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Agendaa



Turku.fi-toteutuksen 
tausta



• Kaiken pyrkimyksenä oli asiakasta palveleva 

kokonaisuus ja mobiili ensin –ajattelu

– Beta-vaiheessa ja lopullisessa vaiheessa eri 

sidosryhmät testasivat ja antoivat palautetta 

kehitteillä olevasta palvelusta.

• Verkkopalvelun tehtävänä yhdistää saumattomasti 

erilaisia digitaalisen asioinnin 

monikanavaisia palveluita

• Turku.fi rakentui ketterän kehittämisen periaatteilla. 

Ketterän kehityksen kilpailutuksessa tekijöiksi 

valikoituivat Citrus, Druid ja Wunder

Turku.fi – avointa rakentamista



• Hyödynnettiin kansainvälisessä käytössä 

olevia moduuleja tai rakennettiin itse

– Suunnittelun lisäksi oma työ, esim. 

käyttöliittymän kääntäminen

• Perusosuuden rakentaminen 8 kuukautta

• Sisältöjä tekemässä n. 200

(30 päätoimisesti)

• Turku.fi-toimituskunta 10-20 miettimässä

toteutusta ja testaamassa palveleeko 

ratkaisu erilaisia tarpeita

Turku.fi-rakentaminen 
tiivistetysti



• Jo turku.fi:tä suunniteltaessa tavoitteena
kehitettävien toiminnallisuuksien jakaminen 

– Inspiraatio jakamiseen valitusta avoimen 
lähdekoodin Drupal-alustasta

• Turku.fi:n julkaisun jälkeen virisi ajatus 
rakennetun kokonaisuuden laajemmasta 
hyödyntämismahdollisuudesta 

– Tämän vuoksi ja toimittajien aktiivisuuden 
innoittamana turku.fi:n pohjana toimiva koodi 
julkaistiin siistittynä vapaaseen käyttöön ja 
jatkokehitykseen. 

– Tästä koodista Varkauden työn jälkeen 
muotoutuu kunta.fi –pohja, jonka kuka 
tahansa voisi ottaa käyttöön ja muokata 
omakseen.

Kohti kunta.fi:tä



• Tällä hetkellä olemassa olevia sisältötyyppejä ovat

Toiminnallisuuksien tiivistelmä

• itsenäisenä toimiva sivusto

• perussivu

• uutinen

• blogi

• ländäri

• tapahtuma

• some-syötteet 

(esim. turku.fi-etusivulla 

ajankohtaisvirran osana).

• kohdekortti *

• palvelukuvaus

• toimipiste

• työntekijät 

”henkilökortti”

• Luottamushenkilö *

sidonnaisuuksineen

• Osa toiminnallisuuksista vaatii vielä 

siivoamista

http://teatteri.turku.fi/
http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/liikunnan-palveluohjaus-maksuton-apu-liikunnan
http://www.turku.fi/uutinen/2017-08-15_nauti-luistelusta-saalla-kuin-saalla
https://www.turku.fi/blogit/kohti-vuotta-2029/minun-turkuni-bussi-numero-42
https://www.turku.fi/lapsiperheet
http://kalenteri.turku.fi/events/node/133769
http://www.turku.fi/
http://www.visitturku.fi/kaarlejoen-luomutila_fi
http://www.turku.fi/palvelut/alkuluokka
http://www.turku.fi/toimipaikat/varissuon-koulu
http://www.turku.fi/henkilo/paivi-saalasto
file:///C:/Users/smoisala/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/6G2ROVIZ/AUTA-kokeilutLOPPURAPORTTI-luonnos04072017.xlsx


Palvelutiedot ja 
verkkopalvelu



• Palvelujen tiedot koostuvat 3 osasta:

- Palvelukuvaus

- Toimipiste 

- Palvelutarjous 

• PTV-muutoksia ei ole vielä päivitetty 
kunta.fi:hin

Palvelutiedot turku.fi:ssä



• Palvelutietoja voidaan hyödyntää muun sisällön osana ja rikastaa näin 
asiakkaalle tarjottavaa informaatiota

Palvelutiedot muun sisällön osana



• Turku.fi-ratkaisussa palvelutiedot 
siirtyvät rajapinnan yli ensin kaupungin 
omaan Master Data Service –
palveluun ja sitten avoimesti 
hyödynnettäväksi

• PTV-muutoksia ei ole vielä päivitetty 
kunta.fi:hin

Tiedot

palvelutietovarantoon Turku.fi ja 

muut 

sovellukset

Tietojen 

ylläpito

MDS

Palvelu-

tieto-

varanto

Suomi.fi



Toteutettua mutta vielä 
kunta.fi:stä puuttuvaa



• Erityisesti tapahtumakalenterin hakua

on päivitetty

• sekä hakutavat että 

hakumoottori 

• Seuraavana kehitetään ulkopuolisen 

tapahtumailmoittajan prosessia

Tapahtumakalenteria on 

kehitetty



• Palvelutietovarannon vaateita:

• Uudet kentät ja kenttämuotoilut

• Rajapintamuutokset

Palvelutietovarannon 

vaateet



• Matkailu hyödyntää ns. kohdekortteja, joissa yhdellä

sivulla on kuvakaruselli, omat fb-tilit, kartta 

tekstisisällön osana

• Luottamushenkilöiden näkymään on lisätty 

sidonnaisuudet

• Blogityökalua on päivitetty

• Uusi kuvagalleria 

sisältöihin

Muita päivittämättömiä muutoksia



• Tällä hetkellä turku.fi:stä on tarjolla 

PTV:n suuntaan rajapinta 

palvelutiedoille

• Tapahtumakalenterin tiedot JSON-

muodossa lounaispaikka.fi:hin, josta 

ne saa Linked Events

-rajapintamäärittelyjen mukaisesti:

https://api.turku.fi/linkedevents/v1/

Rajapinnat

https://api.turku.fi/linkedevents/v1/




Kiitos!

www.turku.fi/dipake
@DriveTurku


