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VRK toteuttaa Suomi.fi-palvelujen
jatkokehityshankkeen (SuoJa) osana kaksi projektia
Kansalaisen valinnanvapauden tietopalvelun toteuttaminen.
2. Suomi.fi palvelun kehittäminen tukemaan alueellisia näkymiä.
 Hanke-esitys on hyväksytty Sote- ja maakuntauudistuksen digimuutoksen
ja toimeenpanon strategisessa ohjausryhmässä 5.12.
 Käytännössä valmistelevaa työtä on tehty syksystä 2017 lähtien
molempien projektin osalta niin VRK:ssa kuin SOTEn osalta sidosryhmien
toimesta (STM, THL, Valvira, Kela, VM).
 Toteutustyö on alkanut vuoden 2018 alusta, ja pilottien valmistelu ovat jo
käynnistyneet.
 Suomi.fi-palveluista Palvelutietovaranto ja Suomi.fi-verkkopalvelu ovat
avainasemassa
1.

SOTE-valinnanvapauden tietopalvelu
HANKE
Valinnanvapauden kokonaisarkkitehtuurin ja sotemuutosten toimeenpanohanke
(koordinaatio STM)

PROJEKTIT
Valinnanvapauden
tiedonhallintapalvelut
(KELA)

Kanta-palveluiden
muutokset Soteen
(Soutu - THL/Kela)

Suomi.fi palveluiden
hyödyntäminen
valinnanvapauden tietopalveluna
(Suomi.fi-verkkopalvelu ja
palvelutietovaranto)

Palveluluokitus ja muut
VV tietosisällöt (THL)

SOTERI - Valviran
organisaatiorekisteri

(/tietopalvelu)

Kokonaisarkkitehtuuri ylläpito / hallinta ja
täydennykset

Palvelutietovaranto PTV
•

•
•
•

Palvelutietovaranto (PTV) on kansallinen tietoresurssi, jonka puitteissa
julkisten palvelujen järjestäjät ja tuottajat ylläpitävät tietoa vastuullaan
olevista kansalais- ja yritys/yhteisöpalveluista.
PTV on rakenteeltaan modulaarinen: organisaatiot, palvelut ja erilaiset
palvelukanavat voivat liittyä toisiinsa eri tavoin, eikä niitä ”kovakoodata”
yhteen, vaan kytkentä tapahtuu ns. liitoselementillä.
PTV-aineisto on aitoa avointa dataa, maksutta ladattavissa jälleenkäyttöä
varten.
Palvelutietojen tuottaminen ja ajantasainen ylläpito PTV:hen on
viranomaisvelvoite kunnissa ja valtiolla, re: 571/2016 (KaPA-laki)
–

tämä koskee myös julkisen sektorin järjestämiä ja tuottamia sosiaali- ja
terveyspalveluja

Palvelutietovarannon yksinkertaistettu perusrakenne
ORGANISAATIO
ALAORGANISAATIO(T)

PALVELU A

Nimi, tyyppi, toiminta-alue, tunnisteet
(y-tunnus ja sote-oid), kuvaus, yhteys- ja osoitetiedot

PALVELU B

Nimi, palveluluokka/luokat, toteutustapa, liittyvä laki,
kuvaus, käytön edellytykset ja rajoitukset, toimintaohjeet,
asiasanat, kohderyhmät, elämäntilanteet, maksullisuus,
palveluseteli (k/e), kielet, tarjonta-alueet, lupa- ja
ammattipätevyyspalvelujen lisätiedot jne.

LIITOSELEMENTTIKERROS
Kanava: digi

Kanava: tel

ESIM:
nimi,
kuvaus,
www,sähköinen
allekirjoitus (k/e),
käytön
tuki…

ESIM:
nimi,
kuvaus,
nrot, ajat,
hinta,
käytön
tuki…

Kanava: paikka

Kanava: lomake

ESIM:
nimi,
kuvaus,
osoite,
kielet,
alue,
www,
yhteydet
…

ESIM:
nimi,
kuvaus,
tunnus,
formaatti,
liitteet,
toimitustiedot…

Palvelutietoelementtien lähteet, muut kuin
organisaation itsensä tuottamat
Elementti

Lähde

Huom

Y-tunnus

YTJ

Kirjoitettava tekstikenttään, ei kytketty lähteeseen eikä ladattu aineistona järjestelmään!

SOTE-OID

THL (?)

Kirjoitettava tekstikenttään, ei kytketty lähteeseen eikä ladattu aineistona järjestelmään!

Katuosoite

MML

Puuttuvan osoitteen voi ilmoittaa suoraan MML:lle. Näitä on tullut vastaan jo useita, MML-aineistossa
on aukkoja ja laitos lisää osoitteen kantaansa hyvin nopeasti

Organisaatiotyypit

Finto

Osa Julkisten palvelujen luokitus –aineistoa Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa

Kuntakoodit

VRK

VRK vastaa koodistosta mutta koodi todnäk palautuu MML-osoiterajapinnasta

Palveluluokat

Finto

Osa Julkisten palvelujen luokitus –aineistoa Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa

Asiasanat

Finto

Lähteinä JUHO, JUPO, LIITO, TERO, TSR, YSO. Näiden käyttö KOKO-ontologian kautta.

Kohderyhmät

Finto

Osa Julkisten palvelujen luokitus –aineistoa Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa

Elämäntilanteet

Finto

Osa Julkisten palvelujen luokitus –aineistoa Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa

Toimialaluokat

TK / TOL 2008

Vain yrityksille tarkoitettujen palvelujen käytössä

Suomi.fi-verkkopalvelu
•

Nykyinen palvelu avattu heinäkuussa 2017 (beta.suomi.fi 1/2016)

•

Loppuasiakkaan käyttöliittymä PTV-sisällöille ja Suomi.fiverkkotoimituksen tuottamille opastaville tietosisällöille

•

Aiheryhmittely perustuu Fintossa olevaan julkisten palvelujen
luokitteluun, mutta on johdettu siitä ”arkikäyttöystävällisemmiksi” pääja ala-aiheryhmiksi

•

Sisältää myös Viestit- ja Valtuudet-palvelujen asiakaskäyttöliittymän,
sekä tunnistetun käyttäjän omien rekisteritietojen katselun

•

Kansalaisen valinnanvapaustuottajien Sote-keskusten vertailupalvelun
tuleva käyttöliittymä

Vertailupalvelun tuottaminen: tunnistetut haasteet
•

Vaikka palvelutuottajien vertailupalvelussa ei käytetä kuin murto-osaa
palveluntuottajiin liittyvästä tiedosta (vain asiakkaan vertailuun tarvitsema
informaatio), haasteita syntyy erilaisista tietomalleista ja ”maailmankuvista”:
–
–

–
–
–
–

PTV:n keskeisin osio on palvelua koskeva tieto, Sote-organisaatiorekisterissä on
palvelutuottajia ja toimi- tai palvelupisteitä tai koskeva tieto
Sote-org.rek:ssä palveluyksiköt/toimipisteet ovat osa organisaatiotietoa. PTV:ssä
palvelupisteet ovat autonomisia objekteja, jotka liitetään organisaatioihin - pieni mutta
erittäin kriittinen ero muunnoksen kannalta
Sote-org.rek kuvaa organisaation fyysistä sijaintia, PTV organisaation toiminta-aluetta, jolla
organisaation palveluja tarjotaan loppukäyttäjälle
PTV ei luokittele organisaatioita ja palvelupaikkoja palveluluokkiin eikä anna niille
muitakaan metatietoja, mutta palvelut saavat luokittelu-, asiasana- ja muita metatietoja,
joista osa periytyy asiointikanaville kuten palvelupaikoille
Palveluluokilla on hieman eri merkitys PTV- ja sote-konteksteissa, pitkälle siksi että PTV on
geneerinen ja aloista riippumaton, sote-rekisterit alasidonnaisia
Tiedossa on paljon luokkiin ja käsitteisiin liittyvää mäppäystä, harmonisointia ja sopimista

Suomi.fi THL:n, Kelan ja Valviran sote-projekteissa
•

Suomi.fi on sote-valinnanvapauden projekteissa mukana
–
–
–
–

valinnanvapauden toimeenpanohankkeiden koordinaatioryhmässä (STM)
Omakanta / Suomi.fi –integraatioprojektissa (KELA)
palveluluokitusprojektissa (THL)
SOTERI-projektissa (Valvira)

•

Osa koordinoitavista asioista liittyy tietojärjestelmien integraatioihin sekä
Suomi.fin kannalta tietomalleihin, osa käsitteistöihin, ja osa on luonteeltaan
teknisiä

•

Valinnanvapauden vertailupalvelun myötä pyritään myös kehittämään
Suomi.fi-verkkopalvelun karttaliittymää entistä monipuolisemmaksi ja
tehokkaasti valinnanvapauspalvelua tukevaksi

