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Suomi.fi-palvelualusta edistää kysynnän ja tarjonnan 
kohtaamista sähköisissä palveluissa



Suomi.fi-palveluväylästä saatavia tietoja
(tilanne 29.5.2017)

KIINTEISTÖ

KANSALAINEN YRITYS

 Henkilötiedot 
 Kotikunta ja osoite 
 Äidinkieli

 Asiointivaltuudet
 Ajo-oikeustiedot
 Ajoneuvo-omistukset
 Vene-omistukset
 Aloitepalvelut

 Lukukausi-ilmoittau-tumiset, 
tutkinnot, opintosuoritukset 
ja arvosanat

 Kansainväliset opintojaksot
 Perustiedot
 Osuudet yhteisiin alueisiin
 Käyttöoikeudet- ja rajoitukset
 Omistustiedot
 Kiinnitykset ja erityiset oikeudet
 Vesimittarilukemat (HSY)

 Opiskelijat ja 
opiskeluoikeudet

KORKEAKOULU

 Perustiedot
 Kaupparekisteriote (PDF)
 Tilatiedot (rekisterissä, lakannut, selvitystilassa, 

saneerausmenettelyssä, konkurssissa)
 Toiminimet ja rinnakkaistoiminimet

 Vastuuhenkilöt
 Edustamistiedot
 YTJ-tiedot ja päivityshistoria (0-6 kk)
 Verovelkatiedot

Osa tiedoista saattaa edellyttää erillistä 
tietolupaa tietoja hallinnoivalta 
rekisterinpitäjältä. 
Rajapintakuvaukset: http://api.suomi.fi

http://api.suomi.fi/
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KaPA:n käyttöönottojen tilanne (28.5.2017)



Suomi.fi-tunnistus, käyttöönottojen status

Tuotannossa: asiointipalvelu on rekisteröity Suomi.fi-tunnistukseen. Käyttöönotto on VRK:n puolesta valmis.
Lupahakemus: tietolupa on joko hyväksytty tai käsittelyssä ja organisaatio on hyväksynyt käyttöehdot. 
Aktiivinen: tietolupa haettu tai organisaatio on hyväksynyt käyttöehdot. 
Total: kaikkien tiedossa olevien asiointipalveluiden kokonaismäärä.



 Aktiivisten organisaatioiden määrä kasvaa viikoittain. 
PTV:ssä on julkaistu jo lähes 4000 palvelua.

 Julkaistujen palvelujen määrä on yli kymmenkertaistunut 
tammikuun alusta.

 Yli 85% kunnista on jo aktivoitunut ja tietoa on julkaissut 
100 kuntaa.

 Kuntien käyttöönottojen tilanne kartalla
• mitä tummempi vihreän sävy, sitä pidemmällä käyttöönotto on
• vaaleammalla sävyllä ne kunnat, jotka ovat osallistuneet 

koulutuksiin tai tilanneet PTV-uutiskirjeen, mutta eivät ole 
liittyneet PTV:n käyttäjäorganisaatioksi

• tummemman punertavalla on merkitty kunnat, jotka eivät vielä 
ole aktivoituneet

Palvelutietovarannon käyttöönottojen edistyminen (26.5.)



 STM muutti linjaustaan toukokuussa ja myös SoTe-palveluiden kuvaukset 
tehdään suoraan Suomi.fi-palvelutietovarantoon

 Lain mukaan palvelukuvaukset on oltava valmiina viimeistään 1.7.2017

 VRK on esittänyt VM:lle porrastettua aikataulua SoTe-tietojen kuvaamiseen 
(kunta tai kuntayhtymä tai sairaanhoitopiiri):
• 1.7.2017 mennessä:

o vähintään 5 keskeisintä perusterveydenhuollon palvelua sekä niiden asiointikanavat
o vähintään 5 keskeisintä sosiaalihuollon palvelua sekä niiden asiointikanavat
o vähintään 5 keskeisintä erikoissairaanhoidon palvelua, joihin henkilö pääsee ilman lähetettä

sekä niiden asiointikanavat
• Kaikki palvelut, joista VRK on tuottanut pohjakuvaukset, ja niiden asiointikanavat 

1.10.2017 mennessä
• kaikki palvelut ja niiden asiointikanavat 1.12.2017 mennessä.

SoTe-palvelukuvaukset Suomi.fi-
palvelutietovarannossa
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