Suomi.fi-info 19.11.2018
Tilaisuus tallennetaan. Varmistathan, että mikrofonisi on kiinni.
Jätä puheenvuoropyyntösi kommenttikenttään. Voit myös kirjoittaa kommenttisi tai
kysymyksesi.
Valitettavasti emme pysty auttamaan teknisissä ongelmissa. Tarkista ensin omat asetuksesi.
@suomifi
#suomifi

Suomi.fi-info 19.11.2018
1. Ennakkokysymykset
2. Tilannekatsaukset

3. Muut asiat

@suomifi
#suomifi

Ennakkokysymykset
▪ Suomi.fi- viestit: Milloin paperipostitus on asiakkaiden

hyväksyntätestattavissa? Milloin paperipostitus on asiakkaiden
käytettävissä tuotannossa?

▪ Suomi.fi-viestit: Milloin suomi.fi-viestit palveluun voi tunnistautua

eIDAS-tunnistuslähteellä?

▪ Suomi.fi-tunnistus: Onko suunnitteilla, että pyrkisimme tunnistamaan

eIDAS-tunnisteella Suomen solmupisteeseen tunnistuvan henkilön
Suomen väestötietoihin? Onko tästä vireillä EU-tason pohdintaa, jossa
VRK kenties olisi mukana solmupisteen haltijanamme? Vai onko
tarkoitus, että kukin viranomainen ratkaisee asian itse parhaaksi
katsomallaan tavalla?

Suomi.fi-valtuudet 19.11.2018
KEHITTÄMINEN
▪ Valtuuden rajaustarkenne: viety tuotantoon 23.10. Samalla nostettiin Suomi.fi-valtuuksien versioksi 2.0

▪ Menossa: ”tehokäyttäjien” käytettävyysparannukset sekä suorituskykyyn tähtääviä parannuksia
▪ Virkailijakäyttöliittymän palvelumuotoilu: asiakashaastattelut menossa, sidosryhmä-workshop 27.11. Tavoitteena saada 15.12.

mennessä valmiiksi käytettävyystestattava prototyyppi
▪ Tuotantopäivitykset : 2.0 (23.10), 2.0.1 (24.10), 2.0.2 (25.10), 2.1 (30.10), 2.2 (13.11), mm. seuraavia:

• Edustajan valtuutusoikeudellinen voi pyytää valtuuksia yrityksen puolesta, suorituskykyparannuksia valtuuksien luontiin, mahdollistettu yrityksen
puolesta asiointi yksityisille elinkeinonharjoittajille, joilta puuttunut nimitieto YTJ:stä, korjattu IE11 selainta käyttävillä esiintyneitä virhetilanteita
• Valtuuskoodeja on määritelty ja validoitu: 88kpl, joista tuotannollistettu 58 kpl

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO

▪ Tuotannossa 34 asiointipalvelua, joita hyödyntää 54

Tapahtumatilastot

organisaatiota. Tänä vuonna tullut 26 uutta, viimeistelyssä 8,
muuten aktiivisia 41.
▪ Katso siirtymisiä aloitettu 27, joista valmiita 5

▪ Valtuuskyselyjä tehdään keskim. n. 180 000 kpl / kk -> määrät

tulevat moninkertaistumaan Veron käyttöönottojen myötä
▪ Valtuusrekisterissä valtuuksia lokakuun lopussa n. 800 000 kpl

▪ Omavero tuotantoon 9.11.

•

Lokakuussa uusia n. 600 000 kpl

▪ Loppukäyttäjäohjeiden parantaminen menossa

•

Tällä hetkellä reilusti yli miljoona valtuutta

Suomi.fi-verkkopalvelu 19.11.2018
KEHITTÄMINEN

▪ Ohjeet ja tuki -osio julkaistu. Chat-kanavien julkaisu siirretty ensi vuoden puolelle.
▪ Työn alla
• Linkkivalidaattori
• Karttakäyttöliittymäuudistus
• Sote-valinnanvapauden käyttöliittymät.

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO

Suomi.fi-palvelutietovaranto 19.11.2018
KEHITTÄMINEN
▪ Versiopäivitys tulossa viikolla 48
• Laatuagentti otetaan käyttöön
• Joukko käytettävyysparannuksia PTV-käyttöliittymään (mm. hakuun, organisaation ja kuvattujen palvelujen kieliversion
tarkastukseen, palvelujen ajastettuun julkaisuun ja käännösten uusintatilaukseen, palvelupaikkojen osoitetietojen tarkistukseen).

▪ Edistetään edelleen PTV:n pilvipalveluun siirtoa.
▪ PTV-info- ja sparraustilaisuuksien sarja menossa! Kutsut lähetetty käyttövelvollisten organisaatioiden

pääkäyttäjille. Kysy organisaatiosi PTV-pääkäyttäjältä tilaisuuksien ajankohdat.

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO
Tapahtumatilastot SLA

Kuvatut palvelut

-

-

-

Palveluja, joihin on liitetty
ainakin yksi asiointikanava
27 418
Palvelupaikkoja 25 664
Palvelun ja palvelupaikan eri
yhdistelmiä 95 502
Erilaisia asiointikanavia yhteensä
143 588

Suomi.fi-tunnistus 19.11.2018
KEHITTÄMINEN
▪

eIDAS-solmupisteen osalta keskusteluja on käyty eri osapuolten välillä. Tämän hetken ratkaisuvaihtoehto on HSM-tuen lisääminen Saksan middlewareen
VRK:n omana kehityksenä. Tukena käytetään ruotsalaisten tekemää koodia.
• Saksalaisten tunnistamisen aloitusajankohta on avoinna. Todennäköisesti menee tammi-helmikuulle.

▪

Telian mobiilivarmenne-välityspalvelu otettu käyttöön 1.11.2018.

▪

Tunnistusvälineiden ja välityspalveluiden kilpailutuksessa hankintapäätöksen ulkopuolelle jääneiden pankkien kanssa on tehty sopimukset vuodelle 2019.

KÄYTTÖÖNOTOT
▪ Status https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu
▪ Käyttöönotoissa on joulutauko 20.12.18-6.1.2019. Jos metadatoja

tarvitsee päivittää, niin tarvittavat tiedot toimitettava to 13.12.
mennessä (http://uutiskirjeet.vrk.fi/uutiset/suomi.fipalvelut/suomi.fi-tunnistuksen-kayttoonotot-ovat-joulutauolla20.12.2018-6.1.2019.html?p11=3)

TUOTANTO

Suomi.fi-palveluväylä 19.11.2018
KEHITTÄMINEN
•

YTI hankkeen 'Kuka on katsellut tietojani' -selvitystyö alkanut. Palveluväylässä kokeillaan Virossa tehtyä Personal Data Usage Monitoring -komponenttia.

•

Palveluväylän FI-TEST ympäristön vikasietoisuutta parannetaan kestämään OCSP palvelun (=varmenteiden voimassaolon tarkistuspalvelu) häiriötilanteita.
Nykyisin lyhyt 1.5h vikasietoisuusaika nostetaan arvoon 7.5h

•

NIIS instituutissa on aloittanut toinen uusi kehitystiimi (5 henkilöä) joka keskittyy uudistamaan vanhan käyttöliittymän ja tekemään API rajapinnat
liityntäpalvelimen hallinnollista käyttöä varten.

•

Viron RIA:n kanssa on työstetty Suomen ja Viron federoitujen väylien yhteistä häiriötilanteiden prosessia. Prosessi on yhteistä hyväksymistä vaille valmis.

•

VRK, RIA ja NIIS pitivät Tallinnassa workshopin 22.10.2018, jossa mietittiin yhdessä ideoita parantamaan väylien liittymisprosesseja ja rekisteröintitoimenpiteitä.

KÄYTTÖÖNOTOT
▪

TUOTANTO

Tasaisesti käyttöönottoja.

-

Suomen Palveluväylän

Keskusympäristö päivitetään
uuteen versioon (6.19.0):
FI-DEV 15.10., FI-TEST 29.10.,
FI-Tuotanto 19.11.2018 (siirto)

Suomi.fi-viestit 19.11.2018
KEHITTÄMINEN
▪ Viestit
•
•
•
•
•
•

Elossaolo-tiedon päivittäminen VTJ:stä, tuotannossa
Loppukäyttäjän nimitietojen välittäminen viranomaiselle sanoman mukana, tuotannossa
HaeAsiakastiloja -kyselyn muutostietojen jatkokehitys, testauksessa
Toteutuksessa pienyritysten puolesta-asiointi
Osoitetietojen (SoSo) päivittäminen VTJ:stä, testauksessa
Tekninen liityntätyö postituspalveluun Editan kanssa, asiakastestauksessa

▪ Mobiilisovellus
•
•
•
•

Ensitunnistusongelmien selvitys pankkien kanssa jatkuu
Vaihtoehtoiset biometriset tunnistustavat (Fingerprint iOS:lle + Androidille ja Face ID Androidille), testauksessa
Tablettituki (iOS + Android), testauksessa
PUSH -notifikaatit, toteutuksessa

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO
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Tapahtumatilastot
106 843 loppukäyttäjää
SLA (Viestit + sidospalvelut)
1/2018 2/2018 3/2018 4/2018 5/2018 6/2018 7/2018 8/2018 9/2018 10/2018
1
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2018 Viranomaisten lähetykset
2017 Viranomaisten lähetykset

7
8
9
10
11
2018 Kansalaisten lähetykset
2017 Kansalaisten lähetykset

12

100,00 100,00

98,13

98,48 100,00

99,64 100,00

99,91 100,00

94,31

Yhteentoimivuusalusta19.11.2018
• Yhteentoimivuusalustan versio 1.9 julkaistiin 2.11.2018.
o

Tietomallit-työkalussa mm. yhdenmukaistettu termistöä ja vanha Iow.csc.fi on ajettu alas, osoite
uudelleenohjautuu tietomallit.suomi.fi:hin.

o

Koodistot-työkalussa käytettävyys parannuksia.

o

Sanastot-työkalussa käytettävyys parannuksia ja XML-import rajapinta valmistunut (käyttöliittymä kesken)

o

Tarkemmat tiedot versiomuutoksista yhteentomivuus.slack.com –kanavalla (avoin kanava, Tervetuloa ☺)

• YTI-hankkeen loppuseminaari pidetään 13.12. klo 12-16. Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
https://vm.fi/tapahtumat/2018-12-13/yhteinen-tiedon-hallinta-digikarkihankkeen-paatosseminaari
• Henkilöstömuutokset: Anssi Hänninen lopettanut VRK:lla, Petri Roponen toimii tuoteomistajana
12.11.2018-31.12.2018.

Kiitos!
Seuraavat Suomi.fi-infot:
•

Maanantai 17.12.

Ennakkokysymykset lomakkeella ja kehittämisehdotukset Suomi.fi-infojen suhteen ovat tervetulleita!
@suomifi
#suomifi

