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Aluksi - Mikä on palvelutietovaranto?

 Palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot 
tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista

 Tiedot palveluista ovat saatavilla yhdenmukaisella tavalla
• Lisää yhteentoimivuutta sekä parantaa tietojen vertailtavuutta ja 

läpinäkyvyyttä
• Avoimen rajapinnan kautta Palvelutietovarannon tietosisällöt ovat 

hyödynnettävissä kaikkialla esim. omilla verkkosivuilla

 Palvelutietovarantoon liittyminen ja sen käyttö on maksutonta



Yksi kuvaus – rajaton käyttö
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Yksi kuvaus – rajaton käyttö



1. Ennen käyttöönoton aloittamista

 Perehdy Palveluhallinnan ja Palvelutietovarannon
perusteisiin

 Tutustu koulutusmateriaaleihin, esimerkiksi 
koulutustallenteisiin

 Roolita käyttäjät tehtäviin, lue Käyttäjäroolit ja -
oikeudet Palvelutietovarannossa



2. Liitä organisaatiosi Palveluhallintaan

 Palvelutietovarannon käyttöönotto edellyttää rekisteröitymistä Suomi.fi-
palveluhallintaan

• Jos organisaatiollasi on jo Palveluhallinnan asiakastili, pyydä organisaatiosi edustajaa 
lähettämään sinulle kutsu Palveluhallintaan. Sinut lisätään automaattisesti osaksi oman 
organisaatiosi tiliä ja voit kirjautua sisään.

 Kirjautumisen jälkeen valitse ”Aloita palvelun käyttöönotto”

 Lue ja täytä Käyttöönoton edellytykset -lomake ja tallenna lomakkeen tiedot

 Tee käyttölupahakemus ja hyväksy käyttöehdot, toimita allekirjoitettu lomake 
osoitteeseen suomi.fi-kayttoluvat@vrk.fi

• Sinulle ilmoitetaan, kun käyttölupa on hyväksytty, jonka jälkeen Palveluhallintaan rekisteröity 
organisaatio liitetään Palvelutietovarantoon ja ilmoitetulle pääkäyttäjälle lisätään 
pääkäyttäjäoikeudet sekä Palveluhallintaan että Palvelutietovarantoon.

• Pääkäyttäjälle ilmoitetaan oikeuksien lisäämisestä ja ohjeistetaan sisällön tuottamisen 
aloittamisen.



Suomi.fi-palveluhallintaan liittyminen (demo)



3.  Tutustu Suomi.fi-palveluhallinnassa sisällöntuotannon 
ohjeisiin

 Lue ainakin artikkelit 
• Toimituspolitiikka
• Palvelu Palvelutietovarannon näkökulmasta
• Asiointikanavat

 Tutustu Palvelutietovarannon ohjetiedostoihin ja -videoihin



4. Tutustu Palvelun kuvaaminen pohjakuvausta 
hyödyntämällä -videoon ja kuvaa palvelu

 Kuvaa aktiivisuusedellytyksen täyttävä palvelu 
hyödyntämällä Aktiivimallipalvelu-pohjakuvausta

 Muista vaihtaa palvelulle sen oikea nimi!

 Käyttöliittymä opastaa sinua palvelun kuvaamisessa
• Huomaa käyttöliittymässä olevat i-ikonit, joista aukeaa ohjeita

 Ongelmatapauksissa ole yhteydessä suomifi@suomi.fi



5. Luo ja liitä palvelulle asiointikanava(t)

 Jos et ole vielä selvillä, mitä asiointikanavat ovat, 
tutustu artikkeliin Asiointikanavat

 Tämän jälkeen tutustu ohjeisiin sivulla 
Asiointikanavien liittäminen palveluihin

 Luo ja julkaise asiointikanavat 

 Liitä kanavat aktiivisuusedellytyksen täyttävään 
palveluun ja julkaise palvelu
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Kysymyksiä?

 Suomi.fi-palvelutietovarannossa pystyy ajastamaan palvelun 
näkymisen Suomi.fi-verkkopalvelussa
• Milloin palvelu alkaa näkyä, ja milloin palvelun näkyminen päättyy

 Kunnat voivat hyödyntää jo tekemiään työllisyyspalvelukuvauksia, ja 
mainita niissä aktiivisuuden kertymisestä
• Tämä vaatii kunnilta aktiivimallipohjakuvauksen metatietojen (palveluluokkien 

ja asiasanojen lisäämistä palvelulle)

 Ongelmatapauksissa ole yhteydessä suomifi@suomi.fi



Suomi.fi-palveluhallinta
• Ohjeet ja tukiartikkelit

PTV-Foorumi
• Tukea tiedon tuottamiseen

PTV-tuki
• Teknistä PTV-tukea

Tuki ja neuvonta


