Suomi.fi-info 11.06.2019
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

Tilaisuuden sisältö
▪ Viestit
▪ Valtuudet

▪ Tunnistus
▪ Palvelutietovaranto
▪ Suomi.fi-verkkopalvelu

▪ Palveluväylä
▪ Yhteentoimivuusalusta
▪ Kartat & Maksut
▪ Tilaisuus päättyy

Suomi.fi-viestit

Suomi.fi-viestit + mobiilisovellus 11.6.2019
Markkinaoikeus on antanut päätöksensä (MAO 197/19 ja MAO 198/19) koskien
Väestörekisterikeskuksen tuottaman Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun
kilpailutusta. Markkinaoikeus totesi, että Väestörekisterikeskuksen hankintapäätös oli
virheellinen.

KEHITTÄMINEN

Väestörekisterikeskus ei aio valittaa päätöksestä ja on välittömästi ryhtynyt valmistelemaan
palvelun uutta kilpailutusta.
Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua käyttävät organisaatiot voivat
toistaiseksi jatkaa väliaikaisen palvelun käyttöä. Myös ne organisaatiot, joille on myönnetty
käyttölupa ennen 25.4.2019, voivat jatkaa palvelun käyttöönottoa ja käyttää palvelua
normaalisti.
Markkinaoikeuden päätös ei vaikuta Suomi.fi-viestien käyttöönottoihin, jos organisaatiolla
ei ole tarvetta käyttää palveluun liittyvää tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelua

▪ Viestit
TOTEUTUKSESSA
• Valtakirjapohjainen henkilön ja yritysten puolesta asioinnin
julkaisut siirtyvät kesälomien jälkeiseen aikaan
• Sanomakoon kasvattaminen lähetykseen ja
vastaanottamiseen arvio ennen kesälomia

▪ Mobiilisovellus
•
•

organisaatiopalvelut[at]vrk.fi.

KÄYTTÖÖNOTOT 31.5.2019

TOTEUTUKSESSA
PUSH-ilmoitukset
Pienten yritysten Viestit-palvelu mobiiliin, toteutuksessa,
siirtyy Q3

TUOTANTO
Tapahtumatilastot
214 814 loppukäyttäjää (1.6.2019)
99 587 viestiä toukokuussa 2019

Loppukäyttäjien määrä (lkm/kk)

Suomi.fi-viestit käyttötilastot
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Palvelun asiat
▪ Palvelua varten on varattu 15 min, sisältäen:
• Palvelusta esitetyt ennakkokysymykset
• Ajankohtaisten asioiden läpikäynnin
• Mahdollisen keskustelun ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset
▪ Suositeltavaa on, että palvelusta esitellään 1-4 ajankohtaista pointtia

▪ Diojen määrän ja muodon voi valita vapaasti
▪ 15 minuutin aikaa ei saa ylittää
▪ Jos mahdollista, aika kannattaa käyttää kokonaan (jotta palveluiden

välille ei jää hiljaista ”aukkoa”)

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-valtuudet 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪

Valtuuttamisen käyttöliittymäuudistus julkaistaan tänään 11.6, parannuksia mm. valtuuttamisen ”tehokäyttäjille”
•

▪

Virkailijatoiminnot julkaistaan kolmessa vaiheessa syksyn aikana (1. version alkuperäinen julkaisutavoite oli 06/2019)

•
•
•
▪

Alkuperäisestä tavoite julkaisulle oli huhtikuun loppu

1. versio – syyskuu: Y-tunnukselliset valtuuttajat, suomalainen asiamies valtuutettuna
2. versio – marraskuu: ulkomainen yritys voi valtuuttaa suomalaisen asiamiehen
3. versio – joulukuu: eIDAS ja UTU-käyttäjien valtuuttaminen ja asiointi

Muiden Katson korvaavien ominaisuuksien toteutus
• VRK projektoinut jäljellä olevaa työtä yhdessä Veron, Kelan, Tullin, PRH:n, TEM:n ja ELY;n kanssa.

Muuta:: Suomi.fi-valtuudet valittu 4 parhaan palvelun joukkoon EU:n Sharing and Reuse kilpailussa, Shared IT services (commonly developed or shared)
with the biggest impact on citizens or businesses – kategoriassa. Loppukilpailu 11.6. Bukarestissa, Romaniassa

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO

▪ Käyttöönottotiimiin uusi palvelupäällikkö aloittanut 27.5.

Tapahtumatilastot

▪ Tuotannossa 65 (05/19: 55) asiointipalvelua, joita hyödyntää 101

▪ Valtuuskyselyiden määrä 05/2019: n. 1,63 milj. kpl

(86) organisaatiota. Aktiivisia käyttöönottoprojekteja 92 (92) kpl
▪ Katso siirtymisiä aloitettu 39/88, (36/88), joista valmiita 10 (9).
▪ Uusia loppukäyttäjäohjeita julkaistaan käyttöliittymäuudistuksen

julkaisun yhteydessä.

• Kasvu jatkui, mutta tasaantui, 04/19 oli 1,59 milj.
• Katson taso ylitetty
▪ Valtuusrekisterissä vahvistettuja valtuuksia 04/2019 lopussa:

n. 3,2 milj. kpl (04/2019: 3,1 milj. kpl)

Suomi.fi-valtuudet: valtuuskyselyt = puolesta asioinnit
▪ Valtuuskyselyitä tehtiin toukokuussa 2019 1,63 miljoonaa kappaletta, kasvua huhtikuusta 2,4%

▪ Katson valtuuskyselyiden taso (n. 1 milj.) on ylitetty.
▪ Katso –siirtymisten arvioidaan vielä lähes kaksinkertaistavan nykyisten valtuuskyselyjen määrän

vuoteen 2019 loppuun mennessä.
Valtuuskyselyiden määrän kasvu 2017-2019
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Suomi.fi-valtuudet: Valtuusrekisteriin vahvistettujen
valtuuksien määrä
▪ Toukokuun 2019 loppuun mennessä valtuusrekisteriin oli luotu jo noin 3,2 miljoonaa valtuutta

asioida joko yritysten tai henkilöiden puolesta, kasvua huhtikuusta 2,7%
▪ Valtuuksien määrän arvioidaan kolminkertaistuvan tämän vuoden loppuun mennessä.

Valtuusrekisteriin talletettujen valtuuksien määrän kasvu
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Suomi.fi-tunnistus

Suomi.fi-tunnistus 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪ Tuki rajat ylittävälle vahvalle tunnistamiselle
•
•

eIDAS: saksalaisella henkilökortilla on voinut tunnistautua suomalaisiin asiointipalveluihin 6.2.2019 alkaen. Syksyn aikana pyritään toteuttamaan tuki muille EU:ssa notifioiduille
maille/tunnistusvälineille: Italia, Viro, Espanja, Kroatia, Luxemburg ja Belgia. Uusien maiden liitäminen jatkuu vuoden 2020 puolella (mm. Iso-Britannia).
VRK hankkii palvelun, joka mahdollistaa ulkomaalaisten tunnistamisen siinä laajuudessa, kuin Katso-palvelu on tähän mennessä mahdollistanut. Sopimus valitun toimittajan kanssa on allekirjoitettu.
Tuotantokäyttö aloitetaan vuoden 2019 aikana. Tarkempi käyttöönottoaikataulu julkaistaan kesän aikana.

▪ Pankkien tunnistuspalveluiden tekniset muutokset
Ei vaikuta asiointipalveluiden käyttämään rajapintaan eli ei edellytä muutoksia asiointipalveluihin. Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristössä ei todennäköisesti ole jatkossa käytössä pankkien testipalvelut yhtä
laajasti kuin nykyisin, koska kaikki pankit eivät ainakaan alkuvaiheessa tarjoa avoimia testipalveluita. Muutos näkyy loppukäyttäjille joissakin pankeissa esimerkiksi käyttöliittymämuutoksina. Tavoitteena hallittu
muutos eli toteutetaan yhteistyössä pankkien kanssa.

AJANKOHTAISTA ASIOINTIPALVELUILLE
▪

Suomi.fi-tunnistuksen käyttöönoton tuessa ja metadatojen päivittämisessä pidetään
tauko heinäkuussa 2019.

▪

Suomi.fi-tunnistuksen testiympäristössä ei todennäköisesti ole jatkossa käytössä
pankkien testipalvelut yhtä laajasti kuin nykyisin. Jos teillä on pankkien testipalveluista
riippuvaisia testi- tai koulutuskäyttötapauksia, kannattaa niistä luopua ja siirtyä
käyttämään Suomi.fi-tunnistuksen omaa testivälinettä. Aiheesta lähetetään myös
erillinen tiedote piakkoin.

▪

Millaiset tapahtumatilastot olisivat teille hyödyllisiä? Kehitämme raportteja tämän
vuoden aikana – laita palveluhallinnan palautelomakkeella kehitysideasi!
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/palaute

TUOTANTO

Toukokuussa jälleen yli 10 miljoonaa tunnistustapahtumaa
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tilastot/etusivu

Suomi.fi-palvelutietovaranto

Suomi.fi-palvelutietovaranto 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪ Edellinen versio Palvelutietovarannosta julkaistu 6.5. Seuraava julkaisu syyskuussa.

▪ Arvioitavana seuraavaan julkaisuun tuleva kokonaisuus, työn alla uusia metodeja rajapintaan, karttarajapinnan

parannuksia sekä PTV-kuvauksista annettavan palauteen välittäminen organisaatioille.
▪ Meneillään tehotyöpajojen sarja PTV-pääkäyttäjille (maakunnittain).
▪ Muistutus: Palvelutietovarannon sisällöt tulee ylläpitää ajan tasalla. Mikäli PTVoon tallennettuja kuvauksia ei ole

päivitetty vuoteen, ne arkistoituvat. Ensimmäinen arkistoitumispäivä oli 31.5.2019.
▪ ptv-foorumi.slack.com

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO
Kuvatut palvelut
-

Palveluja, joihin on liitetty ainakin yksi asiointikanava: 28 068 kpl.
Palvelupaikkoja: 26 024 kpl.
Palvelun ja palvelupaikan eri yhdistelmiä: 96 292 kpl.
Kaikki asiointikanavat yhteensä: 144 559 kpl.

Suomi.fi-verkkopalvelu

Suomi.fi-verkkopalvelu 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪ Suomi.fi-verkkopalvelun käyttöliittymäuudistus (etusivu, navigaatio, palvelukohtaiset sivut) ja uusittu karttakäyttöliittymä

(palvelupaikkojen haku kartalla ja reittihaun uudistus) tehty. Julkaisu yhtä aikaa Valtuuksien käyttöliittymäuudistuksen
kanssa.
▪ Linkkivalidaattori sisällönhallinnan tueksi edennyt, tavoitteena julkaista Q2.
▪ Jatkettu teknistä parannusta: hakukonelöydettävyys (SEO), saavutettavuus, tuotantovarmuus (arkkitehtuuri)
▪ Työn alla ulkomaalaisen tunnistuspalvelun tuki.
▪ Uutena sisältönä Verkkopalvelussa yrittäjille tehdyt viittomakieliset videot.

KÄYTTÖÖNOTOT

TUOTANTO

Suomi.fi-palveluväylä

Palvelun asiat
▪ Palvelua varten on varattu 15 min, sisältäen:
• Palvelusta esitetyt ennakkokysymykset
• Ajankohtaisten asioiden läpikäynnin
• Mahdollisen keskustelun ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset
▪ Suositeltavaa on, että palvelusta esitellään 1-4 ajankohtaista pointtia

▪ Diojen määrän ja muodon voi valita vapaasti
▪ 15 minuutin aikaa ei saa ylittää.
▪ Jos mahdollista, aika kannattaa käyttää kokonaan (jotta palveluiden

välille ei jää hiljaista ”aukkoa”.

Suomi.fi-palveluväylä 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪

▪

ULTRAHACK oli toukokuussa 24.-26.5.2019
•

VRK osallistui NIIS:in ja RIA:n kanssa.

•

Teemoina mm. rajat ylittävät palvelut ja uudet palvelut

•

Kisan voitti SecureBadger palvelulla, joka yhdistää vuokranantajat ja vuokralaiset

X-Road Community Event pe 6.9.2019
•

▪

Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistu: https://www.lyyti.fi/p/xroad2019/en/x-road_community_event_2019

Palveluväylän viitearkkitehtuurin päivitys käynnissä

Käyttöönotot
▪ Tasaisesti käyttöönottoja.

TUOTANTO
Versio 6.21.1 aikataulu
▪ FI-DEV päivitetty:

15.5.2019

Devissä ja testissä
mahdollisuus testata RESTpalveluna PTV:tä:
FI-DEV : GOV : 0245437-2 : TestService : PTV

▪ FI-TEST päivitetty:

22.5.2019
▪ FI-tuotanto päivitys:

21.8.2019

FI-TEST : GOV : 0245437-2 : TestService : PTV
esim. vrkkapalpt05.csc.fi palvelimelta TestClient alijärjestelmän kautta:
curl -k -s -H "accept: application/json" -H "X-Road-Client: FI-TEST/GOV/02454372/TestClient" -X GET https://localhost:443/r1/FI-TEST/GOV/02454372/TestService/PTV/Organization/businesscode/0245437-2

Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta

Suomi.fi-yhteentoimivuusalusta 11.6.2019
KEHITTÄMINEN
▪ v1.16 tuotantoon 7.6.2019
▪ Kommentit-työkalu tuotantoon. Työkalulla voidaan käynnistää kommentointikierros, jossa useampi organisaatio voi osallistua yhteiseen

määrittelytyöhön ja kommentointiin.
▪ Kaikissa työkaluissa aloitettu ensimmäinen vaihe aineistojen tilamuutostyöhön liittyen, poistettu ”odottaa hyväksyntää”-tila.

▪ Tietomalleissa tuki URN tunnisteille ja pieniä korjauksia.
▪ Koodistoissa useampia pieniä korjauksia
▪ Lisätietoja version ominaisuuksista yhteentoimivuus slack:stä.
▪ AWS Pilvipalveluun siirtyminen kesäkuun aikana

YLEISTÄ
•
•
•
•

Johtava asiantuntija aloittanut Yhteentoimivuusalustan tiimissä 3.6.2019
VRK-VM Yhteentoimivuusseminaarin 22.8.2019 ilmoittautuminen avataan tällä viikolla.
VM:n kanssa jatkettu tietoalueiden perustamiseen liittyviä esittelyitä
Syksyn koulutuskiertueen suunnittelu käynnissä

Suomi.fi-kartat
Suomi.fi-maksut

Palvelun asiat
▪ Palvelua varten on varattu 15 min, sisältäen:
• Palvelusta esitetyt ennakkokysymykset
• Ajankohtaisten asioiden läpikäynnin
• Mahdollisen keskustelun ja tilaisuudessa esitetyt kysymykset
▪ Suositeltavaa on, että palvelusta esitellään 1-4 ajankohtaista pointtia

▪ Diojen määrän ja muodon voi valita vapaasti
▪ 15 minuutin aikaa ei saa ylittää.
▪ Jos mahdollista, aika kannattaa käyttää kokonaan (jotta palveluiden

välille ei jää hiljaista ”aukkoa”.

Kiitos!
Seuraava Suomi.fi-info järjestetään syksyllä.
Mukavaa kesää!
Ennakkokysymykset lomakkeella ja kehittämisehdotukset Suomi.fi-infojen suhteen ovat tervetulleita!

@suomifi
#suomifi

