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Käyttöönottokonseptin toteutus 

Ajanvarausjärjestelmä  

I-vaiheen toteutus 
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(*ASPA= Asiakaspalvelu 2014 –hanke 

(* POC = Proof of Concept, eli tekninen ja toiminnallinen kokeilu 
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5 maakuntaa 

57 etäpalvelupistettä 

 

Laajentaminen: ASPA2014-

hankkeen aikataulussa  

vuosina 2016-2019 

Etäpalvelupisteet 2015 
Maakunta lkm 

Lappi 

Pelkosenniemi, Tervola, 

Utsjoki 

3 

Pohjois-Pohjanmaa 

Haapavesi, Ii, 

Kärsämäki, Nivala, Oulu  

(5 kpl), Pudasjärvi,  

Pyhäjärvi, Taivalkoski, 

Utajärvi 

13 

Keski-Suomi 

Joutsa, Jyväskylä (3 

kpl), Jämsä, Karstula, 

Keuruu, Kinnula, 

Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia, 

Petäjävesi, Pihtipudas, 

Saarijärvi, Viitasaari 

15 

Etelä-Pohjanmaa 

Alavus (2 kpl), Alajärvi, 

Kauhava (2pl), 

Kuortane, Kurikka, Soini, 

Teuva, Vimpeli, Ähtäri 

11 

Etelä-Savo 

Juva, Kangasniemi, 

Mikkeli (5 kpl), 

Mäntyharju, Puumala, 

Rantasalmi, Savonlinna 

(3 kpl), Sulkava 

14 

Varsinais-Suomi 

Parainen 

1 

Kunnat © MML, 2014 

Alajärvi 

Soini 

Kyyjärvi 

Vimpeli 

Ähtäri Alavus 

Kauhava (2) 

Kurikka 

Teuva 

Joutsa 

Jyväskylä (2) 

Karstula 

Kinnula 

Keuruu Petäjävesi 

Mikkeli (5) 

Kivijärvi 

Multia 

Haapavesi 

Kärsämäki 

Pihtipudas 

Saarijärvi 

Taivalkoski 

Mäntyharju 

Kangasniemi 

Puumala 

Pudasjärvi 

Nivala 

Savonlinna (3) 

Rantasalmi 

Pyhäjärvi 

Tervola 

Utajärvi 

ETELÄ-POHJANMAA 

KESKI-SUOMI 

ETELÄ-SAVO 

POHJOIS-POHJANMAA 

LAPPI 

Ii 

Oulu (5) 

Pelkosenniemi 

Sulkava 

Utsjoki 

Jämsä 

Juva 

Viitasaari 

Kuortane 



Etäpalvelun markkinointiviestinnän tilanne 

 Markkinointi viestintäsuunnitelmat on 

pyydetty, saatu ja rahoituspäätökset on 

tehty 

 Lisäaikaa viestintäsuunnitelman 

toimittamiselle myönnettiin Lapin Liitolle 

31.3.2015 asti 

 Toimenpiteet pitää olla tehty ja laskutettu 

31.10. 2015 mennessä  
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Muutos edelliseen vuoteen 

 Video 
https://www.youtube.com/watch?v=R2I4qdMgh94 

 Etäpalvelun 

verkkoviestintäohje 

 Kunnille 

 Palveluntuottajille 

sovellettavaksi 

 Lähetetty 29.1.2015 

 Löytyy myös linkistä 
 http://www.yhteispalvelu.fi 

osoitteesta ja linkistä 
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https://www.youtube.com/watch?v=R2I4qdMgh94
http://www.yhteispalvelu.fi/intermin/hankkeet/yp/home.nsf/pages/CAEC5736DE714E73C2257CD7003E64D3?opendocument


Markkinointiviestinnän tilanne 

 Etelä-Savo  

 Suunnitelmat tarkentuvat huhtikuun alussa, 

hyödynnetään paikallislehtien laajennettuja 

jakeluja, kansalaisopistojen syyskauden 

esitteitä sekä mahdollisesti radiomainosta 

 Pohjois-Pohjanmaa 
 Suunnitelman teossa ja toimeenpanossa on apuna 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Ulla Karppinen 

 Avoimet ovat, lehti-ilmoitukset, esitteet ja www-sivut 

 Kuitit ja rahaliikenne Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta  
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Markkinointiviestinnän tilanne 

 Etelä-Pohjanmaa 

 Toimenpiteet painottuvat syksyyn: avoimet 

ovet, yhdessä palveluntuottajien kanssa. 

Samanaikaisesti lehti-ilmoituskampanja, 

radiomainontaa ja digilehtikampanja  

 Etelä-Pohjanmaan liitosta annetaan tietoa 

etäpalvelusta jäsenkuntien kuntapäättäjille 

kunnallisjohdon neuvottelutilaisuudessa 

(mukana virkamies- ja luottamushenkilöjohto). 

7 Kunta- ja aluehallinto-osasto 



Markkinointiviestinnän tilanne 
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 Keski-Suomi 

 Kuten syksyllä 2014  

n. 3. viikon tehokampanja 4-31.5. aikana 

 Avoimien ovien päivät yhdessä 

palveluntuottajien kanssa 

 Radiomainonta, lehti-ilmoitukset ja tiedotteet 

 Esitepäivitykset ja painatukset 

 Nettisuvut 

 Yhteiset tilaisuudet etäpalvelun toimijoiden 

kanssa, kokemusten ja tiedon jakoa 



Virtuaalihuoneiden käyttö 

 Virtuaalihuoneisiin voi soittaa joko osoitteella neuvottelutunnus@194.89.205.6 

tai  neuvottelutunnus@haltik.fi.  

 

 Eli jos neuvottelutunnus on 12345, näppäillään soittonumero 12345@haltik.fi tai 

12345@194.89.205.6 ja soitetaan painamalla vihreää luuria. Soiton yhdistyttyä 

syötetään pin-koodi, jonka perään #-merkki. 

 

 Jos yhteyttä ei synny, ette pysty jakamaan kuvaa tai havaitsette muita ongelmia, 

niin ottakaa yhteyttä Haltikin asiantuntijaan osoitteeseen Hans.Wagner-

Prenner@haltik.fi sekä oman palveluntarjoajan tukeen.,Jotta tietoliikenne-

ratkaisujen asiantuntijat pääsevät paikantamaan ongelmat. 

 

 Testaamista varten on tehty oma virtuaalihuone. Siihen soitetaan soittonumerolla 

41301@haltik.fi tai 41301@194.89.205.6. Soiton yhdistyttyä annetaan pin 0707 

ja #-merkki. 

 HUOM! Älä kokeile testauksen yhteydessä neuvottelun lukitsemista 

 Soitto-ohje video https://www.youtube.com/watch?v=7FlqfQ4i-hY 
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https://www.youtube.com/watch?v=7FlqfQ4i-hY
https://www.youtube.com/watch?v=7FlqfQ4i-hY
https://www.youtube.com/watch?v=7FlqfQ4i-hY


Ajanvarausjärjestelmän hankinta 

 Kilpailutus syksyllä, toimittaja Visma Oy 

 Määrittely ja käytettävyyden analysointi on nyt 

käynnissä 

 Uuden ajanvarausjärjestelmän tavoitteet:  

 helpottaa palveluneuvojien työtä 

 helpottaa palveluntuottajien etäpalveluntarjontaa 

 korvata nykyisin käytössä oleva ajanvarausjärjestelmä 

 mahdollistaa ajanvarauksen myös muuhun kuin 

etäpalveluun 

 Mahdollistaa varaustietojen välittyminen 

palveluntuottajien omiin järjestelmiin 
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Ajanvarausjärjestelmän aikataulu 

 Kehitysprojekti kahdessa vaiheessa: 

 Vaihe 1: 

Tuotantoon toukokuussa 

Pilotointi kesäkuusta alkaen 

 Vaihe 2:  

 Tuotantoon lokakuussa 

Vetuma: Mahdollistaa kansalaisen 

ajanvarauksen  

Liitetään mahdollisesti viranomaisten omiin 

ajanvarausjärjestelmiin 

 Liityntä palveluväylään ja palvelutietovarantoon 
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Ajanvarausjärjestelmän pilotointi 

 Pilotti tarjoaa mahdollisuuden olla 

mukana kehittämässä 

 Pilotissa testaamme toimintatapojen 

yhteensopivuutta, käytettävyyttä ja 

käyttöönoton oheistusta 

 Järjestelmän yhteentoimivuutta hallinnon 

muiden kehitettävien järjestelmien 

kanssa 
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