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1



Kunta-KaPA tilannekatsaus 
Kansallinen palveluarkkitehtuuri  
KaPA palvelut 
o  Suomi.fi-asiointivaltuudet 
o  Suomi.fi-palvelunäkymät 
o  Suomi.fi-palvelutietovaranto 
o  Suomi.fi-palveluväylä 
o  Suomi.fi-tunnistaminen 
o  Suomi.fi-viestinvälitys 
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Kunta-KaPA 

•  Kuntaliittoon perustettu projektitoimisto, jonka 
tehtävänä on tukea ja edesauttaa Kansallisen 
Palveluarkkitehtuurin tavoitteiden toteutumista 
kuntasektorilla   
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Ajanjakso 03.11.2015 – 31.10.2016 
ü  TOIMINTA 

»  Kuntakontaktit 
(kuntatoimijat) - 
yhteyshenkilöt 

»  Käyttötapaukset 
»  KaPA-rahoitus 
»  KaPA-toimintaympäristö 

ü  TAVOITE 
»  Kansallisen 

palveluarkkitehtuurin 
tunnettuuden lisääminen 
kuntasektorilla 

»  Kuntien tarpeiden 
kuvaaminen 
käyttötapauksina ja niiden 
toteuttamisen organisointi 
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Missä olemme ajallisesti ? – KaPA hankkeen silmin 
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KaPA - Missä vaiheessa ollaan ? 

#
 lu

ku
m

ää
rä

 (
xx

x/
3

1
3

) 

AIKA 

18.11 
Palveluväylä 

15.12 
beta.suomi.fi 

15.12 
Tunnistus 

LAAJENE- 
MISVAIHE 

VAKIINNUTTA-
MISVAIHE 

2016 

Ota aina huomioon organisaatio johon toiminta pystytetään.  

2015 

2014 

2017 

2018 

TUOTANTO 

K
Ä

Y
TT

Ö
 

RAKENTA- 
MISVAIHE 

4Q
16 

KÄYNNISTÄMINEN 

Organisoituminen 
Rekrytoinnit 

Hankesuunnittelu 
 

15.7 KaPA laki 
3.10 PTV V1.2 
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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-asiointivaltuudet   
o  Suomi.fi-palvelunäkymät 
o  Suomi.fi-palvelutietovaranto 
o  Suomi.fi-palveluväylä 
o  Suomi.fi-tunnistaminen 
o  Suomi.fi-viestinvälitys           
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Mihin pyritään ? – TAVOITE: Harmonisointi 
v  Ihmiset itse tekemään asioita 

viranomaisen luona asioimisen sijaan 
v  Kompleksisuuden ja päällekkyyden 

purkaminen 
v  Toiminnan ja teknologian 

linjaaminen 
v  Palvelujen kehityksen ja toimituksen 

nopeuttaminen (kokonaisuus 
hallussa) 

v  Lainsäädännön & valvonnan 
vaatimukset 

v  Vaikuttavuutta pitää pystyä 
arvioimaan (kuntien yhteistyö)  

v  Prosessien ja toimintatapojen 
optimointi 

KaPA ohjelma 
v  Tavoitteitten toteutuminen 

(hankkeitten käynnistäminen & 
päättäminen) 
o  Suunnittelu 
o  Toteutus 
o  Käyttöönotto 

v  KaPA toimintaympäristön 
hyödyntäminen 
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LÄHESTYEN  KYSYMYSTEN  KAUTTA 
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Ennakkokysymyksiä   [1/2] 
•  Miten ja missä toiminnoissa KaPa tulisi huomioida toisen 

asteen ammatillisessa oppilaitoksessa? 
•  Kuntien tytäryhtiöiden tuottamien palvelujen asema 

kansallisessa palveluarkkitehtuurissa 
•  Use Case esimerkkiorganisaation kautta KaPAn-palvelujen 

käyttöönotosta ja valmistautumisesta. Painotus valmistautumiseen, ei 
niinkään "mahdollisuuksiin". Taitaa tullakin osin noiden Pilottien kautta 

•  Pilotteja ja hankesuunnitelmien malleja. 
•  Miten pienen kunnan pitää varautua ja mitä toimenpiteitä on 

tehtävä. 
•  Miten palveluihin oikeasti pääsee liittymään tarjoajana ja käyttäjänä: 

Miten uusien käyttäjien liittymisprosessit on hanskassa esim VRK:Ssa 
ja CSC:llä 

•  Käytännön toimet ja muistilista 
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Ennakkokysymyksiä   [2/2] 
•  Käytännön askelmerkkejä kunnille suomi.fi-asiassa. 
•  "Konkreettisesti mitä tarkoittaa, miten vaikuttaa kuntien toimintaan, 

millaiset aikataulut, mitä laki vaatii , miten otetaan käyttöön, mitä 
käyttöönotto tarkoittaa jne.”  

•  Yleisesti voisin todeta monen kuntatoimijan kanssa keskusteltuani, 
että kokonaiskuvan hahmottaminen on jokaisella enemmän tai 
vähemmän haasteellista." 

•  ”Hei, Tulen ihan uutena mukaan tähän projektiin, niin kuulisin mielelläni 
vaikka vain pikaisen katsauksen miten/missä järjestyksessä asioita 
kannattaa alkaa tekemään.” 

•  SoTe ja KaPA tilanne sähköisiä palveluita tuottaville palvelun tarjoajille 
•  Kuntalaisten ja maakuntahallinnon suoran demokratian välineistä 

joukkorahoituksen ja koodauksen aikakaudella? Nähdäkseni järjestelmät 
joita tehdään 1 ja 2 sektorille ovat jo kyseenalaisia. 
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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 

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

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 huomioiden 

•  KY-verkkoasian yhteyshenkilö 
•  Ensikontakti kuntien 

arkkitehdeille (+ sidosryhmille) 

Susanna Hyvärinen 
•  SoTE –sektori 
•  Vastaa KaPA-rahoitukseen 

liittyviin tiedusteluihin 
 
 

Erityisasiantuntija 
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Kansallinen	palveluarkkitehtuuri	
Tilanne	ja	tulevaisuus	
1.11.2016	
Ohjelmapäällikkö	Maria	Nikkilä	

@VM_MariaNikkila	
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Palveluväylä	

Asiointi-
valtuudet	

Viestin-
välitys	

Palvelutietovaranto	

Tunnista-
minen	

Palvelu-
näkymät	

Suomi.fi-palvelukokonaisuus	

Kansalaiselle	/	yritykselle	/	viranomaiselle:	
-  Palvelut	ja	oppaat	eri	tilanteisiin	
-  (Vahva)	tunnistautuminen,	kertakirjautuminen	
-  Yksi	identiteetti,	monta	roolia	
-  Omat	tiedot	ja	viestit,	vuorovaikutus	
-  Henkilön	ja	yrityksen	puolesta	asiointi	

Valtionhallinnolle	/	kunnille	/	yrityksille	/	yhteisöille:	
-  Hyvä	käyttäjäkokemus	ja	palvelutaso	
-  Löydettävyys,	itsepalvelun	tukeminen	
-  Helppo	ja	kustannustehokas	ylläpito	
-  Säästöt	
-  Luotettavuus,	turvallisuus	
-  Uudet	mahdollisuudet	

Näkyvä	k
erros	

”Pellin	alla
”	
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Jatkuva	palvelu	ja	kehittäminen	

Asiointivaltuudet	

Palveluväylä	

Tunnistaminen	

Palvelunäkymät	

Palvelutietovaranto	

Toteutus	

Ohjaus	

§  Palveluväylä	

§  Palvelunäkymät	

§  Tunnistaminen	

§  Asiointivaltuudet	

Suomi.fi	-palvelut	Aikataulu
	

9.6.2014	-	31.12.2017	

Viestinvälitys	
Muu	digitalisaatiokehitys	

Hallinnon	karttapalvelu	

Kansallinen	palveluarkkitehtuuri	(KaPA)	

Budjetti	 100	miljoonaa	€	

Kansallisen	palveluarkkitehtuurin	toteuttamisohjelma	
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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	
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Yhteisen tiedon hallinnan ansiosta asiakkaalta kysytään 
tietoa vain kerran 
‒  YTI-hanke on Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeen toimenpide 
‒  Tavoitteena hyvä tiedonhallinta ja laadukas tieto 

‒  Oman tiedon asiakaslähtöinen näkökulma 

‒  Yhteensopiva tieto; tiedon ymmärrettävyys ja luotettavuus, tietojen vertailukelpoisuus 
‒  Tarvittava tiedonhallinnan infrastruktuuri ja palvelut 

‒  Tietosuojan ja tietoturvan huomioiminen 
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Työpaketit otetaan 
käyttöön vuoden 

Kokonaiskustannukset:

5,7 
miljoonaa euroa 2018 

loppuun mennessä

Työpaketit otetaan 
käyttöön vuoden 

Kokonaiskustannukset:

5,7 
miljoonaa euroa 2018 

loppuun mennessä



Tulevaisuus 
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Digital	Single	
Market	

Käyttökokemus	/	käyttöliittymä	Konnektorit	/	APIt	/	data	

	Tietovarannot	

KaPAn	luo	yhteisen	digitaalisen	markkinapaikan	kansalaisten	ja	eri	
alojen	palveluntarjoajien	välille		

Verkkopalvelut			–			Suomi.fi	/	Yrityssuomi.fi	

Sähköinen	
valtakirja	

Palvelutieto-	
varanto	

Viestinvälitys-	
palvelu	

Asiointi-
valtuudet,	
	Katso	

Ajanvaraus-
palvelu	Tunnistaminen	

Avoindata.fi	Liityntäkatalogi	

Palvelualusta	luo	pelisäännöt	ja	mahdollistaa	transaktiot	tarjoajien	
ja	käyttäjien	välille	

Eurooppalaiset		

Palveluntarjoajat	
Eurooppalaiset		

Käyttäjät	

PALVELU-	
VÄYLÄ	

ASIOINTI-	
VALTUU-

DET	

SÄHK.	
VALTA-
KIRJA	

PALVELU-	
TIETO-	

VARANTO	

VIESTIN-
VÄLITYS-
PALVELU	

TUNNIS-	
TAMINEN	

AJAN-
VARAUS-
PALVELU	

INTEG-
RAATIO-
ALUSTA	
(VIA)	

AVOIN	
DATA.FI	

Sähköinen	
allekirjoitus	

Pelisäännöt	

Palveluväylä	

	Tapahtumalokit	ja	
	analytiikkamoottori	Resurssipooli	
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PERUSTIETO 
VÄESTÖ KIINTEISTÖT YRITYKSET YHTEISÖT 

TOIMINNAN TIETO 

Maakuntien digitalisaation ekosysteemi / alusta  
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PELASTUS 

ALUE- 
KEHITYS 

YMPÄRISTÖ 
TERVEYDEN 

HUOLTO / 
ELINTARVIKE 

VALVONTA SOTE 

MAAN- 
KÄYTTÖ/ 

VESIENHOITO TYÖ- JA  
ELINKEINO 

Kulttuuri- 
ympäristön 

hoito 

Aluekäyttö / 
rakentaminen 

Työn- 
välitys Ammatin 

valinta 

Työvoima 
koulutus 

Yritys- 
toiminnan 

kehittäminen 

Työlli- 
syyden 

edistäminen 

Elinkeino 
elämän 

kehittäminen 

Kotoutta- 
minen 

Yleinen 
kehittäminen 

Elinkeino- 
elämän 

toimintaed. 

Ennakoinnin 
yhteen- 

sovittaminen 

Maakunta- 
ohjelma 

Alue- 
kehitystuki 

Investointi- 
tuki 

Vesien- 
hoito- 

suunnitelmat Merenhoioon 
toimenpide- 

ohjelma Merialue- 
suunnittelu 

Ympäristö- 
tavoitteiden 

arviointi 

Maakunnan 
suunnittelu 

Terveyden 
suojelun 
valvonta 

Tupakkalain 
valvonta 

Alkoholilain 
valvonta 

Ehkäisevä 
päihdetyö 

Sosiaalityö 

Lomitus- 
palvelut 

Kuntouttava 
työvoima- 
toiminta 

Varau- 
tuminen 

Onnetto- 
muuksien 
ehkäisy 

Valistus ja 
neuvonta 

Pelastus- 
toiminta 

Väestön- 
suojelu 

Hanke- 
ja yritystuet 

Viljelijä- 
tuki 

Viljelijä- 
tuki 

Poro- ja 
luontais- 

elinkeinotuki 

Rakenne- 
tuet 

Riista- 
Vahinkojen 
korvaus 

Elintarvike- 
valvonta 

Ensisaapumis- 
valvonta 

Lihan 
tarkastus 

Rehu- 
valvonta 

Eläinten 
lääkitsemisen 

valvonta 

Eläintautien 
vastus- 
taminen Eläinsuojelun 

valvonta 

Eläinlääkäri 
palvelut 

Kasvin- 
tuotannon 
valvonta 

Luonnon 
varatalouden 

valvonta 
Vesistö- 
tehtävät 

Vesistö- 
tehtävät 

Sosiaali- 
päivystys 

Kotihoito 
ja koti- 
palvelut 

Laitoshoito 

Asumis- 
palvelut Perhe- 

hoito 

Omais- 
palvelut 

Lasten 
suojelu 

Adoptio Kasvatus-/ 
perhe- 

neuvonta 

Päihde- 
palvelut Vammais- 

palvelut 

Terveys- 
neuvonta 

Terveys- 
tarkastukset 

Neuvolat 

Seulonnat 

Rokotukset 

Hammas- 
huolto 

Päivystys 

Ensihoito 

Erikois- 
sairaanhoito 

Koti- 
sairaanhoito 

PALVELUKERROS 
KaPA 

ASIAKAS 
OMISTUS VEROTUS LUVAT POTILAS VALVONTA TOIMENPITEET 

TALOUS 

MAANKÄYTTÖ ALUEKEHITYS YMPÄRISTO TH SOTE PELASTUS TYÖ- JA ELINKEINO 
Kehitämme palvelut 
asiakaslähtöisesti 

Poistamme turhan 
asioinnin 

Pyydämme uutta tietoa 
vain kerran 

Avaamme tiedon ja 
rajapinnat 

DIGIPERIAATTEET TIETOJOHTAMINEN 

Tiedolla johtaminen 

Tiedon jalostus 

Tiedon tuottaminen 

Lähtötiedot 



Digitalisoinnin vauhdittamisen jatkoaskelia 
1.  Velvoitetaan kansalaiset sähköisen postilaatikon käyttöönottamiseen 

vuonna 2018. Turvataan laintasolla palvelut niille, jotka eivät voi käyttää 
sähköisiä palveluita.  

2.  Valmistellaan kevääksi 2017 tiekartta niistä julkisista palveluista, joissa 
asiointi jatkossa tapahtuu lähtökohtaisesti sähköisesti. 

3.  Uudet arkistoitavat aineistot arkistoidaan jatkossa vain sähköisenä. 
Laaditaan kevään 2017 aikana paperiarkistojen digitoinnin toimeenpanon 
aikataulu.  

4.  Keväällä 2017 asetetaan tarkennetut tavoitteet, aikataulut ja toimenpiteet 
digitaalisuuden toimeenpanolle. Selvitetään ohjaukseen ja  budjetoitiin 
liittyviä muutoksia, joilla digitalisaation toimeenpano sujuvoituisi.  

5.  Pitkäjänteisen kehittämisen rinnalla tehdään nopeita asiakaskokemusta 
parantavia ratkaisuja hyödyntäen olemassa olevia järjestelmiä. Pohjana 
toimii Valtiokonttorin Digikiri-raportit. Kohteiden valinnasta vastaa 
valtiokonttorin D9. 
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Kiitos! 
 
Maria Nikkilä 
maria.nikkila@vm.fi 
029 553 0514 
 
vm.fi/palveluarkkitehtuuri 
esuomi.fi 

@VM_MariaNikkila 
@vm_kapa 
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Asiakkuuksien ja 
palveluiden hallinta & KaPA 
Juha Malmivirta, Turun kaupunki, Strategia ja kehittäminen  

KaPA ja Kunnat-seminaari 1.11.2016 
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Miten saavutamme tulevaisuuden hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn? 
Avoimuus, osallisuus, tasa-arvoisuus, ketteryys, kestävä kehitys, ilo, yhteistyö  

Millainen	on	tulevaisuuden	kaupunki	

24 



•  Kuntalaki ja kaupunkien strategiat edellyttävät hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn sekä sitä tukevan palveluverkon 
kokonaisvaltaista kehittämistä. Myös sote- ja maakuntauudistuksen lähtökohtana on palvelujärjestelmän 
uudelleensuunnittelu valinnanvapaus mukaanlukien.  

•  Tätä ei voi toteuttaa ilman järjestäjän asiakas- ja palvelulähtöistä toimintamallia, jossa keskeisintä on asiakkaan 
kokonaistarpeen ymmärtäminen ja tieto koko palvelutarjoomasta yli organisaatiorajojen. Palvelutarjoomaan tulee 
sisällyttää  kuntien, kuntayhtymien, valtion, yritysten ja kolmannen sektorin tarjoamat palvelut sekä tulevaisuuden sote- 
ja maakuntauudistuksen palvelut. 

•  Asiakkaan kokonaisvaltaisen palvelukokemuksen tuottamiseksi on muokattava sekä taustalla olevat prosessit että 
asiakkaan kokema palveluista yhtenäisen toimintamallin mukaiseksi. Tätä kutsutaan tässä palveluekosysteemiksi.  
Palveluekosysteemin tärkein tehtävä on asiakaslähtöisen palveluintegraation mahdollistaminen sekä tätä tukeva 
tulevaisuuden palveluverkon suunnittelu maakunnan laajuisesti. Palveluekosysteemiajattelu muuttaa keskeisesti 
kaikkien pääsidosryhmien toimintakulttuuria (kunnat, kuntayhtymät, aluehallinto, yritykset & 3-sektori) -> 
organisaatiosiiloista alueelliseen ja kansalliseen asiakaskeskeiseen palveluajatteluun. 

•  Digitalisaatioon liittyvät kehityshankkeet ovat vaikeita sekä niiden vaikuttavuus on huono ilman kokonaisuutta tukevaa 
palveluekosysteemin toimintamallin muuttamista. 

#palveluekosysteemi 
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1. Asiakkuuksien ja 
palveluiden hallinnan 
toimintamalli  
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Asiakkuuksien ja 
palveluiden hallinnan 
tietotarpeet 
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Asiointitietojen hallinta (visio) 

Asiakkaat
/asukkaat 

Palvelu-
valikoima 

Asioinnit 

Palvelut 

•  Henkilöt 
•  Roolit 
•  Organisaatiorakentee

t 
•  Tunnisteet 

Tuotteet 

Tapahtumat 

Luvat 

Palvelu-
verkko Fyysinen 

Digitaalinen 

Palvelu-
tuottajat 

Kunta & yht 

Valtio 

Yritykset 

3.sektori 

Palveluohjaus 

Palveluasiointi 

Oikeus / lupa 

Palaute / vika 
Osallisuus 

Kaupunki-
rakenne Laatu 

Hinta/ 
saatavuus Asioin

ti rooli 

Asiakkaan palvelun käytön vaiheet: 
•  Palvelutarve 
•  Palvelusuunnitelma 
•  Palvelu 
•  Jälkipalvelu 

 

Palvel
ukoko
naisu

us 

Ostaminen /
käyttö 
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Mennyt 

Nyt 

Tuleva 

Asiointien ja palveluverkon aikaulottuvuus: 
julkisen sektorin tuotekehitysprosessi 

Asiakkaat
/asukkaat Asioinnit Palvelu-

verkko 
Laatu Hinta/saatavuus Asioin

ti rooli 

Asiakkaat
/asukkaat Asioinnit Palvelu-

verkko 
Laatu Hinta/saatavuus Asioin

ti rooli 

Asiakkaat
/asukkaat Asioinnit Palvelu-

verkko 
Laatu Hinta/saatavuus Asioin

ti rooli 

Palveluiden  käyttötiedot 

Palveluverkon 

kehitystarpeet 
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Palvelupiste 
/ kanava 

Palveluhierarkia / 
palveluluokittelu 

Asiakkaan tarpeen määrittelyhierarkia  
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Koko
päiv

ä 

Osa-
päiv

ä 

Päivä
-hoito 

Joka-
päivä-
inen 

Osana 
päivistä 

kk 

Pien-
ryhmä 

Ryh-
mä 

Yksilö 

Varhais-
kasvatus 

Osa-aikainen 
päivähoito 

Kokopäiväinen 
päivähoito 

Perhe-
päivähoito 

säännöt Palvelu-
tuottajat 

Turun 
kaupunki 

Folkhälsan 

Muut 
valinn

at 

Paikka 

Aika 

Tuotan
tomuot

o 

Hinta 
asiakk
aalle 

Sisaru
kset 

Kiirei-
syys 

Oma tuotanto 
Palveluseteli 
Ostopalvelu 
 
Kunnan 
Yksityisen 
Yhteisön 

Itäharju 

Tuomaan-
silta 

Järjestäjä organisaatio  
/ vastuu 

Alue 

Raisio 

Turku 

Turku 
sivistystoimi 

Palveluohjauksen tietorakenne-esimerkki 

muutoshallinta 

Resurssit 

Tilat 

Henkilöstö 

Muut 

K
ustannuslaskenta 
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Asiakastietojen hallinta 
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2. Toimintamallin kehittäminen 
tapahtuu käytännön kokeilujen 
kautta: 

 - lapsiperheiden palvelut 
 - opiskelijan Turku 
 - liikuntapalveluiden löytäminen 
 - ikäihmisten palvelut 
 - resurssien varaaminen (tilat, ajat jne.) 
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Asiakaslähtöisen 
palveluiden hallinnan 

toimintamalli  
(Tuomas Heikkinen + Juha Malmivirta) 
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3. Toteuttaminen: 
 - Kansallinen palveluväylä, 
 - kuntien integraatioalusta, 
 - palvelutietovaranto (PTV) sekä 
 - DiPaKe ja #palveluekosysteemi. 
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Kuntien yhteinen  
toiminta- ja tietomalli 

”Digitaalinen selkäranka” 

Integraatio- 
alusta 

Keskeisten tietojen hallintapalvelut 

Toimija / osapuolitieto 

Palveluverkkotieto 

Asiointitieto 

Tietom
alli 

m
uunnos 

K
V

H
 &

 
loki 

KaPa 

Omien tietojen 
hallinta 

Talous- ja resurssitieto 
Digitaalinen 

asiointi 

Verkkopalvelu 

Kuntapalvelun  
käyttäjä 

Avoin data 
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Yhteinen PAT-tietomalli 
https://www.turku.fi/PAT2015 

PAT = palveluiden, asiointien ja toimijatietojen hallinta, käytössä jo turku.fi-verkkosivuilla ja tapahtumakalenterissa 40 



Ratkaisun pitää mahdollistaa avoin tiedon jakaminen, avoimet rajapinnat ja se 
tulee toteuttaa modulaarisella tietojärjestelmäarkkitehtuurilla (SOA). 

Käyttöliittymät tulevat ja menevät, asiakas saa ja yleensä päättää mitä käyttää. 

–  >Yhteentoimivuus ja yhteisten toiminta- sekä tietomallien mukaisuus ja 
yhteiskehittäminen. 

Loppukäyttäjän käyttöliittymän tekeminen itse julkisella sektorilla  
ei ole tulevaisuudessa kovin keskeistä! 

41 



http://mockuphone.com Attribution 3.0 Unported (CC BY 3.0) 

turku.fi 
•  Viestinnällinen verkkosivusto 

•  Perustiedot palveluista 
•  Tapahtumakalenteri 
•  Yhteystiedot 

munpalvelut.fi 
•  Kaupungin tarjoamat palvelut 
•  Yksityisten tarjoamia palveluja 
•  Palvelujen ”konfigurointi” 
•  Palautteen anto palveluista 
 

Verkkokauppa 
•  Tuotteiden ja palvelujen  

ostaminen 
•  Maksaminen 
 

munTurku 
•  Sähköisen asioinnin lomakkeet 
•  Asiointihistorian tarkastelu 
•  Asioiden käsittelyn seuranta 
 

Erilaisia helppokäyttöisiä käyttöliittymiä - 
samat prosessit ja tiedot 
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Digitaalisten palvelujen kehi1äminen  
avoimes5 ja 5etoja jakamalla : www.turku.fi

•  Turku.fi	on	toteute,u	avoimeen	
lähdekoodiin	perustuvalla	Drupal-
järjestelmällä,	Verkkosivuston	
toimi,ajat	ovat	generalisoineet	koodin.	

•  Myös	PAT	Betomalli	sekä	integraaBoalusta	ovat	avointa	lähdekoodia.	Kaikkea	
meidän	ja	muiden	kunBen	yhteistä	määri,elyä	sekä	toteutusta	pyritään	
jakamaan	avoimesB	ja	yhteistyössä	kaikille	halukkaille.	Kaikki	halukkaat	
pyritään	myös	o,amaan	mukaan	määri,elyyn	ja	kehi,ämiseen.		

•  Tämä	vaaBi	avoimen	tuo,een	hallintamallin	päivitystä	tähän	
käy,ötarkoitukseen,	Tommi	Kar,aavi	Kuntaliitosta	vastaa	asiasta	tällä	hetkellä.	
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Yhdeksän digiperiaatetta Lähde: http://vm.fi/digitalisoinnin-periaatteet 

Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. 
Julkiset palvelut ovat olemassa ennen kaikkea palvelun käyttäjää eli asiakasta varten. Tutkimme, mitä käyttäjät haluavat saada palvelulla aikaiseksi. 
 
Poistamme turhan asioinnin. 
Kansalaisen asiointia suoraviivaistetaan ja helpotetaan. Asiakkaalla on ensisijaisesti mahdollisuus käyttää sähköistä palvelua. 
 
Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. 
Palveluita voidaan käyttää näppärästi ja tietoturvallisesti eri laitteilla. Huomioidaan kansalaisten ja yritysten erityistarpeet. 
 
Tuotamme asiakkaalle hyötyä nopeasti. 
Selvitämme, mitkä ovat asiakkaalle arvokkaimmat ominaisuudet ja aloitamme palvelukehityksen niistä. Palvelusta saadaan nopeasti palautetta. 
Aikaa ja rahaa säästyy. Tekemällä ja kokeilemalla opimme. 
 
Palvelemme myös häiriötilanteissa. 
Varaudumme häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Viestimme tällaisesta tilanteesta selkeästi. 
 
Pyydämme uutta tietoa vain kerran. 
Käytämme jo olemassa olevaa tietoa. Näin vaivaamme kansalaista mahdollisimman vähän. 
 
Hyödynnämme jo olemassa olevia julkisia ja yksityisiä sähköisiä palveluita. 
Ei keksitä samaa pyörää uudestaan. Teemme kustannustehokkaampaa palvelukehitystä. Käytämme muun muassa Kansallista 
Palveluarkkitehtuuria (KaPA). Varmistamme, että palvelumme on muiden hyödynnettävissä. 
 
Avaamme tiedon ja rajapinnat yrityksille ja kansalaisille. 
Lähtökohtaisesti avaamme tiedon ja rajapinnat julkisesti saataville, ellei saatavuutta ole syytä erikseen rajata. Annamme tiedon hyödynnettäväksi 
uudenlaisten palveluiden kehittämiseen. Avoimuus koituu kaikkien eduksi! 
 
Nimeämme palvelulle ja sen toteutukselle omistajan. 
Jokaisen palvelun takana on lopulta ihminen. Palvelulla on koko sen elinkaaren ajan nimetty omistaja, joka vastaa palvelun toiminnasta ja 
mahdollistaa vuoropuhelun eri tahojen välillä. 44 



Kiitos! 
 

Kokonaisuuden laajempi 
esittelymateriaali  
slidesharessa:  
goo.gl/T9NDFH  
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Lounas	klo	11.45-12.45		
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Suomi.fi-palveluhallinta	

Kansallinen	palveluarkkitehtuuri	ja	kunnat	

1.11.2016	

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

	

Suomi.fi-palveluhallinta	lyhyesti	
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•  Palveluntarjoaja?	
–  Palveluhallinta	on	tarkoitettu	kaikille	KaPA-palveluja	käyttäville	ja	käyttöönottaville	

organisaatioille	
§  Hallinnollisille	yhteyshenkilöille	(nimenkirjoitusoikeudelliset	ja	asiantuntijat)	
§  Teknisille	yhteyshenkilöille	(oma	IT-väki	tai	ulkoistettu	toimija)	
§  Eli	julkisille	ja	yksityisille	toimijoille	

•  Palveluhallintaan	kirjaudutaan	kun	halutaan	esimerkiksi	
–  Tutustua	palvelujen	ohjeisiin	ja	arvioida	käyttöönottoprojektin	käynnistämisen	edellytyksiä	
–  Tehdä	ilmoitus	palveluun	liittymisestä	
–  Hakea	tietolupaa	
–  Tehdä	laajennus	tai	muutos	olemassa	olevan	palveluun	
–  Ottaa	yhteyttä	asiakaspalveluun	
–  Osallistua	KaPA-keskusteluun	muiden	palveluntarjoajien	kanssa	

Kenelle	se	on	tarkoitettu?	
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•  Yksi	muistettava	osoite	–	yhtenäinen	palvelukokemus	
–  Palveluiden	välisiä	eroja	käyttöönotoissa	ja	hallinnassa	yhdenmukaistettu	

•  Palveluhallinta	sähköistää	käyttöönoton	ja	hallinnan	tehtäviä	ja	mahdollistaa	itsepalvelun	
–  Liittymiseen	ei	jää	paperivaiheita	
–  Sähköpostiviestittely	vähenee	merkittävästi	

§  Kaikki	tekninen	dokumentaatio	toimitetaan	portaalin	kautta	
–  Ohjeiden	laatuun	ja	koko	sivuston	rakenteen	selkeyttämiseen	panostettu	palautteen	perusteella	

•  Läpinäkyvyys	lisääntyy	
–  Asiakaskohtaiseen	osioon	tuodaan	näkyville	kaikki	saatavissa	ja	julkaistavissa	oleva	tieto	

§  Tilastoja	ja	mittareita	
§  Tarkat	tiedot	omista	palveluista	
§  Organisaatiokohtainen	käyttäjähallinta	

•  Tietoturvallinen	tapa	toimia	
–  Vahva	tunnistus	kaikissa	hallintaan	ja	käyttöönottoon	liittyvissä	tehtävissä	

Mitä	hyötyä	siitä	on?	
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•  28.2.2017	alkaen	
–  Palveluhallinta.suomi.fi	

•  Beta-version	osoite	ilmoitetaan	myöhemmin	

•  Myös	markkinointiin	tarkoitettu	liity.suomi.fi	ohjataan	Suomi.fi-
palveluhallintaan	28.2.2017	

Mistä	sen	löytää?	
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•  Ensimmäinen	tuotantoversio	julkaistaan	28.2.2017,	sisältää	
–  Palvelukohtaiset	käyttöönottojen	ohjeet	ja	itsearvioinnin	
–  Palvelukohtaiset	käyttöönoton	”lomakkeet”	
–  Asiakaspalvelun	sähköiset	kanavat	(palvelukohtaiset)	
–  Tietoa	KaPA-palveluista	(vastaa	esuomi.fi-sisältöjä)	
–  Rekisteröityneen	käyttäjän	sisällöt	

§  Tekniset	hallintaliittymät	
–  Vähintään	Tunnistus,	Palveluväylä,	Asiointivaltuudet,	mahdollisesti	myös	PTV	

Aikataulu	
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Demo	
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				Suomi.fi-viestinvälitys	
Suoraviivainen	viestintä	julkishallinnon	asiakkaille.	

	

	

	

	

Julkishallinto,	valtion	ja	kuntien	yhtiöt	
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•  Suomi.fi omat viestit –palvelu on asiakkaalle tarjottava sähköinen 
postilaatikko 

•  Viranomaisten näkökulmasta keskeinen ominaisuus on 
viestioperaattoritoiminta, joka mahdollistaa viranomaisten 
tiedoksiantoviestinnän digitalisoinnin 

•  Suomi.fi omat viestit –palvelu korvaa nykyisen asiointitilin vuoden 
2017 alussa 

•  Palvelulla välittömästi ~500 000 käyttäjää (Q2/2017) 

•  Mahdollistaa kaikkien käyttäjien tavoitettavuuden; sähköiset 
viestit, paperipostitus ja herätteet (SMS/email) 

Suomi.fi-viestinvälitys	
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Miten	palvelu	toimii?	

Suomi.fi		
omat	viestit	

Paperiposti	

Sähköinen	
viesti	

Suomi.fi-	
viestinvälitys		

Lähettäjä	

	
	

Vastaan-
ottaja	
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2016 2017 

Koska,	mitä	ja	missä?	

Perustoiminnallisuuksien	toteutus	
(Asiointitilin	toiminnallisuudet)	

Testaus	&	
migraatio	 Tuotantokäyttö	

Paperipostitus	-toiminnallisuus	
Postitusrajapinta	

Suunnittelu	ja	toteutus	 Pilointi	 Tuotantokäyttö	

Kansalaisviestintä	

Viestinvälityspalvelun	lisäkehittäminen	(VRK)	

Palvelun	
julkaisu	

Valtori	->	
VRK	
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•  Palvelun	tuotantojulkaisu	Q2/2017	(tarkennetaan	
myöhemmin)	

•  Jos	organisaatiolla	on	jo	liityntä	Kansalaisen	asiointitiliin,	ei	
vaadi	muutoksia	eli	nykyinen	rajapinta	toimii	

•  Jos	haluat	liittyä	uutena	viranomaisena	
Viestinvälityspalveluun	ja/tai	hyödyntää	uutta	rajapintaa,	
kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi	

•  Käyttöönottojen	valmistelua	voidaan	aloittaa	vuoden	2017	
alussa	

•  Palveluun	liittyvää	materiaalia	löytyy	lisää	www.esuomi.fi	
-sivustolla	

Palveluun	liittyminen	

•  Oman	järjestelmän	liittäminen	

•  Osana	sähköistä	asiointia	

•  Sähköpostin	liittäminen	

•  Asianhallinnan	liittäminen	

•  Lomakkeiden	liittäminen	
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Elsa	Nyman,	

Elsa.nyman@valtori.fi	

Lasse	Pynnönen,		
lasse.pynnonen@valtori.fi,	@lpynnonen	

Lisätietoa	ja	tukimateriaalia:	
kapa-asiakaspalvelu@vrk.fi	

www.esuomi.fi	
	

Liity	mukaan:	
http://liity.suomi.fi	
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suomi.fi-karttapalvelu  

Hallinnon karttapalvelu 

Maanmittauslaitoksen tarjoama palvelu 
www-sivuille upotettavan kartan julkaisuun 

Teija Tarvainen 

Maanmittauslaitos 
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Suomi.fi-karttapalvelu 

•  KaPA-laissa määritelty yhteiseksi sähköisen asioinnin 

tukipalveluksi 

•  Maksuton palvelu, ei käyttövelvollisuutta 

•  Maanmittauslaitoksen tarjoama pilvipalvelu viranomaisille 

•  Mahdollisuus määritellä upotettava kartta www-sivulle – 

julkishallinnon kartta-API 
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Suomi.fi-karttapalvelu 
•  Käyttöoikeus viranomaistoimintaan kaikilla 

viranomaisilla ja muilla julkista tehtävää hoitavilla 

organisaatioilla  

•  Erikseen todetaan:  

•  Kunnalliset viranomaiset ja kuntien 

yhteistyöelimet saavat käyttää kaikkia 

tukipalveluja myös muissa tehtävissään. 

•  muut julkista tehtävää hoitavat saavat käyttää 

tässä tehtävässään hallinnon karttapalvelua 

62 



•  Viranomainen on määritellyt kartan ja ladannut 
tiedostosta pohjavesialueet 

•  Julkaisee kartan www-sivuillaan 
•  Kansalainen voi hakea osoitteellaan ja todeta, onko 

oma kiinteistö 
    pohjavesialueella 

Esimerkki: 
Onko kiinteistöni 
pohjavesialueella? 
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suomi.fi-karttapalvelussa 
Suomen parhaat  
kansalliset kartat 

•  Kansallisen kuvausohjelman ilmakuvat 
kattavasti koko maasta. 

•  Tarkin kansallinen maastotietoaineisto koko 
maasta 

•  Rakennukset ja tiestö jatkuvassa ajan 
tasaistuksessa. Päivittyvät viikoittain 
maasto- ja taustakartoille. 

•  Yhteistyönä kuntien ja muiden 
viranomaisten kanssa 

•  Kiinteistörajat koko Suomesta 
ajantasaisina. 

64 



Muita aineistoja liitettävissä 
•  Kansalliset aineistot liitettävissä 

•  Suomen ympäristökeskuksen aineistoja jo liitetty 
•  Myöhemmin PTV:n palvelupisterajapinta 

•  Omat aineistot liitettävissä 

•  Rajapinnalta 

•  Ladata tiedostona 
•  Luoda kohteita käsin 
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Helppo määritellä 
•  Julkaistava kartta helppo määritellä käyttöliittymässä 

•  Valitse kartat 
•  Liitä kohteet 

•  Valitse työkalut 
•  Mm. Osoitehaku, Mittaa matka tai pinta-ala 

•  Tallenna, liitä url-osoite www-sivulle 

TAI 

•  Hyödynnä sähköisen palvelun toteutuksessa 
ohjelmointirajapinnan kautta 

•  Karttatoiminnot valmiina 
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Jatkokehitystä KaPA-projekteissa 
•  Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman (KaPA) projektissa 

”Kansallisten palvelunäkymien karttatoimintojen 
kehittäminen” kehitettiin suomi.fi karttapalvelua 
•  Mobiililaitteita varten optimoitu upotettava kartta 
•  Esteettömyyden huomiointi 
•  reitityspalvelu  
•  Teemakarttojen esittäminen (tulossa) 

•  monenlaiset hallinnollisiin aluejakoihin perustuvat 
tilastoaineistot ovat uudistuksen jälkeen esitettävissä entistä 
pienemmällä vaivalla kartalla 

•  Uudessa KaPA-projektissa kehitetään suomi.fi-karttapalvelun 
rajapintojen toimintavarmuutta 
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Mobiiliin mukautuva 
karttaliittymä Näkymä 

mobiililaitteell
a 
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Tulossa - 
Tilastojen 
esittäminen 
kartalla 
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Esimerkkejä 
•  KOTUS yhteystiedot    

 KOTUS 
•  KAMPI-karttamateriaalin palauteikkuna   Hätäkeskuslaitos 
•  Kalastusrajoituspalvelu    MMM 

•  Pohjavesialue esimerkki    MML 

•  Pölykankaantie 5, Suomussalmi 

•  Karttapaikka      MML 
 

Tule käyttäjäksi 
•  Täytä ilmoittautumislomake ja saat tunnukset 
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Tule käyttäjäksi 
•  Täytä ilmoittautumislomake ja saat tunnukset 
•  Gispo Oy järjestää koulutusta  

•  http://www.gispo.fi/koulutukset/hallinnon-karttapalvelu-
verkkokoulutukset/  
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Lisätietoja 
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelunakymat/hallinnon-

karttapalvelu/ 
http://www.maanmittauslaitos.fi/hkp 

 
teija.tarvainen@maanmittauslaitos.fi 
verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi 
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13:45	-	14:15	Kahvitauko	

74 



Päivähoito 
KaPA & kunnat –seminaari 

1.11.2016 
 

Esa Paakkanen 

Tietohallintosuunnittelija 
Varkauden kaupunki 
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        Tunnistaminen 
      PTV 
    Palvelunäkymät 
  Viestinvälitys 
Palveluväylä 
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Mitä pitää kysyä 

•  Tykkääkö lapsi tutkia 
luontoa? 

•  Viihtyykö lapsi paremmin 
ryhmässä vai omissa 
oloissaan? 

•  Joko pyöräily sujuu ilman 
apupyöriä? 

•  Mitkä asiat pelottavat 
lasta? 

•  Mikä on huoltajan nimi? 

•  Mikä on huoltajan osoite? 

•  Mikä on huoltajan 
kotikunta? 

•  Perheen tulotiedot? 

Mitä ei pidä kysyä 
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Suunnitteluvaiheen tavoitteet 

•  Yhteisen tavoitetilan kuvaus 
•  Tavoitetilan kytkeminen todellisuuteen 
•  Aikataulutus ja toteutussuunnitelma 
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esa.paakkanen@varkaus.fi 
 

     @paakkanen 
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Kodin ja koulun välinen 
viestintä 

= Koti-koulu-Kapa –pilotti 
 

Kaija Laurila 
1.11.2016 
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Pilotissa mukana 
•  Porin kaupunki 
•  Lahti, Jyväskylä, Kouvola, Heinola, 

Hollola 
•  StarSoft Oy, Juha Engman 
•  Propentus Oy, Teemu Karvonen  
•  KaPA-toimisto, Riikka Jääskä 
•  Asiantuntijoita VRK:sta ja Valtorilta 
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Sisältö 
•  Mitä pilotissa tehtiin 

•  Mitä hyötyä tästä on kunnille 
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Wilma ja Primus 
•  Primus on oppilaitosten hallinto-

ohjelma 
–  sisältää mm. opiskelijoiden tiedot 

•  Wilma on Primuksen www-liittymä 
–  välittää tietoa kodin ja koulun välillä 

•  268 kuntaa käyttäjänä 
•  90% perusopetuksessa ja lukioissa 
•  70 % ammattioppilaitoksissa 
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Kuntalaistili 
•  Sähköisen asioinnin ratkaisu 

•  Kokoaa sähköiset palvelut yhteen 

•  Yksi kirjautuminen 

•  Asiointitiedot tallessa 

•  Kehitys yhteistyötä 
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Nykytilanteen 
kehityskohdat 

•  Koulutulokkaiden ja heidän 
huoltajiensa poiminta 

•  Oppivelvollisuuskirje sähköisenä 

•  Wilma-tilin käyttöönotto ilman 
avainkoodia 
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Suomi.fi-palveluilla oikomaan 
prosessia 

 
– Viestinvälityspalvelu 
– Tunnistaminen 

– Asiointivaltuudet 

– Suunnitelma näiden käyttöönotosta 
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Huoltajatiedot VTJ:stä 
•  Suomi.fi:ssä hetu yksilöivä tieto 

•  Primuksessa tarve huoltajan hetulle 

•  Hetun avulla mm. tunnistus lasten 
huoltajuudesta 

•  Asuinkunnasta riippumatta 
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Hetut kunnille 
•  Toteutetaan VRK-tietokomponentti 

– huoltajien hetut haetaan Wilmaan 
lapsen hetun perusteella 

– Trimble- ja VRK-liittymät: tietojen 
ajantasaisuus, ei kuntarajoja 

•  Erillisenä ”connectorina” kuntien 
asiointialustoilla tai itsenäisesti 
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Viestinvälityspalvelu 
•  Tulostettavien kirjeiden postitus 

vvp:n kautta 

•  Wilman päätökset vvp:n kautta 

•  Muu Wilman viestintä vvp:n kautta 
myös mahdollista 
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Viestinvälityspalvelun 
toiminta 

•  Hetun perusteella oikealle 
vastaanottajalle 

•  Po. suostumus sähköisiin viesteihin 

•  Muille paperilla 

•  Huoltajat ikäluokassa, joille 
sähköisten palveluiden käyttö 
luontevaa 
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Vvp:n avoimia asioita 
•  Sähköpostiosoitteen käyttö 
•  Herätteet ja viestit / Wilma ja vvp 
•  Päätökseen liittyvä valitusosoitus; 

linkki suoraan muutoksenhakuun 
•  Paperiversion kysymykset (tuplakirje, 

kustannukset, rajoittaminen, 
virheelliset osoitteet) 
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Tunnistaminen ja 
asiointivaltuudet 

•  Vahva tunnistautuminen Wilmaan 
–  Edellytys asiointivaltuuksien käytölle 

 => uusi Wilma-rooli 
 => uusi Wilma-tili 

-  Ei kuntarajoja 
-  Korvaa rekisteröitymisprosessin ja 

avainkoodin 
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Hyödyt 
•  Viestit sähköisinä; vähentävät 

kuntien työtä 

•  Tieto molemmille huoltajille 

•  Ulkopaikkakuntalaiset mukaan 
jakeluun 

•  Kirjautumisprosessin helpottaminen 
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Hyötyjä 
•  Huoltajuuden tarkistus vahvempi 

kuin nykysysteemillä 

•  Wilma-roolien ja -tilien kooste 
yhdessä paikassa 
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Tästä toivottavasti kohti 
toteutusta! 

 
Kiitos! 
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Kiitos!	
	
	
	

www.kunnat.net/kuntakapa	
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