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• Avaus, Marjukka Alaharja, VM

• Sote-palveluhakemisto & PTV-integraation 
tilannekatsaus, Niina Peränen, THL ja Annette 
Hotari, VRK

• Keskustelua



KaPA, Sote-digi ja sote-
palvelutiedot
PTV ja Sote-palveluhakemistoinfo 5.4.2017, Kuntatalo

Marjukka Ala-Harja, kehittämispäällikkö, Kansallinen 
palveluarkkitehtuuriohjelma/Palvelunäkymien toteuttamishanke, 
valtiovarainministeriö



Tuotantokäyttö ja jatkokehitysKaPA = Kansallinen palveluarkkitehtuuri -ohjelma

Hankkeet

Toteutus

Ohjaus

 Palveluväylä

 Palvelunäkymät

 Sähköinen tunnistaminen

 Roolit ja valtuudet

Suomi.fi-palvelut organisaatioilleAikataulu 9.6.2014 - 31.12.2017

Muu digitalisaatiokehitys

KaPA tuottaa Suomi.fi-palveluita

Ohjelmakauden jälkeen Väestörekisterikeskus tuottaa sen vastuulla olevia Suomi.fi-palveluita lakisääteisenä tehtävänä

-verkkopalvelu



KaPA-linjauksia





Hyödyt ja mahdollisuudet

NÄKYMÄ 
KAIKKEEN

AVOIN
RAJAPINTA

Avoimeen lähdekoodiin perustuvia 
ratkaisuja eri julkaisujärjestelmiin. 

Esim. Mikkelin Kunta-API

Palvelutietovaranto: kuvaa kerran – hyödynnä 
rajattomasti

PALVELUTIETOVARANTO

AVOIN 
RAJAPINTA

https://www.kunta-api.fi/about/
https://www.kunta-api.fi/about/


Hyödyt ja mahdollisuudet

Meille julkishallinnossa lisäarvoa tuottaa 
• Yhtenäinen tapa tehdä asioita ja sen myötä 

esim. parempi tiedon laatu
• Tietojen tuottaminen kertaalleen ja 

hyödyntäminen useassa eri paikassa
• Tieto- ja palvelujohtamisen mahdollisuudet
• Palvelujen käytön seuraaminen
• Oman palvelukatalogin hallinta

Tiedon avoimuus edistää tiedon laatua



Hyödyt ja mahdollisuudet

Loppukäyttäjälle lisäarvoa tuottaa
• Sujuvat palvelupolut
• Tietojen luotettavuus
• Läpinäkyvyys, yhdenvertaisuus
• Tiedot kartalle, mm. reititykset ja 

esteettömyystiedot
• Tietojen hyödyntäminen ajasta ja paikasta 

riippumatta (esim. beta.suomi.fin kautta)

Muut mahdollisuudet
• PTV-tietojen hyödyntäminen uusissa 

palveluissa

Lisäarvoa kansalaisille



Uuden soten kulmakivet

1. Vahva järjestäjä 
• 18 maakuntaa

2. Palvelujen integraatio
• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi

• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttämä osaaminen oikeaan aikaan

• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan

3. Valinnanvapaus
• tuki asiakaslähtöisyydelle, itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle

4. Kustannusten kasvun hillintä
• kasvun taittuminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä

• oikea-aikainen palvelu

• parhaiden käytännöt ja vaikuttavimmat palvelu- ja hoitomuodot

5. Digitalisaatio
• Arki on digitalisoitu

• Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia

• Tiedolla johdetaan

6.4.20178



Digitalisaation tavoitteet Digitalisaation avulla palveluita 
voidaan tuottaa täysin uusilla 
tavoilla ja tehostaa prosesseja 

ICT-ratkaisujen lähtökohta: 
asiakkaiden tietoja voidaan 
käyttää organisaatio- ja 
aluerajoista riippumattomasti

Sähköisillä palveluilla 
kannustetaan myös asukkaita itse 
ylläpitämään toimintakykyään ja 
terveyttään

Maakuntien yhteinen
ICT-palvelukeskus ja 
yhteiset hankinnat

Maakunta huolehtii siitä, että 
asiakasta koskeva tieto siirtyy 
sujuvasti 
eri tuottajien välillä

Hallituksen linjaus:
vahva valtakunnallinen ohjaus
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 VM ja STM ovat linjanneet, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden palvelutiedot kuvataan THL:n Sote-
palveluhakemistoon. THL vie palvelutiedot osaksi kansallista VRK:n
ylläpitämää Suomi.fi-palvelutietovarantoa (PTV).

 Kuvaamalla tiedot Sote-palveluhakemistoon, palveluntuottajat 
varmistavat tietojensa välittymisen palvelutietovarantoon Kansallisen 
palveluarkkitehtuurin (KaPA) edellyttämässä aikataulussa 1.7.2017 
mennessä. 

 PTV on linjattu kansallisen palvelutiedon mastertietovarannoksi. 
Rinnakkaisista palveluhakemistoista tullaan luopumaan viimeistään 
vuonna 2019. Sitä ennen Sote-palveluja koskevat tiedot ylläpidetään 
Sote-palveluhakemistossa.

Palvelutietovaranto ja Sote-palveluhakemisto



Velvoittaako Kapa-laki Sote-palveluhakemiston käyttöön?

 Kapa-laki ei velvoita Sote-palveluhakemiston käyttöön, mutta se edellyttää, 
että julkisten palvelujen metatiedot - myös sote-tiedot - ovat Suomi.fi-
palvelutietovarannossa 1.7.2017 mennessä. 

 Toisaalta VM ja STM ovat sopineet, että siirtymävaiheessa ennen v. 2019 
maakunta- ja soteuudistuksen alkua sote-palvelutiedot viedään THL:n
ylläpitämään Sote-palveluhakemistoon, mistä ne VM:n rahoittaman 
integraation myötä saadaan Suomi.fi-palvelutietovarantoon 1.7.2017 
mennessä. 

 Tästä välivaiheen ratkaisusta sovittiin mm. siksi, että Sote-
palveluhakemistoon on jo aiemmin koottu merkittävä määrä sote-
palvelutietoja. 

Palvelutietovaranto ja sote-palveluhakemisto: 
kysymyksiä ja vastauksia



Onko Sote-palveluhakemiston käytöstä saatavilla virallista kirjallista 
hallintopäätöstä?

 VM:n THL:lle osoittamassa 15.11.2016 allekirjoitetussa rahoituspäätöksessä 
(VM/995/02.02.03.09/2016) todetaan, että THL ”toteuttaa projektisuunnitelman mukaan 
siirtymäkauden ratkaisun sote-palvelutietojen tuottamiseksi PTV:hen.”

Kiinnostaisi tietää, kuinka Kunta-KaPA ja palvelutietovarantoasia 
koordinoidaan maakunta- ja soteuudistuksen kanssa? STM on tekemässä 
suositusta maakuntien sote-palvelusivuista ja -näkymistä, ettei vaan tulisi 
päällekkäistä työtä. 

 Maritta Korhonen STM: ”STM:n hankkeessa on nimenomaan tarkoitus tarkastella 
kokonaisuutta ja arvioida, mitä tarvitaan lisää (toivottavasti vähän) ja missä pystytään 
hyödyntämään olemassa olevaa (ml Kunta-kapa ja palvelutietovaranto, ensisijainen 
tavoite). Ongelma on tunnistettu erittäin selvästi myös tässä STM:n projektissa, jota on 
tarkoitus tehdä yhdessä sekä VM:n, THL:n että Kuntaliiton kanssa.”

Palvelutietovaranto ja sote-palveluhakemisto: 
kysymyksiä ja vastauksia



 organisointi muutoksessa: task force -toimintamalli maakunta- ja 
sote-digin muutosvalmisteluun strateginen kokonaisohjaus, jota 
tukee operatiivinen johtaminen ja kokonaisuuksien projektointi

 Sote-digin KaPA:an ja PTV:hen liittyviä projekteja mm. 
valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurityö, verkkosivujen ja 
kansallisten sote-palvelunäkymien muotoilu sekä eri muutosten 
yhteensovittaminen (sote-organisaatiorekisterit, palvelutietovaranto, 
palvelutuottajien rekisteröinti, aluehallintouudistus…)

Sote-digin valmistelutyö muutoksessa 



Sote-palvelutiedot ja PTV 

Sote-palveluhakemisto-PTV-integraatioprojektin tilannekatsaus 

KaPA-info 5.4.2017, Kuntatalo 



Esityksen sisältö 

1. Projektin tausta 

2. Projektin tilanne ja aikataulu 

3. Tietojen syöttäminen sote-palveluhakemistoon 

– Käytännön eteneminen 

 

Niina Peränen, THL 



Linjaus 10/2016 

 

• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon 
organisaatioiden palvelutiedot kuvataan 
THL:n sote-palveluhakemistoon.  

• THL vie palveluhakemistoon kuvatut sote-
sektorin palvelutiedot osaksi suomi.fi-
palvelutietovarantoa (PTV).  

• Sote-sektorin palvelutietoja ei kuvata 
suoraan PTV:hen.” 

Niina Peränen, THL 



Miksi toteutetaan oma ratkaisu sote-sektorille? 

• Palvelujärjestelmässä meneillään muutostilanne 

• Nykyinen sote-lainsäädäntö velvoittaa tiettyjen kansallisten 
tietojärjestelmäpalveluiden käyttöön 

– Esim. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

• Sote-sektorin uudistuvan lainsäädännön luonnokset ottavat kantaa myös 
tiedonhallintaan ja kansallisiin tietojärjestelmiin 

– Järjestämislaki 

– Palveluntuotantolaki 

• Rekisteröitymisvelvoite palvelun tuottajille 

– Valinnanvapauslaki 

• Asiakkaalla on oikeus valita palvelun tuottaja, palveluyksikkö ja sen toimipiste sekä 
mahdollisuuksien mukaan palveluja antava ammattihenkilö tai ammattihenkilöiden ryhmä 

• Julkinen valinnanvapauden tietopalvelu 

• Uudistuvaan palvelujärjestelmään liittyvät kansalliset 
tietojärjestelmäratkaisut ja eri toimijoiden roolit vielä täsmentymättä 

 

 

 

 

Niina Peränen, THL 



Kansallisia sote-sektorin palvelu- ja toimipaikkatietoon 
liittyviä kehittämiskokonaisuuksia 

mm.  

• Sote-organisaatiotietojen hallinnan kokonaisuus 

– Palveluntuottajien rekisteröitymiseen, valvontaan, rekistereihin ja 
tiedonkeruuseen liittyvät tarpeet 

• Valinnanvapauden KA-työ 

– Tulevaan valinnanvapauteen liittyvät tarpeet, tietojärjestelmät ja 
tietosisällöt 

• Maakuntien sote-sivujen ja kansallisten sote-palvelunäkymien 
valmistelu  

• Alueellinen kehittäminen 

 

Niina Peränen, THL 



Sote-sektorin tarpeet palvelutiedolle 

• Tiivis kytkös organisaatiotietoon 

– Luokitteluiden ym. tietorakenteiden tulee olla riittävän täsmällisiä  

• Useita tarpeita ja näkökulmia mm. 

– Palvelutuotannon jäsentäminen ja palveluvalikoiman hallinta 

– Lupa- ja rekisteröintiprosessi 

– Valinnanvapauteen liittyvä tietosisältö 

• mm. tieto tehdyistä valinnoista  

– Palvelujärjestelmän seuranta, rahoitus 

• Nykytilassa runsaasti olemassa olevia 
tietojärjestelmäratkaisuja 

– Luparekisterit, Kanta-palvelut, potilastietojärjestelmät 

• Yhteentoimivuus (esim. tunnisteet) 

Niina Peränen, THL 



Sote-palveluhakemisto-projekti 

• Projekti käynnistyi VM:n ja STM:n yhteisen linjauksen myötä 11/2016 

– Toteuttajina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Väestörekisterikeskus 
(VRK) 

– Rahoittajana VM/KaPA-ohjelma 

• Toteutetaan siirtymäkauden ratkaisu, jolla Kapa-lain edellyttämät sote-
sektorin palvelutiedot siirretään sote-palveluhakemistosta eteenpäin 
PTV:hen 

• Tietojen kokoamisessa hyödynnetään tietoja jo olemassa olevista 
rekistereistä: 

– Organisaatio- ja palveluyksikkötiedot sote-organisaatiorekisteristä  

– Palvelutiedot sote-palveluhakemistosta 

• Tavoitteena välttyä moninkertaiselta tietojen syöttämiseltä eri järjestelmiin 

 

 

Niina Peränen, THL 



Niina Peränen, THL 



Sote-palveluhakemisto-projektin aikataulu 

Niina Peränen, THL 

Q4/2016 Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017

marras joulu tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo

DL 1.7.2017

IN-rajapinta sote-palveluhakemistoon

tietojen syöttäminen palveluhakemistoon 11/2016-6/2017

palveluluokitukset ja metatiedot

järjestelmien yhteensopivuuden varmistaminen

datamuunnosten määrittely

tiedonsiirron automatisointi

tietojen konversio



Missä projektissa mennään nyt? 

• Sote-palveluhakemiston ja PTV:n välinen integraatio valmistunut 

– Palvelupisteiden/asiointikanavien siirto  

– Palvelupisteiden/asiointikanavien kytkeminen organisaatioon  

– Palvelujen luonti ja kytkentä asiointikanaviin ja organisaatioon 

– Laajemmat testaukset yhä käynnissä 

• Sote-palveluiden pohjakuvaukset perusterveydenhuoltoon valmiina  

• API-rajapinnan toteutus käynnistyy huhtikuussa, valmistuminen 
toukokuu 

• Ohjemateriaali luettavissa THL:n yhteistyötiloista 

– Käyttöliittymäohje, sote-pohjakuvaukset, QA, materiaali täydentyy 
jatkuvasti 

 

 

 
Niina Peränen, THL 

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698


Sote-palvelutietojen siirto PTV:hen toteutetaan 
yhteistyönä 

Toimija Tehtävät 

Kunta / kuntayhtymä • Liittyy PTV-käyttäjäksi ja hyväksyy käyttöehdot 

• Nimittää koordinaattorin tietojen viemiseksi sote-hakemistoon 

• Päivittää sote-organisaatiorekisteriin puuttuvat 

palveluyksiköt/asiointikanavat 

• Täydentää palveluiden ja asiointikanavien tiedot sote-

palveluhakemistoon 

• Huolehtii tietojen ylläpidosta ja päivittämisestä siirtymäkauden ajan 

• Vastaa tietojen oikeellisuudesta 

THL • Ylläpitää sote-palveluhakemistoa 

• Konvertoi sote-palveluhakemiston tiedot PTV-yhteensopiviksi 

• Välittää sote-palveluhakemiston tiedot PTV:hen siirtymäkauden ajan 

• Tukee ja ohjeistaa tietojen tuottajia 

• Myöntää käyttöoikeudet sote-palveluhakemistoon 

VRK • Antaa tukea ja ohjeistusta PTV:hen liittyen 

• Auttaa PTV-liittymisissä 

• Ylläpitää PTV:ta ja suomi.fi:ta 

• Tuottaa ja ylläpitää sote-palveluiden pohjakuvauksia 

Niina Peränen, THL 



Eteneminen kunnissa ja alueilla 

Niina Peränen, THL 



Lähtökohtia 

• Sote-palveluhakemisto ja PTV sisältävät pääosin saman 
tietosisällön, mutta poikkeavat toisistaan tietomallien ja 
tiedonkeruun osalta 

• PTV:hen kuvataan palvelut sekä asiointikanavat. Palveluun 
kytketään asiointikanavat. 

• Sote-palveluhakemistoon haetaan palveluyksikkötiedot 
(asiointikanavat) lähderekisteristä ja niitä täydennetään 
palvelu- ja asiointitiedolla. Asiointikanaviin liitetään palvelut. 

– Sote-sektorin tietoja kootaan eri lähteistä  käsitteet vaihtelevat 
eivätkä ole yhdenmukaisia PTV:n käsitteistön kanssa. 

– Kokonaisuuden hallitseminen edellyttää perehtymistä myös 
lähderekistereihin 

Niina Peränen, THL 



Tietojen keruu ja koonti PTV:hen 

 

Sote-organisaatiorekisteri 

(THL) 
 

 

Sote-palveluhakemisto (THL) 
 

 

suomi.fi-

palvelutietovaranto (VRK) 
 

Sote-organisaatiotieto 

• Palvelu- ja 

toimintayksiköt 

• Ei palveluita 

 

 

Sote-palvelutieto 

• Palveluyksiköt 

• Palvelut 

• metatiedot 

 

 

Asiointikanavat 

• Palvelupisteet 

 

Palvelut 

Asiointi 

Tuottaja/Järjestäjä 

 

Organisaatiot  

Palvelut, 

pohjakuvaukset 

Asiointikanavat 

Metatiedot 

 

Niina Peränen, THL 



Mitkä palvelut kuvataan? 

• KaPA-lain mukaan julkiset palvelut kuvattava  

– Erityisesti kuntien lakisääteisiin tehtäviin liittyvät tai muutoin keskeiset 
palvelut (ks. myös terveydenhuoltolaki, sosiaalihuoltolaki) 

– Pohjakuvauslista on hyvä lähtökohta työn aloittamiseksi 

• Kuvataan palvelut ja niihin liittyvät asiointikanavat  

• Palveluista ja asiointikanavista koskevista tiedoista kuvataan 
vähintään PTV:n määrittämä minimisisältö 

– Mikäli pakollisia tietoja puuttuu, tieto ei välity sote-hakemistosta 
PTV:hen 

– Pakollisista tiedoista ohje THL:n yhteistyötiloissa 

 

 

Niina Peränen, THL 



Palvelun kuvaaminen 

• Palvelun kuvaus muodostuu: 

– Palvelun nimestä sekä vaihtoehtoisesta nimestä 

– Palvelun kuvauksesta (kaikille palveluille sama) 

– Palvelun metatiedoista (palveluluokka, kohderyhmä, asiasanat) 

– Palvelun tuottamista ja toteuttamista täydentävistä tiedoista 

• Palvelualue 

• Palvelun saatavuus eri kielillä 

• Palvelun maksullisuus 

• Palvelun pohjakuvaus 

 

• Pohjakuvaukset ja metatiedot kytketään automaattisesti sote-
palveluhakemiston tietoihin osana tietojen siirtoä PTV:hen. 

 

 

 

 

 

 

 

Niina Peränen, THL 



Sote-palvelun PTV-palvelukuvaus muodostuu 
hakemiston tiedoista 

Lisätään 
kohderyhmät, 

asiasanat, 
luokitukset ja 
mahdollinen 
pohjakuvaus 

(THL) 

Palvelunimike 

Palvelun vaihtoehtoinen 
nimi 

Palvelun 
kuvausteksti 

Palvelun tuottaja ja 
järjestäjä 

Palvelualue ja 
maksullisuus 

 

PTV-

palvelukuvaus 

 

Sote-

palveluhakemisto 

Niina Peränen, THL 



Asiointikanavien kuvaaminen 

• Palveluhakemistoon on mahdollista kuvata eri asiointikanavat 

• Palvelupisteitä 

• Verkkopalveluja 

• Puhelinpalveluja 

• Liikkuvia palveluyksiköitä 

 

• Hakemistosta saatavat palvelukanavat kytketään oikeisiin 
palveluihin tietojen siirron yhteydessä (THL) 

– Edellyttää, että kaikki vaaditut tiedot on täytetty ohjeen mukaisesti 

 

 

Niina Peränen, THL 



Eteneminen pähkinänkuoressa 

Niina Peränen, THL 



Eli mitä teen?  
 
Ennen tietojen kirjaamista: 

• Varmista, että oma organisaatiosi on liittynyt PTV:n käyttäjäksi ja 
hyväksynyt käyttöehdot (VRK) 

• Tutustu ohjeisiin ja tukimateriaaliin THL:n yhteistyötilassa 

• Nimitä sote-tietojen koordinaattori, joka tekee yhteistyötä 
organisaation PTV-yhteyshenkilö kanssa ja huolehtii, että sote-
tiedot kirjataan oikein ja aikataulussa 

• Ano käyttöliittymätunnukset sote-
palveluhakemistoon/Palveluvaakaan (THL) 

• Selvitä, kuka organisaatiossasi vastaa sote-organisaatiorekisterin 
tietojen täyttämisestä 

 

 

Niina Peränen, THL 



Tunnista palvelut ja asiointikanavat 

• Mitkä ovat organisaatiomme keskeiset palvelut? 

– Esim. lakisääteisiin tehtäviin pohjautuvat, organisaation 
verkkosivuille tällä hetkellä listatut, hakemiston palvelupuussa 
listatut… 

• Kirjoita palveluille kuvaukset 

– Yksi kuvaus per palvelu 

• Mitkä ovat ne kanavat, joita kautta asiakas palveluiden pariin 
löytää? 

– Palvelupisteet, puhelinkanavat, verkkoasiointikanavat 

 

 

 

 

Niina Peränen, THL 



Palvelujen kirjaaminen sote-
palveluhakemistoon 

• www.palveluvaaka.fi  väylä hakemistoon 

• http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-
view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501 
(sote-organisaatiorekisteri) 

 

• Ohjeita ja lisätietoa 

– THL-yhteistyötila (käyttöönoton ohjeet) 

– Lisätietoa kokonaisuudesta THL:n sivuilla 

 

Niina Peränen, THL 

http://www.palveluvaaka.fi/
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
http://koodistopalvelu.kanta.fi/codeserver/pages/classification-view-page.xhtml?classificationKey=421&versionKey=501
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698
https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=43843698
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/kansallinen-palveluhakemisto/palveluhakemiston-tiedot-osaksi-suomi.fi-palvelutietovarantoa/ohjeita-kaytannon-etenemiseen
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/kansallinen-palveluhakemisto/palveluhakemiston-tiedot-osaksi-suomi.fi-palvelutietovarantoa/ohjeita-kaytannon-etenemiseen
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/kansallinen-palveluhakemisto/palveluhakemiston-tiedot-osaksi-suomi.fi-palvelutietovarantoa/ohjeita-kaytannon-etenemiseen
https://www.thl.fi/fi/web/tiedonhallinta-sosiaali-ja-terveysalalla/tietojarjestelmapalvelut/kansallinen-palveluhakemisto/palveluhakemiston-tiedot-osaksi-suomi.fi-palvelutietovarantoa/ohjeita-kaytannon-etenemiseen


Niina Peränen, THL 

Sote-palveluhakemistoon viedyt 

tiedot välitetään PTV:hen 



Niina Peränen, THL 



Niina Peränen, THL 



KIITOS! 

Sote-palveluhakemistoon liittyvät tiedustelut, tietojen 
täyttämisen tuki ja ohjeistus 

 

Yhteyshenkilö: 

Niina Peränen 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
etunimi.sukunimi@thl.fi 
puh. 029 524 8046 

Niina Peränen, THL 

mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi


Suomi.fi-palvelutietovaranto (PTV)
PTV ja SoTe-palveluhakemistoinfo 5.4.2017, Kuntatalo

Annette Hotari, Väestörekisterikeskus



Suomi.fi-palvelutietovaranto
Kaikki oleellinen julkishallinnon palveluista yhdessä 
paikassa



”Palvelutietovaranto on keskitetty kansallinen 
tietovaranto palvelutietojen tallentamiseen, 
säilyttämiseen ja hyödyntämiseen rajapintojen 
kautta.”

”Tiedolla on yksi muoto ja monta käyttöä”

TIETO ON
• laadukasta ja luotettavaa
• asiakaslähtöistä
• yhdenmukaisesti kuvattua

TIETOA
• ylläpidetään säännöllisesti ja aktiivisesti
• hyödynnetään avointen rajapintojen kautta 

sähköisissä palveluissa, verkkosivuilla jne.
• voidaan yhdistää muihin tietoihin

Palvelutietovarannon taustaaSuomi.fi-palvelutietovaranto on kansallinen palveluja 
koskevan tiedon master



Palvelutietovarannon taustaa

VERKKOASIOINTI

VERKKOSIVU

PALVELUPISTETULOSTETTAVA LOMAKE

ORGANISAATIOT

PUHELINASIOINTI

ASIOINTIKANAVAT

Organisaatiot liittyvät 
PTV:hen, jotta sote-
palveluhakemistosta 

tuotavat tiedot 
voidaan integroida.

PALVELUT

Palvelutietovaranto rakentuu seuraavista tiedoista

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/


Kenelle ja milloin?

Sote-palveluja koskevat tiedot
• Tiedot tuotetaan Sote-palveluhakemistoon
• THL vastaa siitä, että tiedot siirtyvät 

Palvelutietovarantoon

Laissa sähköisen asioinnin tukipalveluista* 
säädetään palvelun käyttämisestä:

Käyttövelvollisuus (kunnat, virastot yms.)
• 1.7.2017 mennessä julkiset palvelut 

kuvattava  PTV:hen. 

Käyttöoikeus (järjestöt, yksityiset toimijat)
• 1.7.2017 viimeistään ne toimijat, joilla 

käyttöoikeus, mukaan PTV:hen
*ns. KaPA-laki,  571/2016

PALVELUTIETOVARANTO

NYT TULEVAISUUDESSA



Kenelle ja milloin?

 THL ohjeistaa ja tukee organisaatioita SoTe-palvelutietojen tuottamiseen 
SoTe-palveluhakemistoon 

 VRK ohjeistaa ja tukee muiden kuin Sote-palvelutietojen tuottamiseen 
Palvelutietovarantoon:
• Koulutukset, klinikat, työpajat
• Käyttöönottoa ja sisällöntuotantoa tukevat materiaalit esuomi.fissä. 
• Käyttöönotto edellyttää liittymisilmoituksen tekemistä ja käyttöehtojen 

hyväksymistä.
• Organisaation nimeämä PTV-yhteyshenkilö ja -pääkäyttäjä keskeisessä roolissa PTV:n 

käyttöönoton osalta.

 VRK ja THL varmistavat, että ohjeistus on yhtenäinen ja helposti saatavilla 
sekä PTV:n että Sote-Palveluhakemiston osalta asianosaisille.



• Liittymisohje ja käyttöehdot 
• https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/
• Kaikkien organisaatioiden tulee liittyä Palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioksi, jotta Sote-

palveluhakemistosta tulevat tiedot voidaan ottaa vastaan.

• Toimituspolitiikka
• https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptvn-toimituspolitiikka/
• Myös Sote-palveluhakemiston kautta tuotettavien tietojen tulee noudattaa Palvelutietovarannon laatu-

ja toimituspolitiikkaa.

• PTV:n käyttöönottoja tukevat koulutukset
• https://esuomi.fi/mdocs-posts/suomi-fi-palvelutietovaranto-perusteet-ja-taustat-kayttoonottajille/
• https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/

• VM:n rahoitusmahdollisuudet
• http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen
• Myönnetään vain PTV:n käyttöönottoon, ei voi käyttää Sote-tietojen tuottamiseen  

Hyödyllisiä linkkejä – aloita näistä 

https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptvn-toimituspolitiikka/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/
http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen


SoTe-tietojen 
tuottamisen 

tuki THL

Esuomi.fi

PTV-
koulutukset, 

klinikat ja 
työpajatSähköposti: ptv-

tuki@vrk.fi

Uutiskirje

Palaute-
lomake

UKK

Käyttöohjeet 
Videot

Tekninen 
dokumentaatio

Tukea saa monesta kanavasta

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=4857167&sid=8gLknyGeq2
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/




Palvelutietovarannon 
tiedoista muodostuva 
palvelusivu 
beta.suomi.fissä
(Suomi.fi-verkkopalvelu)



Lisätietoa ja tukimateriaalia https://esuomi.fi

Tutustu https://beta.suomi.fi

ptv-tuki@vrk.fi

@vm_kapa

Anna palautetta!

Kiitos mielenkiinnostasi!

https://response.questback.com/vestrekisterikeskus/PTVpalaute
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