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Uuden ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto 

‒ Uusi ajanvarausjärjestelmä korvaa nykyisen 

ajanvarauskäytännön yhteispalvelu- ja  

asiointipisteissä 

‒ Valmistautuminen syksy, käytön varmistus 

marras-joulukuu 

‒ Käyttäjät:  

1. Asiantuntijapalvelua tuottava virkamies  

2. Yhteispalvelu- ja Asiointipisteen palveluneuvojat 
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Käyttöönotto yhteispalvelu- ja 

Asiointipisteissä 

‒ Uusi ajanvarausjärjestelmä korvaa 

etäpalvelusivuston ajanvarauskalenterin 

‒ Käytön aloitus 1.1. 2016 

‒ Etäpalveluhanke tekee ajanvarausjärjestelmään 

palvelupisteiden perustiedot valmiiksi 

‒ Etukäteen on hyvä tietää 

‒ Etäpalvelupisteen sähköpostiosoite säilyy 

‒ etapalvelut@kunta.fi osoitteeseen tulee ilmoitus kun uusi 

ajanvaraustapahtuma on tehty 

‒ Etäpalvelu saatavissa klo 9.00 – 15.00 
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Käyttöönotto palveluntuottajilla 

‒ Etäpalveluhanke suunnittelee 

ajanvarausjärjestelmän käyttötavan jokaisen 

palveluntuottajan kanssa 

‒ Etäpalveluhanke tekee ajanvarausjärjestelmään 

palvelupisteiden perustiedot valmiiksi 

‒ Etukäteen on hyvä miettiä 

‒ Mihin sähköpostiosoitteeseen haluatte että tieto 

ajanvarauksesta lähtee?  

‒ Palvelun saatavuusajat 

‒ Miten tiedotatte / koulutatte muutoksesta 
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Uuden ajanvarausjärjestelmän testaus 

‒ Etäpalveluhanke testaa ajanvarauksen 

toimivuuden jokaisen yhteispalvelu- ja 

asiointipisteen kanssa 

‒ Samassa testataan Lync-järjestelmän toiminta.  

‒ Varaa aika varaustaulukosta, joka löytyy myös 

etäpalvelusivustolta. 

‒ Testauksen edellytys on että  

‒ Etäpalvelun tietokone on käytettävissä testauksessa 

‒ IT-tuki on asentanut tarvittavan selainlaajennuksen 

etäpalvelun tietokoneeseen 

‒ Oman palvelupisteen  virtuaalihuoneen linkki on tiedossa 

 

 5 



Uuden ajanvarausjärjestelmän koulutus 

‒ Etäpalveluhanke kouluttaa yhteispalvelu- ja 

asiointipisteiden henkilökunnan 

‒ Päivät tähän on varattu, 04.11. 12.11. ja 19.11.  

‒ Palveluntuottajan koulutusorganisaatio / 

koulutusvastuuhenkilöt vastaavat oman 

henkilöstön koulutuksesta etäpalvelun osalta 

‒ Etäpalveluhanke kouluttaa tarvittaessa 

palveluntuottajien kouluttajat ja auttaa koulutusten 

suunnittelussa 

‒ Moodle: https://moodle.mmg.fi/vm/ ja 

Kirjautumisohje: 
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Ajanvarausjärjestelmän käyttöönoton toinen vaihe - 

ajanvaraus myös kansalaiselle 

‒ Toisen vaiheen käyttöönotto on vielä epävarmaa 

‒ Tavoite on, että järjestelmällä voidaan varata 

aikaa myös muuhun kuin etäpalveluun esim. 

puhelinpalveluun ja käyntiasiointiin   

‒ Lisäksi ajanvaraus mahdollistetaan myös 

kansalaiselle ja tavoite on saada ajanvaraus 

tarjolle myös palvelunäkymiin. 

‒ Palvelunäkymässä kirjautunut kansalainen näkee 

omat ajanvarauksensa ja pääsee linkistä 

ajanvarausjärjestelmään, jossa hän voi esim. 

perua varauksen. 

‒ Tulee sisältämään palveluväylä integraation 
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Demo - näin tehdään ajanvaraus 

1. Varataan halutun palvelun aika 

(Kelan etäpalvelutapahtuma Pudasjärveltä) 

2. Varatusta etäpalvelutapahtumasta lähtee tieto 

1. Varausvahvistus sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä 

kansalaiselle  

2. Varausilmoitus sähköpostilla ja/tai tekstiviestinä  

palvelupisteeseen ja kelan virkailijalle 

3. Varausvahvistuksessa ja – ilmoituksissa on tieto 

käytettävästä virtuaalihuoneesta 

4. Varausvahvistuksessa ja – ilmoituksissa on tieto 

missä ko. palvelutapahtuma toteutuu  

5. Asianomaiset klikkaavat tiettyä linkkiä 
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Demo - näin tehdään ajanvaraus 
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Ajanvaraus 
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Yhteispalvelu tai  

Asiointipiste Viranomainen 

Palveluneuvoja tai  

viranomaisen asiantuntija 

tekee ajanvarauksen 

 

Valitsee: 

Viranomainen 

Palvelu 

Aika  

Paikka 

Etäpalvelukanava  

+ Asiakkaan tieto 

Ajanvaraustiedot 

Tiedot Ajanvarauksesta menee  palvelutapahtuman osapuolille 



Palvelutapahtuma 
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Yhteispalvelu tai  

Asiointipiste Viranomainen 

Lync-kokous 

Kokouksen osapuolet saapuvat samaan kokoukseen 



Etäpalveluajan varaaminen Kelan palveluun 

‒ Kelan etäpalvelu on saatavilla 9.00 – 15.00 

‒ Pyritään että käytännön palvelun saatavuuden 

suhteen samat kuin tähän asti 

‒ Etäpalveluajan voi varata sekä 

yhteispalvelupisteen palveluneuvoja että Kelan 

palveluneuvoja 

‒ Palvelun suunniteltu nimi: Kelan etäpalvelu 

‒ Etäpalveluhanke määrittelee tiedot 

ajanvarausjärjestelmään valmiiksi Kelan puolesta 

‒ Palvelu on organisoitu valtakunnallisesti 
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Oikeusavun etäpalvelu 

‒ Oikeusaputoimiston etäpalvelu on saatavilla  

9.00 – 15.00 

‒ Etäpalveluhanke määrittelee tiedot 

ajanvarausjärjestelmään valmiiksi 

‒ Kunnan palveluneuvoja kehottaa asiakasta aina 

ottamaan yhteyttä oikeusavun virkailijaan 

‒ Etäpalveluajan voi varata vain oikeusavun 

virkailija 

‒ Palvelu on salassapidettävä palvelu 
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Etäpalveluajan varaaminen veron palveluun 

‒ Etäpalvelua on mahdollista saada  

‒ Henkilöverotuksen ennakkoratkaisut 

‒ Maatilatalouden sukupolvenvaihdoksen verotus 

‒ Metsänomistajan verotus 

‒ Palkka.fi neuvonta 

‒ Perintö- ja lahjaverotus 

‒ Distansservice på svenska 

‒ Etäpalveluaika voidaan varata vasta kahden 

työpäivän päähän. 

‒ Etäpalvelu on tarjolla 9.00 – 15.00 

‒ Veron virkailija soittaa usein ensin asiakkaalle 

ennen palvelutapahtumaa 
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TE-toimiston etäpalvelu 

‒ Suunnitelmia vielä tarkennetaan.  

‒ Käytäntö etäpalvelun saatavuuden suhteen 

alkuvaiheessa samat kuin tähän asti 

‒ Sähköinen asiointi ja puhelinpalvelu etusijalla 

‒ TE-toimiston etäpalvelu on saatavilla 9.00 – 15.00 

‒ Pääsääntöisesti TE-toimiston virkailija varaa 

etäpalveluajan Aika-järjestelmää käyttäen 

‒ Käyttöönotto: Etäpalveluhanke määrittelee tiedot 

ajanvarausjärjestelmään valmiiksi TE- toimiston 

puolesta 
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Käytäntö palveluntuottajalla - Maistraatti 

‒ Maistraatti antaa etäpalvelua sekä 

ajanvarauksella että ilman ajanvarausta 

‒ Sama käytäntö kuin ennenkin 

‒ Etäpalvelun ajanvarauksen voi tehdä palveluneuvoja tai 

maistraatin henkilöstö  

‒ Palvelupisteeseen varataan tila maistraatin palvelujen 

antamista varten (esim. päivä), merkitään palvelupisteen 

ajanvarausjärjestelmään. 

‒ Maistraatin työntekijä määrittelee maistraatin 

ajanvarausjärjestelmään em. päivän palvelun antamista 

varten ja varaa päivälle henkilöresurssit  
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Etäpalvelun käyttöönoton ohje 2015 

 

‒ Dokumentin tarkoitus on ohjeistaa etäpalvelun 

käyttöönotto uudessa asiointipisteessä ja 

palveluntarjoajan organisaatiossa 

‒ kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka vastaavat 

yhteispalvelu- ja Asiointipisteistä sekä henkilöt, 

jotka vastaavat valtion palveluntuottajien 

palveluista 

‒ Esitelty 

‒ etäpalvelukanava ja uudet toimintatavat,  

‒ asiat, jotka on huomioitava jotta käyttöönotto onnistuu   

‒ muistilista käyttöönoton töistä 
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Maria Nieminen 

Projektiasiantuntija 

Puh. 0295 16001 (vaihde) 

Lisätieto: maria.nieminen@vm.fi 

www.vm.fi 

Valtiovarainministeriön viestintä 

vm-viestinta@vm.fi 

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500 

 


