
Näkyvyyttä digituelle Suomi.fi-

palvelussa

PTV-webinaari digituen tarjoajille 5.6.2020



• Ohjelma:
‒ 11.30 Tilaisuuden avaus/ Tommi Hatinen, DVV
‒ 11.35 Mikä Palvelutietovaranto on / Iida-Maria Mattila, DVV
‒ 11.45 Miksi PTV:n käyttö on tärkeää/ Johanna Ritvanen, Turun kaupunki
‒ 11.55 Miten pääset alkuun / Iida-Maria Mattila, DVV
‒ 12.00 PTV:n käyttöönotto ja käyttölupahakemus/ Jenni Karri, DVV
‒ 12.20 PTV:n käyttö / Iida-Maria Mattila, DVV
‒ 12.40 Käytön tuki
‒ 12.45 Yleisökysymysten läpikäynti

• Ohjeita:
‒ Pidäthän mikrofonin kiinni esitysten ajan
‒ Voit esittää kysymyksiä koko webinaarin ajan Teamsin chatissa
‒ Yleisökysymykset käydään läpi webinaarin lopuksi tai niihin palataan 

tilaisuuden jälkeen
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Tervetuloa PTV-webinaariin!



• Digi- ja väestötietoviraston tavoitteena on parantaa digitukipalveluiden 

löydettävyyttä valtakunnallisesti

• Virasto suosittelee kaikkia digituen tarjoajia käyttämään Suomi.fi-palvelua 

ensisijaisena kanavana

‒ Kaikki digitukipalvelut samassa osoitteessa

‒ Tieto palveluista ja palvelupaikoista standardimuodossa

‒ Palvelupaikat kartalla

• Digituen näkyvyys Suomi.fissä tukee (julkisten) palveluiden yhteentoimivuutta

ja saatavuutta

• PTV:n käyttö on julkishallinnolle pakollista, muille hyödyllistä

• PTV toimii myös DVV:n digituen tarjonnan kattavuuden seurannan työkaluna

Johdanto
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Digituen kuvaaminen palveluna Palvelutietovarantoon (PTV)

5.6.2020  

Suomi.fi-palvelutietovaranto



▪ Jos haluat saada organisaatiosi tarjoaman digituen näkymään esim. 
Suomi.fi-verkkopalvelussa, se täytyy kuvata Palvelutietovarantoon 
palveluna.

▪ Lisäksi palveluun tulee kuvata ja liittää asiointikanavat, joissa 
digitukea voi saada:

• palvelupaikka

• verkkosivu

• puhelinnumero.

▪ Palvelutietovaranto ei ole oma verkkosivusto, vaan ikään kuin purkki, 
josta eri verkkosivustot hakevat tietoja ja näyttävät niitä.

Mistä Palvelutietovarannossa on kyse?
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Mitä Palvelutietovarannon sisällöillä tarkoitetaan
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/virasto

ASIOINTIKANAVA
Verkkoasiointi

ORGANISAATIO
Vastaa palvelusta ja/tai tuottaa palvelua

Vastaa asiointikanavista
(esim. kunta, virasto, järjestö, yritys)

PTV-pääkäyttäjä
PTV-tietojen 

ylläpitäjä

ASIOINTIKANAVA
Tulostettava lomake

ASIOINTIKANAVA
Puhelinasiointi

ASIOINTIKANAVA
Verkkosivu

ASIOINTIKANAVA
Palvelupaikka

Tietojen
ylläpito 
ja hallinta

ORGANISAATIO
Tuottaa palvelua ja/tai vastaa asiointikanavista

(esim. kuntayhtymä, yksityinen palveluntuottaja, yhdistys, 
toinen kunta/virasto)

PTV-pääkäyttäjä
PTV-tietojen 

ylläpitäjä

PALVELU
Palvelun kuvaus, ehdot ja kriteerit, toimintaohjeet

Digituki

Kuvauksen tekevä 
taho

Esim. kirjasto, 

jossa järjestösi 
tarjoaa digitukea 
(kirjaston on tod. 
näk. jo kuvannut 

kunta)

2 organisaation 
henkilöä, joilla on 

käyttöoikeudet 
PTV:hen



▪ Asiointikanavia ovat

• verkkoasiointi, esim. sähköinen ilmoittautuminen 

• palvelupaikka eli fyysinen toimipiste

• verkkosivut, joilla annetaan lisätietoja

• puhelinasiointi, esim. auttava puhelin

• tulostettavat lomakkeet.

▪ Palvelulla voi olla useita asiointikanavia.

▪ Kuvaa yksittäinen asiointikanava vain kerran ja kytke 
se haluamiisi palveluihin.

▪ Jos esim. kunta on jo kuvannut kirjaston tai 
kansalaisopiston palvelupaikkana, liitä se omaan 
Digituki-kuvaukseesi asiointikanavaksi.

Asiakaskanavan kautta asiakas 
saa palvelun käyttöönsä.

Mitä ovat 
asiointikanavat
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PTV-käyttäjät 
syöttävät 
digituen 
tiedot PTV-
käyttö-
liittymään.

Tiedot 
siirtyvät mm. 
Suomi.fi-
verkkopalve-
luun.

PTV:n käyttöliittymä



Tiedot näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa



Sama palvelukuvaus näkyy sekä Suomi.fissä että 
kunnan sivuilla

Suomi.fifi

Nivala.fifi



Digitukea tarjoavat paikat näkyvät Suomi.fi-
verkkopalvelun kartalla 

Kartalta haettu 
sanalla digituki 
ja rajattu haku 

Turkuun

https://www.suo
mi.fi/kartta/haku

https://www.suomi.fi/kartta/haku


▪ Tähän mennessä noin 30 digitukikuvausta, kuntia ja järjestöjä

▪ Jo kuvatut digituen palvelut näkyvät Suomi.fi-verkkopalvelussa 
palveluina Digituki-sivulla 
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-
velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/digitukea-asiointiin-ja-
laitteiden-kayttoon/digituki

--> Siirry palveluihin

Esimerkkejä kuvatuista Digituki-palveluista

https://www.suomi.fi/haku?q=digituki&ct=palvelut&tg=kansalaiselle&f=0&mode&s&sl=false
https://www.suomi.fi/kansalaiselle/oikeudet-ja-velvollisuudet/digituki-ja-hallintopalvelut/opas/digitukea-asiointiin-ja-laitteiden-kayttoon/digituki


▪ Tutustu aiheeseen:
• Tietojen hyödyntäminen

• Etene tarkempiin artikkeleihin em. sivun linkeistä

• Esimerkkejä organisaatioista, jotka tehneet integraation

PTV-rajapinta

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/tietojen-hyodyntaminen
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59523fcf777f4800014a10f8


• PTV:n hyödyntämisestä kertomassa kehittämispäällikkö Johanna Ritvanen

‒ Varsinais-Suomen maakunnallinen keskitetty asiakasohjaus, asiakasohjauksen 

erityisasiantuntija

‒ Turun kaupunki
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Miksi PTV:n käyttö on tärkeää?



Palveluohjauksen avulla pyritään 

ratkaisemaan palvelujärjestelmän 

haasteita ruohonjuuritasolla



Maakunnallinen asiakasneuvonta ja –ohjaus, päivitetty 2019



Keskitetty puhelinjärjestelmä ja asiakaschat, 

ATATSOR (asiakasohjaajien työjonojen hallinta)

Palveluntuottajien ja palveluiden tiedot (YTR)

KomPAssin järjestelmät ja tiedonsiirrot

Moniammatillinen chat

Yhteydenotto 
pyyntö

Linkki OmaOlon
palveluihin

Asiakkaan tarpeet

PTVV



https://www.asiakasneuvonta.fi/fi



KIITOS!

Johanna Ritvanen
Kehittämispäällikkö
Varsinais-Suomen maakunnallinen keskitetty 
asiakasohjaus
Asiakasohjauksen erityisasiantuntija

email johanna.ritvanen@turku.fi
puhelin +358 40 548 5906

Turun kaupunki
Hyvinvointitoimiala 
Vanhus- ja vammaispalvelut

Konsernihallinto 
Asiakkuuksien ja palvelujen hallinta



Miten etenet?



Suorita ensimmäisenä PTV-ajokortti (även på svenska SDL-körkort)

• Saat perustiedot, joilla pääset alkuun

• Suorittaminen kestää noin 1-2 tuntia

• Voit käydä koulutusta osissa ja lopuksi suorittaa lopputestin

Vaihe 1: Aloita PTV-ajokortista ja käyttöönotosta

https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ptv-ajokortti/
https://www.eoppiva.fi/koulutukset/sdl-korkort/


▪ Palveluhallinta on sivusto, jonka kautta organisaatiot hallinnoivat eri 
Suomi.fi-palveluita, kuten Palvelutietovarantoa, ja niiden ylläpito-oikeuksia

▪ Rekisteröi itsesi ja organisaatiosi Palveluhallinnan käyttäjäksi Suomi.fi-
palveluhallintasivuston kautta

• Katso ohje rekisteröitymiseen

▪ HUOM! Jos organisaatiosi on jo liittynyt Palveluhallintaan, pyydä kutsu 
Palveluhallintaan organisaatiosi Palveluhallinnan pääkäyttäjältä

• Kun saat kutsun ja täytät omat tietosi, ilmoita organisaatiosi Palveluhallinnan 
pääkäyttäjälle, että tarvitset PTV-pääkäyttäjäoikeudet

• Organisaatiollasi tulee olla vähintään kaksi PTV-pääkäyttäjää

o Pääkäyttäjän vastuut

Vaihe 2: Rekisteröidy Palveluhallinta-sivustolle

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonoton-vaiheet
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddebdea5fcf1007e2c0f60
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5b6d74409ef01764b2dbd297


▪ Kun organisaatiosi on rekisteröity Palveluhallinnan 
käyttäjäorganisaatioksi, voit tehdä varsinaisen Palvelutietovarannon 
käyttölupahakemuksen.

▪ Seuraavilla dioilla käydään läpi käyttölupahakemuksen täyttö vaihe 
vaiheelta.

Vaihe 3: Täytä Palvelutietovarannon käyttölupahakemus



Mistä löydän 
Palvelutietovarannon 
käyttölupahakemuksen

▪ Käyttöönotettavat Suomi.fi-
palvelut löytyvät 
Palveluhallinnan etusivulta, 
kun olet rekisteröinyt 
organisaatiosi 
Palveluhallintaan ja kirjautunut 
itse sinne sisään



Käyttöönoton 
aloittaminen

▪ Kun olet tutustunut 
Palvelutietovarantoon ja sen 
käyttöönottoon, voit aloittaa 
Käyttölupahakemuksen 
täyttämisen klikkaamalla 
oikeasta yläreunasta löytyvää 
sinistä Aloita palvelun 
käyttöönotto -painiketta



Käyttöönoton 
edellytykset

▪ Kysymykset koskevat seuraavia 
aihealueita:

• Käyttöoikeus vai käyttövelvoite

• Suomi.fi-palvelutietovarannon 
käyttöönotto

• Olen varannut tarvittavat 
resurssit Suomi.fi-
palvelutietovarannon 
käyttöönottoon

• Toimituspolitiikan 
noudattaminen ja jatkuva 
ylläpitovelvoite

▪ Kun olet vastannut 
kysymyksiin, klikkaa siniseksi 
muuttunutta Seuraava-
painiketta



Tietojen tallennus



Käyttölupahakemukseen 
siirtyminen

▪ Järjestelmä vahvistaa vielä, 
että haluat tehdä 
käyttölupahakemuksen 
Palvelutietovarantoon



Palvelutietovarannon 
käyttölupahakemus

▪ Palvelutietovarannon 
käyttölupahakemus koostuu 
neljästä osiosta:

• Tarkista organisaatiotiedot

• Tarkista yhteystiedot

• Palvelutietovarannon IN-
rajapintaan liittyvät tiedot

• Hyväksy ehdot



Organisaation tiedot

▪ Organisaation nimi ja y-tunnus 
täyttyvät automaattisesti 
asiakastilin tietojen perusteella. 
Tarkista kuitenkin, että 
organisaatiotiedot ovat oikein

▪ Organisaatioyksikkö ei ole 
pakollinen tieto

▪ Täytä tarvittaessa Postitus- ja 
laskutustiedot

▪ Voit valita alasveto-valikosta 
organisaatiosi toimialan

▪ Kun kaikki tarvittavat kentät on 
täytetty, klikkaa siniseksi 
muuttunutta Merkitse valmiiksi
-painiketta



Yhteyshenkilöiden 
tiedot

▪ Hallinnollisesta yhteyshenkilölle 
sekä Tekniselle vastuuhenkilölle 
voi ilmoittaa myös varahenkilön 
yhteystiedot

▪ Punaisella merkityt kentät ovat 
pakollisia. Muut kentät ja 
varahenkilön tiedot voi jättää 
tyhjäksi

▪ Ilmoita sähköpostiosoite 
häiriötiedotteita varten

▪ Kun kaikki tarvittavat kentät on 
täytetty, klikkaa siniseksi 
muuttunutta Merkitse valmiiksi
-painiketta



PTV:n IN-rajapinta

▪ Ilmoita, ottaako organisaatiosi 
Palvelutietovarannon IN-
rajapinnan käyttöön

▪ Mikäli ei, voit siirtyä 
lomakkeella alas ja klikata 
siniseksi muuttunutta 
Merkitse valmiiksi -painiketta

▪ Jos organisaatiosi ottaa IN-
rajapinnan käyttöön, tulee 
lomakkeelle täyttää loput IN-
rajapintaa koskevat tiedot 
ennen kuin voi klikata 
Merkitse valmiiksi -painiketta



Hyväksy 
käyttöehdot

▪ Lue linkitetyt dokumentit 
ennen kuin hyväksyt ne

• Suomi.fi-palveluiden käyttölupa

• Suomi.fi-palvelutietovarannon 
käyttöehdot

• Palvelutietovarannon 
toimituspolitiikka

▪ Kun olet lukenut dokumentit ja 
koet, että voit hyväksyä 
käyttöehdot, klikkaa ruksi 
hyväksymiskohtaan 

▪ Kun olet hyväksynyt 
käyttöehdot, klikkaa siniseksi 
muuttunutta Merkitse 
valmiiksi -painiketta



Hakemuksen 
lähettäminen

▪ Kun olet täyttänyt kaikki 
käyttölupahakemuksen tiedot ja 
merkinnyt osiot valmiiksi 
klikkaamalla Merkitse valmiiksi
–painiketta, näkyvät hyväksytyt 
osiot vihreinä

▪ Kun kaikki 
käyttölupahakemuksen osiot 
ovat vihreinä, voi hakemuksen 
lähettää

▪ Mikäli kaikki osiot eivät ole 
kerralla valmiina, voit tallentaa 
hakemuksen ja jatkaa 
täyttämistä myöhemmin

▪ Hakemuksen voi tarvittaessa 
myös poistaa



Omat hakemukset

▪ Omat hakemukset löytyy 
oikeasta yläreunasta olevan 
Valikon kautta

▪ Omissa hakemuksissa 
käyttölupahakemukset sekä 
hyväksytyt käyttöluvat

• Lähetetty: Täytetty ja lähetetty 
käyttölupahakemus

• Luonnos: Käyttölupahakemusta 
aloitettu täyttämään ja se on 
tallennettu, mutta ei vielä 
lähetetty

• Hyväksytty: Käyttölupa on 
lähetetty ja siihen on saatu 
hyväksytty päätös



▪ Anna muillekin tarvittaville henkilöille oikeudet Palveluhallintaan
• Lähetä näille henkilöille kutsu Palveluhallintaan

• Katso ohje käyttäjien kutsumisesta Palveluhallintaan

▪ Kun kutsutut ovat rekisteröityneet Palveluhallinnan käyttäjiksi 
tunnistautumalla Palveluhallintaan, anna heille Palvelutietovarannon 
pääkäyttäjä- tai ylläpitäjäoikeudet
• Katso ohje palvelukohtaisten käyttäjäoikeuksien antamisesta

Vaihe 4: Kutsu muita käyttäjiä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddf026d5baef0047be6db0
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/59ddee7381d2f300670b9597


Hanki tarvittavat faktat kuvausta varten, jotta ne ovat sinulla valmiina.

Kuvaa palvelu Palvelutietovarantoon Digituki-pohjakuvauksen avulla.
• Työtäsi helpottaa valmis pohjakuvaus, jota täydentämällä voit kuvata 

organisaatiosi tarjoaman Digituen paikalliset tiedot

• Video: Näin kuvaat palvelun käyttämällä pohjakuvausta

Vaihe 5: Kuvaa palvelu PTV:n käyttöliittymässä

https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/8jh2psa3


▪ Rahoitustyyppi: Valitse, onko kyseessä julkinen vai yksityinen palvelu.

▪ Nimi: Pohjakuvaukselta tuleva palvelun nimi on ”Digituki”, mutta nimeä voi halutessaan muuttaa.

▪ Kuvaus: Kerro kuvaustekstissä, minkälaista digituen palvelua sinun organisaatiosi tarjoaa, eli miten ja millaista apua on saatavissa. Kerro 
esimerkiksi onko tuki kursseja, neuvontatilaisuuksia vai henkilökohtaista apua.

▪ Ehdot ja kriteerit: Kerro, jos palvelun saamiseen liittyy ehtoja ja kriteerejä (saajan ikä, status).

▪ Toimintaohjeet: Anna tässä kentässä tarkkoja ohjeita asiakkaalle. Mieti, mitä asiakkaan on hyvä tietää ennen digitukeen hakeutumista. 
Voit kertoa esimerkiksi:

• pitääkö varata aika etukäteen vai voiko mennä paikalle kaikkina aukioloaikoina

• jos tuki on kurssimuotoista, miten kursseille voi ilmoittautua

• mitä asiakkaan kannattaa ottaa mukaan: pitääkö olla oma laite vai voiko käyttää digituen antajan laitteita

• tai jos toivot, että asiakas on joissakin tilanteissa ensin yhteydessä johonkin muualle.

▪ Palvelun maksullisuus: Valitse, onko palvelu maksuton vai maksullinen. Anna tarvittaessa lisätietoja Maksullisuuden lisätieto -kenttään.

▪ Kielet, joilla palvelu on saatavilla: Valitse ne kielet, joilla digitukea tarjotaan.

▪ Alue, jolla palvelu on käytettävissä: Tämä valinta auttaa asiakkaita löytämään oman alueensa palvelut. Valitse Rajattua alue ja sen 
jälkeen kunta tai kunnat.

▪ Luokittelu ja asiasanat: Kohderyhmä, Palveluluokka ja asiasanat tulevat pohjakuvaukselta. Voit täydentää niitä halutessasi.

Digituki-palvelukuvauksen kenttäkohtaiset ohjeet



Jos digitukea tarjotaan kunnan kirjastossa tai kansalaisopistossa, liitä 
palveluusi nämä kunnan jo kuvaamat asiointikanavat. Älä kuvaa niitä 
uudelleen itse.

• Liitoksen voit tehdä palvelulomakkeen lopussa kohdassa Liitetyt 
asiointikanavat.

Jos on olemassa muita asiointikanavia, kuvaa ne ja liitä ne palveluusi.
• Lisää palvelupaikka (video) (kesto 7:28)

• Lisää puhelinkanava (video) (kesto 3:09)

Vaihe 6: Kuvaa ja liitä asiointikanavat

https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/nq9s3c50
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/gqr33x34


Käy kuvaus läpi vähintään kerran vuodessa ja korjaa muuttuneet tiedot.
• Järjestelmä siirtää kuvauksen arkistoon, jos sitä ei käydä läpi ja julkaista 

uudelleen 12 kuukauden aikana.

• Kuvauksen voi palauttaa arkistosta, jos se päätyy sinne vahingossa.

Osallistu DVV:n järjestämiin verkkokoulutuksiin ja seuraa sähköpostiasi.

Jos tehtävät vaihtuvat, huolehdi, että sinulla on seuraaja, joka ylläpitää 
kuvauksia PTV:ssä.

Vaihe 7: Jatkuva ylläpito



Tarjolla oleva PTV-koulutus, -ohjeistus ja -tuki
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▪ PTV-foorumi
• Verkkofoorumi kaikille kiinnostuneille.

• Tarkoitettu käyttäjien vertaisviestintään: keskustelkaa, vaihtakaa kokemuksia, jakakaa hyviä 
käytäntöjä, kysykää vinkkejä!

• Digi- ja väestötietovirasto tiedottaa foorumilla ajankohtaisista asioista.

• Foorumi ei ole tarkoitettu yksittäisten virhetilanteiden selvittämiseen, vaan yksilöllistä tukea 
niihin tarjoaa ptv-tuki@dvv.fi.

▪ Käyttäjätuki osoitteessa ptv-tuki@dvv.fi
▪ Ongelmatilanteet käyttöliittymässä tai käyttäjätunnusten käytössä

▪ Käyttöönoton materiaalit

▪ Ohjetiedostot ja ohjevideot

▪ Tukiartikkelit → Rajaa Palvelutietovarantoon ja haluamaasi aiheeseen

Saat tukea
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5b6ab6b99ef01764b2dbd296
mailto:ptv-tuki@dvv.fi
mailto:ptv-tuki@dvv.fi
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palvelutietovaranto/kayttoonotto/kayttoonottoon-valmistautuminen
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabde522503b4004f2bc0f0
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit


▪ Pidettyjen koulutusten koulutustallenteet ja koulutusmateriaalit

▪ Teemakoulutuksia on noin 4 kertaa vuodessa

▪ Ajankohtaiskoulutus on jokaisen versiojulkaisun jälkeen, 4 kertaa 
vuodessa 

Virtuaalikoulutukset

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe9e32503b4004f2bc0f1


▪ Koulutusympäristö on osoitteessa palvelutietovaranto.trn.suomi.fi 

▪ Tunnukset saat excelistä, joka on sivulla 
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabfa7b3f784f001b
1fe42f
• Valitse mitkä tahansa tunnukset taulukosta

▪ Voit harjoitella koulutusympäristössä vapaasti palveluiden ja kanavien 
kuvaamista

PTV-koulutusympäristö

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabfa7b3f784f001b1fe42f

