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 Suomi.fi ja taustalla oleva palvelutietovaranto tulevat sisältämään tiedot 
kaikista palveluista ja palvelukanavista, mukaan lukien valinnanvapauden 
piiriin kuuluvat palvelut. Tietojen tuottaminen on käynnissä. 

 Suomi.fi palvelua kehitetään tukemaan palvelujen vertailua ja 
mahdollistetaan käyttäjän saumaton siirtyminen suoran valinnan 
palvelutuottajan valinnan tekemiseen kanta.fi-palveluun. 

 Suomi.fi palveluun voidaan tuottaa valinnanvapauteen liittyvää opastavaa 
kansallisen tason tietoa. 

 Suomi.fi-Viestit, Tunnistus ja Valtuuden palveluja hyödynnetään sähköisen 
asioinnin palveluissa ja mm. valinnanvapaudesta viestinnässä.  

 Palveluväyläarkkitehtuuria hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan 
teknisten integraatioiden tekemisessä. 

Suomi.fi valinnanvapauden tukena 



 Palveluluokituksen yhteensovittamisen palvelutietovarannon kanssa (THL 
vetoinen osa-projekti yhteistyössä kaikkien projektien kesken). 

 Organisaatiotietojen kehittämisen (yhteiset tunnistetiedot ja nimeäminen). 
Yhteistyö kaikkien projektien kesken. 

 Integraatio Kelan tuottamiin valinnanvapauden tiedonhallintapalveluihin. 

 Integraatio Valviran organisaatiorekisteriin ja lupaprosessiin. 

 Tulevaisuudessa mahdollisten saatavilla olevien laatutietojen tuominen 
mukaan palvelutietovarantoon ja Suomi.fi-palveluun. 

 Hanke-esitys parhaillaan käsittelyssä. Valmisteleva työ on jo käynnissä 
virkatyönä ja toteutus ajoittuu vuosille 2018-2019. 

 

Työ sisältää 



Alustava aikataulu 

Maakuntanäkymän prototyyppi 

Käyttäjätestaus 

Tietojen yhteentoimivuuden varmistaminen: palveluluokitus, organisaatiotiedot 

Valinnanvapauden tietopalvelu: 1 versio 

PTV kehitystyö, Suomi.fi kehitystyö 
Suomi.fi sisällönhallinnan jatkokehitystyö 

Valinnanvapauden tietopalvelu: kanta.fi ja KELA THP 
integrointi 

2018 (Q1-Q2) 2018 (Q3-Q4) 2017 (Q4) 

Rahoitus / Rekrytoinnit 

2019 

Järjestelmä-, tieto- ja integraatioarkkitehtuuri 

Versio 2: laatutiedot, palautteen keruu 

Integroinnit (laatu, saatavuus) 

Valinnanvapauden pilotit 

Maakuntanäkymien laajentaminen Maakuntanäkymien toteutus 



 Kaikkia palveluja kehitetään jatkossakin ketterästi (scrum/kanban). 

 Tuoteomistajina toimivat VRK:n virkamiehet (Suomi.fi ja 
Palvelutietovaranto). 

 Kaikkien palvelujen toteutus perustuu avoimeen lähdekoodiin ja VRK 
julkaisee myös lähdekoodit avoimena GitHubiin (iso osa avattu jo). 
https://github.com/vrk-kpa/. 

 Valinnanvapauden tietopalvelun kehittämisessä toimitaan 
yhteistyössä eri organisaatioiden ja asiakasryhmien kanssa (aihe- ja 
palvelukohtaiset ryhmät). 

Yleistä Suomi.fi -palveluista 

https://github.com/vrk-kpa/
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Kehitystapa 
1. Käyttäjätarpeet 
(asiakasryhmät, 

paneelit, 
käyttäjätutkimukset, 

vapaa palaute) 

2. Tuotetukiryhmä 
(liiketoimintatarpeet) 

3. Käyttöliittymä-
protot ja 

käytettävyystestaus 

4. Ketterä 
kehitys (scrum) 

5. Testaus ja 
auditoinnit 
(tietoturva, 

käytettävyys, 
saavutettavuus) 

6. Public beta 

User centric 
design 

    Sprint (2 tai 3 viikkoa) 



Lisätietoa ja tukimateriaalia: 
http://esuomi.fi 

Seuraa myös Twitterissä: 
@vm_kapa 

@VRK 
@jani_ruuskanen  
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