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• Kuoleman rekisteröinti
väestötietojärjestelmään

• Tieto kuolemasta kaikille
keskeisille toimijoille

Terveydenhuolto (Lääkäri)

• Lääkäri kirjaa tiedon kuolemasta 
järjestelmään.

DVV

• Vastaanottaa kuolintiedon
lääkäriltä.

• Lähettää tiedon kuolemasta kaikille 
keskeisille toimijoille

Muut toimijat

• Kuolintiedon vastaanottaminen ja 
siihen liittyvät omat toimet
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Kuolintiedon viiveettömän ilmoittamisen 

tärkeys ja merkitys

IRAALA
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• Asiakkaat: Pankkien ja Vakuutusyhtiöiden kanssa 

toimiminen koetaan haastavaksi kun tieto ei kulje 

viranomaisilta riittävällä tasolla ja joka tilanteessa 

pitää esittää ja lähettää paperisia dokumentteja 

todistaakseen oikeuttaan hoitaa asioita.

• Pankit ja vakuutusyhtiöt: Molempia toimijoita 

velvoittaa tiukat lait, joten tiedon oikeellisuus ja 

sen nopea liikkuminen on kriittinen toiminnan 

edellytys.

• Hautaus- ja lakitoimistot: Hoitavat valtakirjan turvin 

lukuisia asioita omaisen puolesta 

pankkivakuutusasiat, palveluiden lopetukset, 

sukuselvitykset, perunkirjoitus, perinnön jako sekä 

hautaustoimstot luonnollisesti hautajaiset.

• Viranomaiset: Sähköinen valtuuttaminen ja 

allekirjoittaminen, digitaaliset rekisteri ja 

asiointikanavat sekä tiedon näkyvyys rajapintojen 

kautta koetaan ratkaisevina muutoksen 

mahdollistajina.

P ä ä h a va i n to j a

• Virallinen kuolintieto pitäisi saada nopeammin jaettua ja nähtäville kaikille 

toimijoille digitaalisessa muodossa. Kuolintieto ja siihen liittyvä 

informaatio pitäisi porrastaa niin että ainakin tieto kuolemasta saataisiin 

välittömästi: 

1)Kuolinilmoitustieto

2)Hautauslupa tieto

3)Kuolinsyy tieto

• Koko prosessi perinnönjakoon asti kestää keskimäärin 2-3kk ja 

sukuselvityksen ja muiden virkatodistusten saanti 3-4vko silloinkin, kun 

ammattilaiset ovat mukana auttamassa omaisia. Monimutkaiset 

tapaukset kuten perinnöstä luopumiset ja ulkomaantapaukset voivat 

viedä vuoden tai vuosia.

• Kaikki osapuolet toivoisivat nopeampaa digitaalista tiedonkulkua, 

mahdollisuutta hoitaa asioita digitaalisia käyttöliittymiä pitkin ja tallettaa 

dokumentit, päätökset ja asiakastiedot yhteiseen digitaaliseen palveluun, 

mistä tieto olisi helposti näkyvillä ja jaettavissa kaikille oleellisille 

osapuolille (testamentti, avioehto, sukuselvitys, elossaolotodistukset, 

perukirja, valtakirja, valtuutuspäätös jne.)



Tausta

• Kuolintieto välittyy väestötietojärjestelmään vasta kun lääkäri on tehnyt lopullisen 

kuolintodistuksen.

• Kuolintodistuksen laatiminen ja lähettäminen voi viivästyä monista syistä.

• Kuluu arviolta 3-14 päivää siihen, että henkilön menehdyttyä tieto asiasta on 

manuaalisesti tallennettuna VTJ:ssä.

• Tällä hetkellä kuolintiedoista saadaan väestötietojärjestelmään sähköisesti ainoastaan 

n. 38%

• Easyedi on tarkoitus ajaa TietoEvryn toimesta alas, vuoden 2022 loppuun mennessä.
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61,6 %

13,3 %

11,1 %

5,0 %

9,0 %

THL

Apotti

EasyEdi

DVV (manuaalitallennus)

Kuolemien tallennukset ilmoituskanavittain
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Sähköisen ilmoittamisen hyödyt

Hyödyt
yhteiskunnalle

Hyödyt tietojen 
ilmoittajille

Hyödyt yksilöille

• Yhteiskunnalliset säästöt

• Paperiton, sujuva Suomi

• Tiedon nopea liikkuminen

• Tiedon luotettava, tietoturvallinen liikkuminen

• Sairaalan prosessit nopeutuvat

• Sairaala saa nopeasti tiedon 
väestötietojärjestelmästä, poistaa turhat 
ajanvaraukset

• Paperiton sairaala

• Säästöt tulostus-, kuoritus- ja jakelupalveluissa

• Omaisten asioiden hoito nopeutuu

• Vainajan omaisuuden väärinkäytösten riski 
pienenee
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Sähköisen ilmoittamisen hyödyt

• Nopeuttaa kuolintiedon tiedonsiirtoa VTJ-järjestelmään 

• Vähentää tiedon välittämiseen liittyvää työtä lähettävässä ja vastaanottavassa

päässä.

• Tieto voidaan välittää nopeammin sitä hyödyntäville tahoille, kuten pankit 

vakuutusyhtiö ja muut virastot.

• Omaiset saavat tiedon huomattavasti nykyistä nopeammin ja heillä on 

mahdollisuus hoitaa lakisääteisiä velvollisuuksia nopeammin.

• Sähköisellä kuolintiedon siirrolla saadaan yhteiskunnallisia säästöjä aikaan, 

koska organisaatiot voivat toimia nopeammin omien prosessiensa osalta 

saadessaan tiedon nopeasti käyttöönsä. Tämä koskee myös sairaaloita, jotka 

saavat virallisen tiedon käyttöönsä kuittaussanomassa.
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➢ Liittyminen ja käyttö on ilmaista

• Maksetaan vain liityntäpalvelinkulut

➢ Sisäänrakennettu tietoturva

• Suojattu tiedonsiirto

• Reaaliaikainen tiedonvaihto 

tunnistettujen osapuolten välillä

• Organisaatiot hallinnoivat itse omien 

tietojen jakamista

➢ Modernit rajapintateknologiat

• REST ja SOAP

➢ Kasvava ekosysteemi

• Julkisen ja yksityisen sektorin jakamat 

tiedot yhdessä paikassa

• Uusia palveluntarjoajia ja hyödyntäjiä

➢ Yhdenmukainen tapa tiedon etsimiseen ja 

noutamiseen eri toimijoiden välillä

• Pääsy tietovarantoihin helpottuu

• Uusien palvelujen luominen nopeutuu

➢ Palvelujen laatu, läpinäkyvyys, tietoturva ja -

suoja, tiedon luotettavuus sekä saatavuus 

paranevat

• Vakiintuneet tavat toimia

• Skaalautuva

• Säästöt esimerkiksi integraatioiden 

rakennus- ja ylläpitokustannuksissa

Suomi.fi-palveluväylä 15

Suomi.fi- Palveluväylän hyödyt



3. Siirry tuotantoon:

Asiakas ilmoittaa sähköisesti
Kahden viikon ajan varmistus paperilomakkeilla 

sähköpostitse (turvapostilla)

2. Testaa:

Yhteyden toimivuutta testataan DVV:n toimittamilla 
esimerkkitapauksilla

Onnistuneen testauksen jälkeen DVV muodostaa 
tuotantovaiheen tunnukset asiakkaalle

1. Hae:

Palveluväylän käyttölupa Kuolintietojen ilmoituslupa
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Sähköisen ilmoittamisen käyttöönotto 



1. Liity Palveluväylään lähettämällä sähköinen 

käyttölupahakemus Suomi.fi-palveluhallinnassa.

2. Hakemuksen hyväksymisen jälkeen saat ohjeet 

liityntäpalvelinohjelmiston asentamiseen ja palomuurien 

avaamiseen.

3. Asenna liityntäpalvelinohjelmisto, generoi auth- ja sign-

sertifikaatit ja lähetä ne allekirjoitettavaksi.

4. Kun saat allekirjoitetut sertifikaatit takaisin, aktivoi ne 

liityntäpalvelimen hallintakäyttöliittymässä.

5. Lisää liityntäpalvelimellesi alijärjestelmä ja 

alijärjestelmälle palvelu. Liityntäpalvelin on tämän 

jälkeen toiminnassa.

6. Testaa vielä liityntäpalvelimen toiminta getRandom ja 

HelloService testipalvelujen avulla Palveluväylässä. 

7. Palveluntarjoajana täydennä palvelusi tiedot 

Liityntäkatalogiin.

Suomi.fi-palveluväylä 17

Palveluväylän käyttöönoton vaiheet

7. Täydennä omat tietosi ja tutustu tarjontaan

liityntakatalogi.suomi.fi

6. Testaa liityntäpalvelimesi toiminta

Testipalvelujen avulla

5. Lisää liityntäpalvelimellesi alijärjestelmä ja palvelu

Tämän jälkeen liityntäpalvelin on toiminnassa

4. Saat allekirjoitetut sertifikaatit takaisin

DVV toimittaa

3. Asenna liityntäpalvelinohjelmisto ja generoi sertifikaatit

Toimita sertifikaatit allekirjoitettavaksi DVV:lle

2. Hakemus käsitellään ja saat asennusohjeet

DVV toimittaa

1. Lähetä hakemus

palveluhallinta.suomi.fi



Kuolintietojen ilmoitusluvan hakeminen

• Ennen kuin kuolintietoja voidaan ryhtyä välittämään sähköisesti, tulee DVV:stä hakea 
ilmoituslupa tietojen sähköiseen ilmoittamiseen 

• Ilmoituslupa haetaan DVV:n verkkoasioinnissa osoitteessa: 
https://asiointi.dvv.fi/

• Ohje hakemiseen: 
1. Rekisteröidy verkkoasiointiin osoitteessa https://asiointi.dvv.fi/
2. Rekisteröitymisen jälkeen verkkoasioinnissa valitaan ensin "Aloita uusi hakemus" 
3. Tämän jälkeen Julkishallinnon alta "Haluan ilmoittaa tietoja 

väestötietojärjestelmään" ja alasvetovalikosta "Haluan ilmoittaa henkilötietoja 
väestötietojärjestelmään" 

4. Klikataan Aloita -painiketta ja valitaan "Kuolintietojen ilmoituslupa"

• Lisätietoja tarvittaessa ilmoitusliikenne@dvv.fi

• Kun ilmoituslupahakemus on tehty ja lähetetty DVV:lle se käsitellään VTJylläpidossa ja 
tehdään lupapäätös eli myönnetään ilmoituslupa. Asiakkaalle lähetetään 
rajapintakuvaukset ja tämän jälkeen asiakas pääsee etenemään testausvaiheeseen. 
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Testaaminen ja tuotantoon siirtyminen

• DVV:n järjestelmätestaajat toimittavat testiaineiston ja niiden tarkistukset sekä 

kuvaukset/skeemat asiakasorganisaatioille

• Testauksen onnistumisen jälkeen käyttäjähallinnassa luodaan 

käyttäjätunnukset tuotantoon kyseistä ilmoittamista varten 

• Tämän jälkeen tuotantokäyttö voi alkaa 

• Tuotantokäytön alkuvaiheessa seurataan tietojen siirtymistä/rekisteröitymistä 

jonkin aikaa (noin 1-2 viikon verran riippuen hieman tapahtumamääristä) ja 

seurantaa varten asiakas toimittaa tiedot tehdyistä ilmoituksista salattuna 

sähköpostina DVV:lle tarkistettavaksi
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Suomi.fi- palveluväylä



➢ Maksuton ratkaisu julkisen ja yksityisen sektorin tiedonvälitykseen

➢ Sisäänrakennettu tietoturva takaa turvallisen ja luotettavan tiedonjaon

➢ Yksi yhtenäinen alusta, yksi tapa jakaa tietoa

➢ Julkishallinnon organisaatioilta edellytetään ensisijaisesti palveluväylän 

käyttöä

➢ Yli 170 organisaatiota ja yli 60 tietovarantoa

➢ Mahdollistaa reaaliajassa monentyyppisen tiedonvaihdon

➢ Avoimen lähdekoodin ratkaisu

➢ Auttaa kehittämään tehokkaampia sähköisiä palveluita

➢ Tukee tietojen uudelleenkäyttöä

➢ Katso väylän esittelyvideo (1:49)
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Suomi.fi-palveluväylä

https://www.youtube.com/watch?v=rG8T4cPoYIY
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Suomi.fi - Palveluväylä

REST tai SOAP

Liityntäpalvelin

Liityntäkatalogi

Keskuspalvelin

IT-järjestelmä

Sovitinpalvelu

TSA

Liityntäpalvelin Liityntäpalvelin

IT-järjestelmä

Sovitinpalvelu

OCSP

CA

Konfiguraatiopalvelin

Luotettujen tahojen tarjoamat palvelut

Palveluväylän keskuspalvelut



➢ Kaikki kansalliset organisaatiot voivat hyödyntää Palveluväylään kytkettyjä palveluja

• Palvelujen hyödyntäminen perustuu aina palveluntarjoajan ja hyödyntäjän 

väliseen sopimukseen tietoturvan varmistamiseksi

➢ Palveluväylän yli voidaan jakaa monenlaista tietoa

• Yksittäinen tieto (vuorovaikutteinen tiedonsiirto)

• Tiedoston siirto

• Liitetiedosto

➢ Rajat ylittävät palvelut 

• Federaatio Viron kanssa

• EU:n tietojenvaihto (X-Road/eDelivery-gateway)
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Tiedon hakeminen ja tarjoaminen



➢ Palveluväylän käyttäminen ja sen käyttöön tarvittavat varmenteet ovat ilmaisia

• Palveluväylässä käytetään luotetun kolmannen osapuolen, Digi- ja 

väestötietoviraston, myöntämiä varmenteita

• Tietoliikenne kulkee turvallisesti internetin yli

➢ Digi- ja väestötietoviraston tarjoama käyttöönoton tuki on maksutonta

➢ Palveluväylää käyttävät organisaatiot vastaavat omista kustannuksistaan

• Liityntäpalvelimen asennus-, konfigurointi-, käyttö- ja ylläpitokustannukset

• Tietojärjestelmän sovitinpalvelun tuottaminen, sekä siihen liittyvät muutos-, 

ylläpito- ja muut mahdolliset työt

Suomi.fi-palveluväylä 24

Kustannukset



➢ Mahdollisuus käyttää sekä REST- että SOAP-rajapintoja

➢ Sanomat

• Lokitus (meta- ja otsikkotiedot)

• Reaaliaikainen tiedonsiirto

• Mahdollisuus liittää liitetiedostoja

➢ Liityntäpalvelin

• Tuetut käyttöjärjestelmät: RHEL7, RHEL8 ja Ubuntu18

• Perinteinen fyysinen asennus, pilvipalvelu tai ohjelmallinen, Docker- kontitettu
pilvipalvelinratkaisu joka mahdollistaa edullisen liittymisen ja käytön

• Kuormantasaus: sisäinen ja ulkoinen kuormantasaus, jossa klusterointi tarjoaa 
dynaamisen skaalautuvuuden. 
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Tekniset ominaisuudet



➢ Sisäänrakennettu tietoturva takaa turvallisen ja luotettavan tiedonjaon

➢ Fyysinen tietoturva

• Liityntäpalvelimen sijainti

➢ Tietoliikenne

• HTTPS-protokolla

• Palomuurit

• Alijärjestelmät (luvitettu kahdenvälinen yhteys)

➢ Sanomien suojaus ja salaus

• Aikaleimapalvelu (TSA)

• Lokitus

➢ Palvelimien ja sanomien tunnistus

• Varmenteet ja niiden tunnistaminen (CA)

➢ Avoimen lähdekoodin ratkaisu

Suomi.fi-palveluväylä 26

Tietoturva



➢ Ajantasainen hakemisto Palveluväylään liittyneistä organisaatioista ja 

niiden tarjoamista palveluista

• Organisaatioiden sekä palvelujen tiedot

• https://liityntakatalogi.suomi.fi/

➢ Sen kautta voi helposti käynnistää lupaprosessin tietojen hyödyntämiseen

• Yhteyshenkilöiden tiedot

➢ Organisaatio vastaa omien tietojensa ylläpidosta

• Organisaation perustiedot palvelutietovarannosta tai yritysrekisteristä
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Liityntäkatalogi

https://liityntakatalogi.suomi.fi/


➢ Palveluväylän ohjeistus, liityntäpalvelimen asennustiedot ja hakemuksien lähettäminen

• https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely

➢ Organisaatioiden Palveluväylässä tarjoamat palvelut ja tietojen päivitys

• https://liityntakatalogi.suomi.fi/

➢ X-Roadin asennustiedot ja liityntäpalvelimen tuotetiedot (NIIS)

• https://github.com/nordic-institute/X-Road/

Suomi.fi-palveluväylä 28

Lisätietoa palveluväylästä

https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla/esittely
https://liityntakatalogi.suomi.fi/
https://github.com/nordic-institute/X-Road/


Yhteystiedot, 

miten tästä eteenpäin

ja lopuksi toivomuksia



Yhteystiedot

Palvelinvarmenteisiin liittyvät kysymykset

• vptuotanto@dvv.fi

Palveluväylän käyttöönoton prosessiin ja ekosysteemiin liittyvät kysymykset

• palveluvayla-kayttoonotot@dvv.fi

Liityntäpalvelimen asennukseen, päivityksiin ja muutoksiin liittyvät kysymykset

• palveluvayla@palveluvayla.fi
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Miten tästä eteenpäin?

• Lähettäkää ensimmäinen yhteydenotto 

ilmoitusliikenne@dvv.fi sähköpostiin, 

että olette kiinnostuneita lähettämään 

kuolintietoja sähköisesti 

väestötietojärjestelmään. 

• Asiakaspalvelijamme neuvoo siitä 

eteenpäin, miten asia saadaan vietyä 

maaliin saakka. 
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