjoaa palveluja asiakkaiden 
elämäntapahtumiin.

Kerron teille valtion digihankkeista ja digitalisaation uusista näkymistä DVV:n
roolista keskittyen erityisesti yhteiskuntamme digitalisaation edistämiseen ja 
tietojen saatavuuden turvaamiseen siten, että mahdollisuudet tarjota palveluja 
asiakkaiden elämäntapahtumiin kehittyvät koko yhteiskunnassamme.

Ensin pieni johdanto tukipalveluihin, jotta ymmärrämme näissä palveluissa 
tehtävän kehittämisen merkityksen digitalisaatiolle.

Johdanto
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Keskeinen osa asiakaslähtöistä digitaalista palvelutarjontaa, sen suunnittelua ja 
toteuttamista on asiakastarpeen ymmärtäminen sekä siihen vastaaminen yli 
pistemäisten palvelutapahtumien. 
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Asiakkaan näkökulma ihmiskeskeisissä 

palveluissa

Kuva: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje



Seuraavassa esitetään yksittäiseen digitaaliseen palveluun kuuluvan 

asiakkuuden hoidon kokonaisuus toiminnallisella prosessikuvauksella. 
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Asiakkuuden toiminnallinen kokonaisuus

Kuva: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje



Tukipalveluja tukitoimintojen toteuttamiseen digitaalisessa palvelussa. 
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Sähköisen asioinnin tukipalvelut

Kuva: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/tyokalut/digitaalisten-palvelujen-asiakaslahtoinen-suunnittelu-ohje



Tukipalveluiden nykyhetki luo ikkunaan uusiin näkymiin. Se mitä kehitetään nyt, 

tulee integroida asiointipalveluihin ja asiankäsittelyyn sekä kouluttaa kansalaisten 

käytettäväksi, ennen kuin hyödyt realisoituvat. Siksi tämän päivän tuotokset 

edustavat digitalisaation uusia näkymiä. Case Suomi.fi-valtuudet:
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Tukipalveluiden mahdollisuudet ulosmitataan 

usein tulevaisuudessa

Kansallisen palveluarkkitehtuurin 

toteuttamisohjelma (KaPA) oli käynnissä 

vuosina 2014-2017.
2018 2019 2020

Valtuuskyselyiden määrän 

kehitys miljoonaa/kk



Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV) on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat 
yhdenmukaisesti tiedot tarjoamistaan palveluista ja niiden asiointikanavista.

‒ Palveluiden löytämisen kannalta eräs keskeinen kehityskohde on, että palvelut 
ovat kuvattu kattavasti ja riittävän rakenteisessa muodossa hyödynnettäväksi, jotta 
ne voivat toimia palvelun löytämisen lisäksi aktiivisen palveluun ohjauksen tukena.

‒ Ohjaamalla asiakas sopivaan palveluun poistetaan virhekysyntää, joka aiheuttaa 
merkittävästi turhia kustannuksia.

Asiakkaan aktiivista ohjaamista oikeaan palveluun kehitetään AuroraAI-ohjelmassa
‒ https://vm.fi/tekoalyohjelma-auroraai
‒ ” AuroraAI-ohjelman tavoitteena on tekoälyavusteisesti helpottaa ihmisiä palveluiden saamisessa oikea-aikaisesti ja 

personoidusti elämän eri tilanteissa ja tapahtumissa. Tämä vähentää asiointitapahtumiin liittyvää luukulta luukulle 
juoksemista ja edistää kustannustehokkuutta erityisesti julkisten palveluiden tarjoamisessa.”

Palvelun sopivuuden arviointiin on kehitteillä Digitalisaation edistämisen ohjelmassa 
(DEO) Suomi.fi-laatutyökalut, jonka avulla asiakkaan saaman palvelun laatuarvio voidaan 
kerätä palveluiden kehittämisen ja niihin ohjauksen hyödynnettäväksi

‒ https://vm.fi/digitalisaation-edistamisen-ohjelma
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Palvelun löytämisen kehittämistä



Merkittävin käynnissä oleva tunnistamiseen liittyvä hanke on valtiovarainministeriön Digitaalisen 
henkilöllisyyden kehittämisen hanke

‒ https://vm.fi/digitaalinen-henkilollisyys, hankeen tavoitteet
▪ Tuottaa yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet jokaiselle hyödyntää digitaalista 

henkilöllisyyttä yhteiskunnan palveluissa ja luoda mahdollisuuksia laajentaa viranomaisen 
vahvistamien henkilötietojen joukkoa, joka asioinnissa voidaan välittää toiselle osapuolelle

▪ Varmistaa edellytykset omaan itseen liittyvien henkilötietojen jakamisen syntymiselle ja 
kehitykselle tulevaisuudessa siten, että digitaalisen henkilöllisyyden ratkaisujen perustana 
voisi toimia valtion takaama ydinidentiteetti

▪ Mahdollistaa jokaiselle tarvitsevalle tunnistautuminen julkishallinnon palveluihin sähköisesti 
myös työtehtävien hoitamista varten

▪ Varmistaa julkisen hallinnon vahvan sähköisen tunnistamisen kustannusten hallittavuus ja 
ennakoitavuus

▪ Tuottaa edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistautumiselle 
Suomeen ja mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistamine

Tästä erillisenä kokonaisuutena etenee rajat ylittävän sähköisen tunnistamisen kehittäminen eIDAS-
regulaation pohjalta

‒ Mahdollistetaan EU-kansalaiselle toisessa EU-maassa notifioidun tunnistusvälineen käyttö 
Suomessa. Kasvava joukko ulkomaisia käyttäjiä, tarve kehittää asiointipalveluita eIDAS-
kyvykkäiksi.
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Tunnistautumisen kehittämistä

https://vm.fi/digitaalinen-henkilollisyys


Suomi.fi-valtuudet on keskeisin kehittämiskohde puolesta-asioinnin jo 

voimakkaasti kasvaneen hyödyntämisen edelleen vauhdittamiseen.

‒ ICT muutosohjelma 2020-2021: parannetaan sähköisen asioinnin ja 

palveluiden yhteentoimivuutta, sekä edistetään valtakunnallista sähköistä 

asiointia erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. 

▪ Tavoitteena kaksinkertaistaa Valtuudet-palvelun käyttö sote-palveluissa

▪ Siirtyminen puolesta asiointiin (huollettavat, toinen henkilö) vähentää 

merkittävästi muiden asiointi-kanavien käyttöä (paperi, tiskiasiointi, 

puhelinasiointi) ja samalla palveluiden kustannuksia.

‒ Digitalisaation edistämisen ohjelma (DEO)

▪ Fokuksessa puolesta asioinnin kehittäminen elinkeinoa harjoittaville, 

kattaen esim. palvelun tuottajia tai hankkijoita.
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Puolesta-asioinnin kehittämistä



Suomi.fi-viestit on keskeisin kehityskohde viestin ja asiakirjan välittämisessä.

‒ ICT-muutosohjelma 2020-2021:

▪ Tavoitteena kaksinkertaistaa Viestit-palvelun käyttö SOTE-palveluissa

▪ Siirtyminen digitaaliseen viestintään alentaa kustannuksia, nopeuttaa 

asiointiprosesseja ja parantaa asiakkaiden saamien palveluiden laatua.

‒ Esimerkki: ajanvaraustietojen välittäminen reaaliaikaisesti siten, että ne 

voidaan merkitä saapuneesta viestistä suoraan kalenteriin ja lähettää 

vahvistus ajan hyväksymisestä. Tähän liittyen ajanvaraustietojen 

käsittelyä potilastietojärjestelmien ja Kanta-järjestelmän välillä on 

harmonisoitu ja Viestit-palvelulla haetaan tämän työn ulottamista 

yhtenäisellä tavalla kansalaiskäyttöön asti.

‒ Viestityyppien konseptointi ja kehittäminen, kirjepostin korvaajasta sähköisen 

viestinnän alustaksi: herätteet, ajanvaraukset, maksujen käsittely, puolesta-

asioinnin mahdollisuudet, suurten tiedostojen välittämisen tuki, … 
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Viestin tai asiakirjan välittämisen kehittämistä



Suomi.fi-palveluväylä on keskeinen kehityskohde viestin ja asiakirjan välittämisessä.
‒ ICT-muutosohjelma 2020-2021:

▪ Palveluväylän käyttö kasvaa merkittävästi sote-sektorilla mikä helpottaa 
yhteentoimivuuden kehittämistä ja järjestelmien välisten integraatioiden toteutusta.

▪ Palveluväylä otetaan keskeisesti käyttöön myös ICT-muutosohjelmassa 
toteutettavan Tietojohtamisen ja Tiedonhallinnan ratkaisun osana

▪ Liittyminen palveluväylään helpottuu merkittävästi niin hallinnollisesti kuin 
teknisesti kehitystyön tuloksena (mm. REST, sujuvoitetut tekniset vaatimukset ja 
automaation tuki).

Suomi.fi-palveluväylän REST-uudistus tuo palvelun lähelle terveyden huollon standardeja
‒ Esim. HL7 FHIR-standardin mukaiset tietorajapinnat voidaan tuottaa REST-tyyppisinä

Suomi.fi-palveluväylä toimii taustalla ja sen lisääntynyt käyttö on usein käyttäjälle 
näkymätöntä, mikä onkin ominaista hyvälle digitalisaatioratkaisulle :

‒ case: terveystietojen tarkastaminen Kanta-järjestelmästä ajokorttia uusittaessa 
Traficom-asiointipalvelussa
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Tietojen välittämisen kehittämistä



Maksamisen ja karttojen kehittäminen hoidetaan toisessa viranomaisessa

‒ Suomi.fi-kartat, Maanmittauslaitoksessa 

‒ Suomi.fi-maksut, Valtiokonttorissa

DVV kehittää lisäksi näiden palveluiden yhteentoimivuutta muiden tukipalveluiden 

kanssa

‒ Esimerkkejä: 

▪ ICT-muutosohjelman yhteydessä kehitettävä konseptointi sujuvasta 

maksujen käsittelystä, kun maksut välitetään Suomi.fi-viestit kautta

▪ ICT-muutosohjelmassa kehitettävät sote-palveluiden vertailu PTV:oon

kuvattujen tietojen perusteella ja vertailtavien palveluiden näyttö 

karttanäkymissä
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Maksamisen ja karttojen kehittämistä



Seuraavassa esittelen hieman yleisempiä poikkileikkaavia teemoja, joissa 

tarkastelu ei rajoitu em. yksittäisten tukipalvelujen näkökulmaan.

Teemoina 

‒ Tiedon hyödyntäminen ja jakaminen

‒ Tiedon varmentaminen

‒ Rajat ylittävän tietojenvaihto

‒ Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen

‒ Digitaalisten taitojen kehittäminen

‒ Sote uudistuksen tukeminen
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Uusista näkymisistä yleisemmin



Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanke
‒ https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen

”Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen tavoitteena on laatia ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen 
strategisista tavoitteista julkiselle hallinnolle toimeenpantavaksi sekä valmistella ja toteuttaa tiedon hyödyntämistä ja 
avaamista edistäviä toimenpiteitä.”

DVV:llä kaksi keskeistä palvelukokonaisuutta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen tukemiseksi
‒ Avoindata.fi on kansallinen avoimen datan portaali, jonka avulla asiakasorganisaatiot 

ja asiakkaat voivat julkaista avointa dataa ja hyödyntää julkaistuja tietoaineistoja.
‒ Yhteentoimivuusalustalta löydät työkalut yhteentoimivien tietosisältöjen määrittelyyn. 

Alusta koostuu sanastoista, koodistoista ja tietomalleista, joita tarvitaan tietovirroissa 
ja muussa tiedonhallinnassa.

Molemmissa palveluissa jatkuvaa aktiivista kehittämistä ja sisältötyotä tiedon hyödyntämisen 
ja avaamisen valmiuksien luomiseksi

‒ Olemme näiden kautta aktiivinen yhteistyökumppani usealle valtiohallinnon 
kehittämishankkeelle
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Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen 

kehittämistä

https://vm.fi/tiedon-hyodyntaminen-ja-avaaminen


DVV on merkittävä toimija varmentamisessa SOTE-sektorilla tuotteita mm.
‒ SOTE-ammattikortit ja organisaatiokortit
‒ SOTE-palvelinvarmenteet

Varmentamisen rooli on erittäin merkittävä, kun toimintaa digitalisoidaan, case 
koronarokotustodistus

‒ Keltaisesta paperikortista digitaaliseen sertifikaattiin
▪ https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-

digital-green-certificates_en
▪ Suomalaisten rokotetiedot digitaalisena Kanta-järjestelmästä hyödynnettävään muotoon

‒ Vaatii rajat ylittävän luottamusinfrastruktuurin tietojen luotettavuuden tarkastamiseksi. 
‒ DVV mukana ratkaisemassa haastetta tuottamalla varmenteiden käsittelyn ratkaisuja.
‒ Tulevaisuus? Jos tästä tulee jatkuvaa arkemme, leviävätkö ratkaisut muuallekin kuin 

(sisä)rajaliikenteeseen

o Mahdollinen kytkös mm. DigiID-hankkeeseen: 

”Varmistaa edellytykset omaan itseen liittyvien henkilötietojen jakamisen syntymiselle”

eIDAS-luottamuspalveluita koskevan sääntelyn kautta aukeamassa myös merkittävää 
kehityspotentiaalia

‒ esimerkiksi mahdollisuus toteuttaa vahvoja allekirjoituksia pilvessä siten, että kytkös allekirjoittavan välineen ja 
allekirjoituspalvelun välillä olisi jatkossa löyhempi ja samalla allekirjoitukset olisivat yhteiseurooppalaisesti 

hyväksyttäviä
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Tiedon varmentamisen kehittämisestä

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/covid-19-digital-green-certificates_en


Suomi on Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtaja vuonna 2021. 
Puheenjohtajuuskaudellaan Suomella on kolme puheenjohtajuushanketta, joista 
valtiovarainministeriön hankkeessa luodaan toimintamalli ja käytänteitä rajat ylittävän 
tiedonvaihdon vahvistamiseksi ja tehostamiseksi.

Hankkeessa tarkastellaan tietojen vaihtoa ja tietojen matkaa rajat ylittävää arkea elävän 
ihmisen näkökulmasta erityisesti kolmen kokonaisuuden avulla, jotka ovat:

‒ Opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan ja Baltiaan.
‒ Terveydenhuollon palvelujen käyttö toisessa Pohjoismaassa tai Baltian maassa
‒ Pohjoismaisen ja Baltian maiden lainsäädännön säädöstietohaku.

Tavoitteena on, että terveyspalveluiden käyttö olisi suomalaiselle yhtä kätevää Baltiassa 
ja muissa Pohjoismaissa, kuin se on kotimaassa. Työ kattaa yhteistoiminnan kehittämistä 
kaikilla eurooppalaisen yhteentoimivuuden viitekehyksen (EIF) tasoilla: oikeudellinen, 
organisatorinen, semanttinen ja tekninen. DVV koordinoin hankkeen työpakettien 
toimeenpanoa ja osallistuu yhteistyön koordinaatioelimen ohjelmakomiteaan.
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Rajat ylittävän tietojenvaihdon kehittämisestä
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Digitaalisen turvallisuuden kehittäminen
Digi- ja väestötietoviraston JUDO-hanke kehittää julkisen hallinnon digiturvan johtamista ja hallintaa, 

henkilöstön digiturvaosaamista sekä tarjoaa tukea turvallisempien palveluiden kehittämiseksi. Hanke 

tukee julkista hallintoa turvallisten ja luotettavien palveluiden kehittämisessä vuosina 2019–2023.

Riittävät digitaalisen turvallisuuden taidot ovat edellytys digitalisoinnille, palveluiden järjestämisessä 

ja niiden käytössä on omattava riittävät taidot ja kyvykkyydet uhka-ympäristö huomioiden.



Julkiset palvelut digitalisoituvat, eivätkä kaikki pysty itse käyttämään palveluja 
digitaalisesti. Digituki auttaa heitä, jotka tukea tarvitsevat. Digituella tarkoitetaan 
verkkoasioinnin ja älylaitteiden käytön opastusta. DVV vastaa digituen kansallisesta 
koordinaatiosta.

Digituki on sähköisen asioinnin, palveluiden ja laitteiden käytön tukea, jonka 
tarkoituksena on auttaa asiakasta itsenäiseen ja turvalliseen laitteen käyttöön ja 
sähköiseen asiointiin.

‒ Digituen muotoja ovat
▪ etätuki: chat-, puhelin- tai videotuki, kylmät asiointipisteet
▪ lähituki: asiointipisteet, vertaistuki, kotiin vietävä tuki
▪ koulutukset: verkkokoulutukset, kansalaisopistot, kurssit

Digituen sisältö voi vaihdella sähköisen asioinnin opastamisesta sovellusten 
asentamiseen ja käyttöönottoon. Jokaisen organisaation on hyvä määrittää, minkälaista 
digitukea se tarjoaa.

25.5.2021 18

Digitaalisten taitojen kehittäminen



Parhaillaan etenevä SOTE uudistuksen valmistelu luo puitteet tässä esitetyn 
palvelukokonaisuuden jatkokehittämiselle tulevina vuosina (2022-2025).

Tukipalvelujen jatkokehittämisen suunnitelmia vireillä ainakin seuraavista:
‒ Sähköisen viestinnän edelleen kehittäminen Suomi.fi-viestit avulla
‒ Suomi.fi-verkkopalvelun, tunnistuksen, valtuuksien, palvelutietovarannon, 

palveluväylän ja liityntäkatalogin edelleen kehittäminen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kansallisten ja alueellisten tarpeiden pohjalta.

‒ Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteentoimivuuden ja palveluiden 
kehittämisen ja käyttöönottojen tehostaminen.

‒ Asiakirjojen automaattinen varmentaminen (”leimaaminen) DVV:n
organisaatiovarmenteella sähköistä toimittamista varten.

‒ Käyttöönottojen tuki hyvinvointialueilla (yhteistyössä DigiFinlandin kanssa).
‒ Vielä tarkentumattomia kohteita mm. EU-elpymispakettiin sisältyvien digitaalisen 

innovaation kehityskohteiden tukemiseksi.
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SOTE uudistuksen tukeminen



Tukipalveluiden kehittäminen on keskeinen osa yhteistä digitalisaatiokehitystä
‒ Toimivat nimensä mukaisesti varsinaisen palvelun tukena ja siten eivät 

aina usein edes näy käyttäjälle.
‒ Nykyhetken ja lähivuosien kehityskohteet ovat laajemmassa käytössä 

usein viiveellä, siten ne edustavat myös pidemmän aikavälin uusia 
näkymiä.

‒ Tukipalvelut kehittyvät niihin kytkeytyvän maailman kehittyessä, ne eivät 
siten ole koskaan täysin valmiita, esim. yhteiskunnan kehitys ja muuttuva 
säädösympäristö.

Tukipalvelut tukevat tehokkaasti asiakaan palvelutarpeen poistamista myös siten, 
että varsinaista asiointitapahtumaa ei enää tarvita (ns. ei-palvelun 
mahdollistaminen) ja auttavat poistamaan virhekysyntää (palvelun ohjaus ja 
laatutyökalut). Näiden avulla toimintaa voidaan kehittää aidosti ihmiskeskeisesti.
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Yhteenveto
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