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Eteneminen 

• Kansallisen palvelutietovaranto: 
– Toteutus etenee organisaatio- ja toimipistetietojen osalta 
– Yhteistä tietomallia viimeistellään 
– Käyttöönottoprojekti on asetettu 
– Palvelurekisterin osalta toteutus valmistuu syksyn 2015 

aikana 

• Yhteiskehittämisen malli on viimeistelty ja 
referenssiryhmien toiminta käynnistynyt 

• Palvelunäkymien visuaalisen ilmeen ja brändin 
päälinjat suunnitellaan kesään mennessä 



Palvelunäkymien rakentaminen -  
Yritys-Suomi.fi:n ja Suomi.fi:n yhteistyö 
• Uusi Suomi.fi ja Yritys-Suomi.fi muodostavat yhdessä palvelunäkymät 

• Nykyisellä alustalla ja konseptilla oleva julkinen Yritys-Suomi.fi siirtyy 
v. 2017 aikana VRK:n alustalle ja näkymien konseptiin 

• Tiivistetään yhteistä määrittely- ja kehittämistyötä palvelunäkymien 
toteuttamiseksi:  työtä tehdään VRK/Suomi.fi/KEHA/Yritys-Suomi.fi 
linjalla yhtenä joukkona, yhteisen tavoitetilan eteen  

• Työtä ohjaavassa roolissa VM ja TEM 

• Palvelunäkymistä johtuvat Yritys-Suomi.fi:n muutostarpeet 
rahoitetaan KaPa –ohjelmasta  

 



Yhteinen tavoitetila 2017- 

Palvelutietovaranto 

Indeksointitietokanta 

Näkymän  
sisältökanta 

Oma.yrityssuomi.fi 

Suomi.fi 

Yrityssuomi.fi 



Tulokset 
• 2015 loppuvuosi: Kansalaisen näkymä Beta  

– Kirjautumattoman käyttäjän julkinen näkymä ja kirjautuneen käyttäjän näkymä 
• 2016 kevät: Yrityksen näkymä Beta 

– Beta.suomi.fi:n kaltaisella käyttökokemuksella (konsepti ja graafiset periaatteet) toteutettu 
kirjautumattoman käyttäjän sekä kirjautuneen käyttäjän näkymä yritysasioihin (henkilötunnus) 
ja yrityksen näkymä (Y-tunnus/Virre/Katso-oikeus). Tässä Betassa kirjautuneen yrityksen 
näkymä Oma.yritys-suomi.fi on vielä vanhalla käyttökokemuksella. 

• 2016 loppuvuosi: Kansalaisen näkymä  
– Suomi.fi uudistuu palvelunäkymäksi ja vanha Suomi.fi palvelu lakkaa 

• 2017 kevät: Yrityksen näkymä  
– Yritys-Suomi uudistuu palvelunäkymäksi ja vanha palvelu lakkaa 
– Oma.yritys-suomi.fi-palvelun osalta on tehty kaikki palvelunäkymistä tulevat muutostarpeet  

• 2017 Syksy 
– Kaikki muutokset on tehty ja ”lopullisten” palveluiden markkinointi alkaa 



Palvelunäkymien kehitystyö tapahtuu  
prototyyppi edellä 
• Määritelty ja osin jo toteutettu hajautettua sisällöntuotantoa tukeva, oma 

sisällönhallintasovellus Suomi.fi/Yrityssuomi.fi sisällöntuotantoon 
• Määritelty ja toteutus alkanut kansallisen palvelutietovarannon 

käyttöliittymien osalta yhdessä Helsingin kaupungin kanssa 
• Määritelty ja toteutettu kansallisen tunnistuspalvelun esteettömät 

käyttöliittymät 
• Määritelty itse Suomi.fi palvelun käyttökokemusta, ensimmäinen versio 

kokonaisuudesta valmis kesäkuussa 
• Määritelty palvelukartan konseptia ja käyttötapauksia (yhdessä MML:n 

kanssa) 
• Toteutettu itse palvelunäkymien osalta palvelutietojen hakua ja palvelun 

hallinta sekä integroitu tunnistuspalvelu 



Beta.suomi.fi – rautalankamalleja työn alla 



Tuleva tunnistuspalvelu on responsiivinen ja esteettömyyden osalta auditoitu 



Kansallinen palvelutietovaranto – organisaatiotietorekisteri kehitteillä 



Sisällönhallintasovellusta kehitetään hajautetun sisällöntuotannon tarpeiden mukaisesti 



Palvelukarttaa rakennettaan yhdessä MML:n kanssa osaksi kansallista paikkatietoinfrastruktuuria 



Tunnistetun käyttäjän pääsy omiin tietoihini 

• Määrittelyssä / toteutuksessa 
– Omat väestötiedot 
– Omat ajoneuvot ja veneet 
– Omat kiinteistötiedot 
– Omat yritystiedot 
– Omat operaattoripalvelujen tiedot (yksityinen) 
– Oma kurssitiedot (yksityinen) 
– Omat allekirjoitetut asiakirjat (yksityinen) 

• Lisäksi alustavia keskusteluja useiden kymmenien 
toimijoiden (julkiset ja yksityiset) asiakastietojen 
tuomisesta palvelunäkymien omiin tietoihin 



Kaikkiminusta.suomi.fi 
• Opiskelijakilpailu omien tietojen visualisoimiseksi käynnissä  

(http://kaikkiminusta.suomi.fi) 
• Ideoista jalostunutta sovellusta käytetään palvelunäkymien 

lanseerauksessa 2016 aikana 
• Kilpailu järjestetään yhdessä Aalto Media Factoryn kanssa: 

– Kilpailutöiden jättäminen 31.8.2015 
– Jury (syyskuu 2015) 
– Finalistitöiden (3) kehittäminen toimiviksi sovelluksiksi (lokakuu-

joulukuu 2015) 
– Yleisöäänestys voittajasta (tammikuu 2015) 

• Kilpailussa jaetaan rahapalkinnot (3*7000€ + yleisöäänestyksen 
voittajalle vielä 8000€) 

http://kaikkiminusta.suomi.fi/
http://kaikkiminusta.suomi.fi/


KIITOS, KYSYMYKSIÄ? 

Jani.Ruuskanen@vrk.fi 

Marjukka.Ala-Harja@vm.fi 
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