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Kansallisen etäasiointipalvelun tekniset ratkaisut esiselvitys

1

Yhteenveto
Digitalisaatio ja panostaminen sähköisiin palvelukanaviin on vähentänyt käyntiasiointia valtion palveluntuottajien asiakaspalvelupisteillä, ja Valtiovarainministeriö onkin käynnistänyt hankkeen valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistamiseksi. Käyntiasiointipisteiden vähentämiseen liittyen pyritään myös tehostamaan mahdollisuutta etäpalveluna tapahtuvaan asiointiin.
Tässä esiselvityksessä on kartoitettu kansallisen etäpalveluratkaisun tarpeisiin soveltuvia teknisiä
ratkaisuja sekä tuotettu ehdotus etäpalveluratkaisun teknisestä tavoitetilasta kansallisen ratkaisun
pohjaksi. Tavoitetilaa on arvioitu sekä julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden, että kansalaisten kotiasioinnin näkökulmasta. Kartoituksessa on haastateltu kahtatoista julkisen palvelun
tuottajaorganisaatiota, mutta ratkaisun on tarkoitus jatkossa skaalautua myös muiden julkisen sektorin toimijoiden käyttöön.
Selvitys on rajattu tarkastelemaan puhtaasti asiointiratkaisua, joka kattaa yhteisestä asiakaspalvelupisteestä tai muualta, esimerkiksi kotoa, tapahtuvan kuvavälitteisen yhdenoton julkishallinnon asiantuntijatoimijalle, sekä tähän asiointiin liittyvän ajanvarauksen ja yhteydenottojen hallinnan. Selvitys ei ole kohdistunut asiantuntijatoimijoiden omiin perusjärjestelmiin tai toimintaprosesseihin.
Asiakkaan näkökulmasta etäpalveluasioinnin tulee olla helppoa ja turvallista. Asiakaspalvelupisteen
asiointiratkaisun tulee olla helppokäyttöinen, toimintavarma ja tietoturvallinen. Asiointitilan tulee
kattaa tietosuojavaatimukset ja tarvittaessa saatavilla on oltava tukea ja neuvontaa asiointitilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Ehdotettu tavoitetilan teknologiaratkaisu perustuu neljään osa-alueeseen:

Asiointipisteen ”Kioski” -ratkaisu
Asiointipisteratkaisun tavoitteena on tarjota asiakkaille helppokäyttöistä, toimintavarmaan
sekä saavutettavissa olevaa etäpalvelua. Ratkaisu koostuu asiointipisteeltä löytyvästä työasemasta sekä oheislaitteista, jotka yhdessä mahdollistavat etäpalvelun laadukkaiden kuva ja
ääni yhteyksien avulla sekä tietoturvallisen datan siirron palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Ratkaisu sisältää myös näkymän asiointipisteen virkailijalle, jonka kautta asiointipisteen
laitteistoja sekä ajanvarauksia voidaan hallinnoida. Asiointipisteellä asiakas voi käyttää etäpalveluita joko itsenäisesti tai palveluneuvojan tukemana.

Yhteinen asiointiportaali
Yhteinen asiointiportaali toimii asiakkaan keskitettynä kanavana sähköisiin etäpalveluihin.
Asiointiportaalin kautta asiakkaille tarjotaan palveluihin liittyvää neuvontaa itsepalvelutietopankkien ja keskustelutekoälyn (chatbot) avulla sekä palveluneuvojan toimesta sähköisten
keskustelu, video ja ääni kanavien kautta. Asiointiportaalin kautta asiakas voi myös tarvittaessa varata ajan asiointipisteelle sekä hallinnoida omia ajanvarauksiaan.
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Yhteinen ajanvaraus
Ajanvarausratkaisu mahdollistaa ajanvarauksen etäasiointipisteille sekä ratkaisuun integroiduille palveluntarjoajille. Ratkaisussa ylläpidetään yhteisiä ajanvarauskalantereita etäasiointipisteille, josta virkailijat sekä asiakkaat voivat nähdä asiointipisteiden varaustilanteen.
Ajanvarausratkaisu on liitetty asiointiportaaliin, jonka kautta asiakkaat voivat tehdä itsenäisesti ajanvarauksen asiointipisteelle varaustilanteen mukaan. Ajanvarauksen tekeminen onnistuu myös virkailijan toimesta, kun asiakas ottaa yhteyttä esimerkiksi contact centerin
kautta.

Yhteinen asiakaspalvelukeskus ”Contact Center”
Asiakaspalvelukeskus tai ”contact center” mahdollistaa etäkontaktien hallinnan useiden eri
kanavien kautta kuten video, puhelu, chat, sähköposti ja SMS sekä tuottaa tilastotietoa mm.
resurssisuunnitellun pohjaksi. Yhteisessä etäpalveluasiointiratkaisussa contact center toimii
asiakaspalvelukeskuksena niille palveluntarjoajille, joilla ei ole omaa contact center -ratkaisua tai haluavat siirtyä yhteiseen ratkaisuun. Ne palveluntarjoajat, jotka haluavat pitää omat
contact center ratkaisunsa voivat integroitua keskitettyyn ratkaisuun tai sopia toimintamallin
kontaktien ohjaamiselle heidän omaan järjestelmäänsä.
Alustava toteutussuunnitelma perustuu olettamukselle, että yhteinen ajanvaraus ja yhteinen Contact Center voidaan hankkia palveluna kuukausiveloituksella. Yhteinen asiointiportaali olisi räätälöitävää osuutta, samoin kuin kokonaisuuden osien väliset sisäiset integraatiot sekä tarvittavat integraatiot kokonaisuuteen liittyvien asiantuntijavirastojen omiin ajanvaraus- ja asiakaspalvelujärjestelmiin.
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Esiselvityksen tausta ja tavoite
Taustaa
Digitalisaatio ja panostaminen sähköisiin palvelukanaviin on vähentänyt käyntiasiointia valtion palveluntuottajien asiakaspalvelupisteillä. Valtiovarainministeriö onkin helmikuussa 2021 käynnistänyt
Valtion palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 2020-luvulla -hankkeen, jonka tavoitteena on vastata muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin kokoamalla käyntiasiointi julkisen hallinnon yhteisiin
asiakaspalvelupisteisiin ja tiivistämällä valtionhallinnon toimitilaverkkoa. Tulevaisuuden käyntiasioinnissa tulee painottumaan monikanavainen palvelu, digituki ja etäpalvelu. Uudistus toimeenpanee julkisen hallinnon strategiaa, alueellisen läsnäolon strategiaa sekä valtion toimitilastrategiaa.
(Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkkoa - Valtiovarainministeriö (vm.fi)).
Tämä esiselvitystyö kartoittaa ja arvioi kansallisen etäasiointipalvelun teknisen ratkaisun vaihtoehtoja. Etäasioinnin tehostaminen tukee osaltaan valtion toimitilastrategian toteutumista. Taustana
tässä esiselvitystyössä on hyödynnetty seuraavia asiointi- ja toimitilaverkoston kehittämistyössä
aiemmin julkaistuja raportteja
•
•
•
•
•

•

Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030 : Keskustelupaperi osana julkisen
hallinnon strategiatyötä
Tuottavuus- ja digitalisaatiopotentiaalianalyysit 2018-2019, Yhteenveto, Valtiovarainministeriön
julkaisuja – 2019:67
Kansalaisten asiointi- ja julkisen palveluverkoston kehittäminen, Tuottavuus- ja digitalisaatioanalyysi
Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin seuranta- ja arviointiraportti, Pilotointi viidessä Asiointipisteessä 23.9.2014–30.4.2015, Valtiovarainministeriön julkaisu – 28/2015
Etäpalvelujen käyttöönoton käsikirja, Valtiovarainministeriön julkaisu – 44/2015
o Käsikirjan liite: Contact center -ratkaisun vaatimukset
Käsikirjan liite: Kuvayhteysratkaisun vaatimukset
Käsikirjan liite: Tietoturvavaatimukset
Valtiovarainministeriön ASPA-hankkeen arviointiraportti 30.4.2015

Kohti julkisen hallinnon yhteistä asiakaspalveluverkostoa 2030 -raportin mukaan käyntiasiointimäärät ovat laskeneet tasaisesti ja niiden ennustetaan edelleen laskevan nykyisestä viidestä miljoonasta noin puoleen vuosikymmenen loppuun mennessä. Käyntiasiointimäärien kehittymiseen vaikuttavat mm. sähköisen asioinnin mahdollisuuksien laajeneminen, käyntiasiointia edellyttävien toimintamallien väheneminen, alueellinen väestökehitys ja asiakkaiden sähköisen asioinnin kyvykkyyksien paraneminen.
Uudistuksen toimeenpanossa ohjenuorana toimii vuoteen 2030 tähtäävä tavoitetila:
1. Valtionhallinnon palvelujen lähtökohtana on kattavat ja helppokäyttöiset sähköiset asiointipalvelut, niihin liittyvä digituki ja monikanavainen asiakaspalvelu. Valtionhallinnon velvollisuutena on ohjata ja auttaa henkilöasiakkaita ja yrityksiä digitaalisten palvelujen käyttäjiksi.
Sijainnista riippumatta kaikilla ihmisillä tulee olla mahdollisuus asioida yhtenevästi sähköisiä
kanavia ja etäpalveluja hyödyntäen. Käyntiasiointi täydentää sähköisiä palvelukanavia ja
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mahdollistaa käyntiasioinnin tasa-arvoisen toteuttamisen niille asiakkaille, jotka eivät pysty
tai kykene sähköisiä palvelukanavia hyödyntämään.
2. Valtionhallinnon viranomaiset siirtyvät julkisen hallinnon strategian linjausten mukaisesti
2020-luvun aikana yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin ja korvaavat omat palvelutuottajakohtaiset palvelupisteensä yhteisillä asiakaspalvelupisteillä.
3. Valtionhallinnon yhteinen palveluverkko mahdollistaa käyntiasioinnin palvelutarpeeseen
perustuvan saatavuuden ja nykyisen palvelutason kehittämisen niin kaupunkikeskuksissa
kuin harvaan asutuilla alueillakin. Yhteisellä palveluverkolla ja yhtenäisellä palveluvalikoimalla turvataan yhdenvertainen palvelu koko maassa. Kielellisten oikeuksien toteutuminen
turvataan. Keinoina käytetään muun muassa asiakaspalvelun kehittämistä etäpalveluratkaisua ja etätulkki-palveluita hyödyntämällä.
4. Valtionhallinnon yleiset asiointipalvelut (julkinen hallintotehtävä) ovat saatavissa samasta
asiakaspalvelupisteestä ja yhdenmukaisin aukioloajoin huomioiden viranomaisten asiakaspalvelun tarpeet. Palvelua tarjotaan viranomaisen omin resurssein tai palveluneuvojien toimesta tai etäpalvelun välityksellä.
5. Etäpalvelulaitteet mahdollistavat asioinnin suoraan viranomaisen kanssa myös niissä pisteissä, joissa viranomaisella ei ole omaa henkilöstöä. Viranomaisilta edellytetään valmiutta
etävideoyhteyksien vastaanottamiseen, joka osaltaan edistää myös etäpalvelun toteutumista kodeista käsin. Valtakunnallinen etäpalvelu- ja tulkkausratkaisu kehitetään osana Valtion palvelu- ja toimitilaverkkouudistusta.
6. Asiakaspalvelu- ja toimitilojen osalta tavoitellaan laajaa yhteistyötä Kansaneläkelaitoksen ja
kuntien kanssa.
7. Palvelu- ja toimitilaverkko rakentuu niin, että asiakaspalvelun ja toimistotilojen kokonaiskustannukset vähentyvät valtakunnallisesti.
8. Asiointipisteverkon kustannusten jakomallin on kannustettava kaikkia julkisia toimijoita yhteisiin tiloihin.
9. Toimistotiloja on vähennetty monipaikkaisen työn ja valtion toimitilastrategian linjausten
mukaisesti.

2.2

Tavoitteet ja rajaukset
Tämän esiselvityksen tavoitteena on kartoittaa ja vertailla kansallisen etäpalveluratkaisun tarpeisiin
soveltuvia teknisiä ratkaisuja sekä julkisen hallinnon yhteisten asiakaspalvelupisteiden, että kansalaisten kotiasioinnin näkökulmasta. Selvityksessä huomioidaan markkinoilla oleva valmisratkaisutarjonta sekä mahdollinen räätälöintitarve.
Ratkaisuja arvioidaan kahdentoista julkisen toimijan tarpeiden näkökulmasta. Ratkaisua suunnitellaan kuitenkin jatkossa skaalautumaan myös muiden julkisen sektorin toimijoiden käyttöön. Tässä
esiselvityksessä tarkastellut kaksitoista toimijaa ovat olleet Aluehallintovirastot, Digi- ja väestötietovirasto, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Kansaneläkelaitos, Maahanmuuttovirasto,
Maanmittauslaitos, Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot, Poliisin lupahallinto, Rikosseuraamuslaitoksen yhdyskuntaseuraamustoimistot, TE-toimistot, Ulosottolaitos sekä Verohallinto.

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi

Esiselvitysraportti
26.5.2021

7 (36)

Selvityksen tehtävänä on tuottaa ehdotus etäpalveluratkaisun teknisestä tavoitetilasta kansallisen
ratkaisun pohjaksi.
Tämä selvitys rajautuu tarkastelemaan puhtaasti asiointiratkaisua. Asiointiratkaisulla tarkoitetaan
yhteisestä asiakaspalvelupisteestä tai muualta, esimerkiksi kotoa, tapahtuvaa kuvavälitteistä yhdenottoa julkishallinnon asiantuntijatoimijalle, sekä tähän asiointiin liittyviä ajanvarauskäytäntöjä ja
asiantuntijan kontaktien hallintaa. Tämä selvitys ei kohdistu asiantuntijatoimijoiden omiin perusjärjestelmiin tai toimintaprosesseihin.

2.3

Selvityksen toteutus
Esiselvitys toteutettiin vuoden 2021 alussa. Valmistelevat toimet aloitettiin tammikuussa 2021 ja
selvityksen aloituspalaveri pidettiin 2.2.2021.
Selvitystyön alussa haastateltiin kohteena olevia kahtatoista valtionhallinnon toimijaa sekä nykyisistä etäasioinnin käytännöistä, että odotuksista tavoitetilalle. Haastattelut painottuivat sekä toimintatapa-, että teknologiakysymyksiin. Työssä pidettiin vahvasti mukana Digi- ja väestötietoviraston sekä HAUS kehittämiskeskus Oy:n tuottamat palvelumuotoilun näkökulmat.
Esiselvitystyön toteutuksen ajan etenemisestä raportoitiin Digi- ja väestötietovirastolle ja valtiovarainministeriölle kahden viikon välein. Lisäksi jokaisen keskeisen asiakokonaisuuden jälkeen pidettiin lyhyt minityöpaja yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa. Näissä työpajoissa keskusteltiin
kuhunkin kokonaisuuteen valmistuneesta sisällöstä ja sovittiin tarkennuksista.

Esiselvitysraportin sisältöä tuotettiin koko selvitystyön ajan, mutta varsinainen raportin työstäminen ja viimeistely tapahtui huhtikuussa 2021. Huhtikuun aikana myös tapahtuivat ensimmäiset
alustavat tulosten esittelyt eri sidosryhmille. Toukokuussa raporttia kommentoivat mukana olleet
virastot ja viimeistelty raportti luovutettiin toukokuun lopussa 2021.
Esiselvitysraportti luovutettiin Digi- ja väestötietovirastolle ja valtiovarainministeriölle huhtikuun
2021 lopussa.
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Etäasiointipalvelun nykytila
Yhteisiä asiakaspalvelupisteitä, joita kutsutaan asiointipisteiksi, on tällä hetkellä noin kaksisataa.
Arviolta puolessa asiointipisteistä on tarjolla etäpalveluasiointimahdollisuus. Varsinaisen etäasioinnin lisäksi näissä asiointipisteissä asiakkaalla on mahdollisuus myös itsenäiseen sähköiseen asiointiin.
Nykytilan ratkaisu pohjautuu vuosina 2014-2015 etäasioinnista tehtyihin selvityksiin ja määrittelyihin ja se otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa. Ratkaisun ylläpito- ja tukiorganisaatioksi nimettiin
Aluehallintovirasto (AVI), joka ohjaa järjestelmän toimittajaa ja tukipyyntöjä. Ratkaisu oli aluksi
Lync-pohjainen, mutta toimiin tällä hetkellä Skype for Business -pohjalla. Alla olevassa, vuodelta
2015 peräisin olevassa kuvassa on ylätasolla kuvattu nykytilan toimintaprosessi.

Lähde: Valtion yhteinen viestintäratkaisun Lync-palvelu Etäpalvelujärjestelmänä, Lync-kokouksen käyttö etäpalvelussa, Yhteispalvelu- ja Asiointipisteenvirkailijan ohje, 11.11.2015 valtiovarainministeriö

Nykyjärjestelmässä asioinnille on varattava aika etukäteen ajanvarausjärjestelmän kautta. Ajanvarausjärjestelmän kalenterit ovat asiointipistekohtaisia. Jos asiointipisteessä on tarjolla useampi työasema etäasiointia varten, on jokaiselle työasemalle oma kalenterinsa. Asiakas ei voi itse varata aikaa ja pääsy ajanvaraukseen on sallittu vain asiointipisteiden ja palveluntuottajien tietyistä IP-osoitteista. Ajan varauksen tekee tyypillisesti asiointipiste, mutta varauksen voi tehdä myös palvelua
tuottava viranomainen.
Fyysisesti asiointipisteessä on erillinen etäpalvelutila, jossa olevalle tietokoneelle asiointipisteen
virkailija avaa istunnon. Kokouslinkki on asiointipistekohtainen ja virkailijat kirjautuvat kokoukseen
molemmista päistä. Asiointipisteessä kirjautumisen suorittaa asiointipisteen virkailija ja asiantuntijavirastossa etäpalvelua antava virkailija. Asiointipiste on aluksi odotustilassa, kunnes palveluntuottajan virkailija päästää asiointipisteen mukaan käynnistämäänsä kokoukseen.

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi

Esiselvitysraportti
26.5.2021

9 (36)

Ratkaisussa on kiinteät kutsulinkit jokaista asiointipisteessä olevaa etäasiointityöasemaan varten.
Nykytilassaan järjestelmä on hidas, eikä se toiminnallisuuksiltaan vastaa enää tämänhetkisiä vaatimuksia. Järjestelmä on jo elinkaarensa lopussa ja teknologialtaan vanhentumassa etäyhteysohjelmiston osalta. Osa viranomaisista ei enää voi käyttää Skype-linkkejä ja korvaavaa ratkaisua esimerkiksi Teams-ratkaisun käytöstä ollaan tutkimassa. Keski-Suomen TE-toimisto onkin jo ottanut käyttöön itse ylläpitämänsä asiointipistekohtaiset Teams-linkit.
Nykyisessä ratkaisussa ei ole ollut muita vaatimuksia teknologialle kuin että laitteistolla voi käyttää
selainpohjaista Skype-yhteyttä. Kussakin asiointipisteessä asiakkaiden käytössä olevat laitteet on
valittu ja hankittua asiointispisteen omien käytäntöjen tarpeiden pohjalta. Etäasioinnin teknologiaja oheislaitevalinnat vaihtelevat asiointipisteittäin. Asiointipisteiden laitteistot ovat pistekohtaisia ja
asiointipisteen toimeksisaajan ylläpidossa.
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Tavoitteita kansalliselle etäpalveluratkaisulle
Tavoitetilan toimintatapa
Etäasioinnin tavoitteena on tuoda asiakkaalle mahdollisuus käyntiasioinnin kaltaiseen, kasvotusten
tapahtuvaan asiointiin mahdollisimman lähelle asiakasta myös silloin, kun tavoiteltavan asiantuntijaviraston omaa palvelupistettä ei ole helposti saatavilla.
Vaikka asiointia halutaan kasvavassa määrin ohjata sähköiseen asiointiin, on myös etäasioinnin potentiaalisessa kohderyhmässä hyvin erilaisilla taustoilla olevia henkilöitä. Etäasioinnin tulee olla
helppoa ja tehokasta, riippumatta esimerkiksi asioijan digitaidoista.
Asiakasta ohjataan aina ensin sähköiseen asiointiin tai puhelinasiointiin. Jos kuitenkin näköyhteyttä
tarvitaan, eikä käyntiasiointia ole helposti saatavilla, niin etäasiointi on vaihtoehto.
Etäasioinnin tulee mahdollisimman kattavasti ja sujuvasti korvata fyysistä käyntiasiointia. Etäpalvelu on toimiva vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos kyseisen asiantuntijaviranomaisen omaan palvelupisteeseen on matkaa tai lähellä olevassa yhteisessä asiakaspalvelupisteessä ei juuri asiointihetkellä
ole paikalla kyseessä olevaa asiaa tuntevaa virkailijaa.

Tarpeet käyntiasioinnille ja sitä kautta etäasioinnille vaihtelevat. Mahdollisia syitä voivat olla esimerkiksi
▪

Sähköiseen asiointiin tarvittavien tunnistusmekanismien puute; ei suomalaista henkilötunnusta tai ei pankkitunnuksia jostain muusta syystä

▪

Ei ole tarvittavaa omaa laitteistoa asian hoitamiseksi tai ei ole osaamista niiden käyttöön
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▪

Ei ole kokemusta asian hoitamisesta ja tarvitsee tukea; esimerkiksi nuori ikä, vieras kulttuuritausta tai harvoin tapahtuva elämäntilanne

▪

Asia voi olla niin monimutkainen, että sitä ei ole mahdollista hoitaa sähköisenä asiointina ja
asian hoitaminen tarvitsee neuvontaa ja tukea

▪

Asiaan liittyy joko dokumenttien fyysistä toimittamista tai tunnistamista tai henkilön tunnistamiseen liittyviä toimenpiteitä, kuten sormenjälkien ottamista.

Ihmisen näkökulma: Asiointipisteille tulevien ihmisten ongelmat, ajatukset ja tarpeet ovat yksilöllisiä, arkisia ja usein ”ihmisen kokoisia”. Erilaisia palvelupolkuja on lähes yhtä monta kuin asiakasta.
Lähde: Asiointipisteiden kehittäminen palvelumuotoilun avulla, yhteenveto työskentelystä.
2020-2021. Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus. (Liitteessä 2 löytyy linkki materiaaliin)

Kaikkia käyntiasioinnin tilanteita ei ole ainakaan välittömästi mahdollista korvata etäasioinnilla,
mutta palveluvalikoimassa pyritään mahdollisimman hyvään kattavuuteen. Julkiset toimijat tulevat
järjestelmään ja toimintatapaan mukaan vaiheittain sekä toimija-, että palvelutarjontanäkökulmasta.
Yhteisen asiakaspalvelupisteen tilassa tapahtuvalle toiminnalle tärkeää on mm.
▪

Tilan tulee olla tietosuojan osalta toimiva. Tarjolla tulee olla äänieristettyjä asiointitiloja,
jossa etäasiointi voi tapahtua luottamuksellisesti. Osalla viranomaisia (esimerkiksi Maahanmuuttovirasto, Rikosseuraamuslaitos tai Poliisi) on tietosuojaan liittyviä erityisvaatimuksia.
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Ainakin osaan yhteisistä asiakaspalvelupisteistä olisi hyvä järjestään myös erityissuojattuja
asiointitiloja (vertaa esimerkiksi Maahanmuuttoviraston erityistilat International House Helsinki -toimipisteessä).
▪

Tarjolla tulee olla mahdollisuus sekä ajanvarauksella tapahtuvaan asiointiin, että ns. onlineasiointiin, jossa asiakas jää jonoon odottamaan halutun asiantuntijatoimijan virkailijan vapautumista ottamaan vastaan seuraavan asiakkaan etäasiointijonosta.

▪

Laitteiden käyttöön tule olla selkeät ohjeet sekä paperilla, että sähköisesti. Tarvittaessa saataville tulee olla henkilökohtaista neuvontaa. Neuvonta voi tapahtua joko paikan päällä tai
esimerkiksi puhelimitse.

▪

Asiakaspalvelupisteen teknologian ja laitteiston tulisi olla jokaisessa pisteessä samanlaisia.
Hyväksi käytännöksi on osoittautunut myös jokaisen laitteen nimeäminen selväkielisellä
minitarralla. Tämä helpottaa mm. viestintää käytön neuvonnan tilanteissa, etenkin jos neuvota tapahtuu puhelimitse tai muulla tavalla etänä.

▪

Asiakaspalvelupisteillä tulee olla riittävän laajat aukioajat myös ilta-aikaan. Tämä asettaa
toki vaatimuksia myös asiantuntijaviranomaisten palveluajoille.

▪

Etäasiointina tarjottavan palveluvalikoiman tulee olla kattava. Tavoitteena voisi aluksi olla
saman palveluvalikoiman tarjoaminen etäasiointina, kuin mitä puhelinpalvelukin voidaan
tarjota. Toiminnan kypsyessä tulisi tavoitella mahdollisimman laajasti samaa palvelukattavuutta, kuin mitä fyysisissä asiakaspalvelupisteissä tarjotaan.

▪

Etäasioinnin tulee palvella kaikkia asiakasryhmiä – kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä sekä
toisia viranomaisia ja muita julkisen sektorin toimijoita.

▪

Ratkaisujen tulee täyttää saavutettavuusvaatimukset

▪

Asiakaspalvelupisteissä tulee olla riittävä ja osaava tuki asiointiin laiteiden ja ohjelmistojen
käytön näkökulmasta. Rooli olisi puhtaasti käytön neuvontaan kohdistuva, eikä tarkoitus
ole, että kyseinen asiakasneuvoja ottaisi millään lailla kantaa varsinaiseen asiointitapahtuman sisältöön. Ei ole tarkoitus, että neuvojat käsittelisivät asiantuntijavirastojen asiakirjoja
tai kommentoisivat esimerkiksi hakemuksen etenemisen tilaa. Neuvontaa annetaan ainoastaan sillä tasolla, mikä on julkisesti muutenkin saatavilla esimerkiksi virastojen omilla verkkosivuilla tai Suomi.fi-palveluissa.

▪

Asiakaspalvelupisteen työntekijän, jonka tehtäviin käytön neuvonta kuuluisi, tulisi olla
vahva asiakaspalvelun ammattilainen, jolla on hyvä kokonaiskuva hallinnosta ja varmuus
tietotekniikasta. Tarvittaessa tämä asiakasneuvoja tukisi asiakasta esimerkiksi etäpalveluasioinnin teknologiassa ja ohjaisi myös asiakasta itsenäiseen sähköiseen asiointiin silloin
kun se on mahdollista. Asiakaspalvelupisteen neuvojan taustatukena toimisi esimerkiksi
Kansalaisneuvonta ja mahdollisesti myös eri asiakaspalvelupisteiden asiakasneuvojista
koostuva verkosto mahdollisine päivystysvastuineen.

▪

Asiakaspalvelupisteessä tapahtuvan neuvonnan ja sähköisen asioinnin tuen tulee tavoitetilassa huomioida myös erityistarpeet, kuten näkö- tai kuulovammat, puheen tuottamiseen
liittyvät esteet tai erityistarpeet palvelun kielen kanssa.
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Kuva: Asioinnin tulee olla helppoa ja turvallista. Asiakaspalvelupisteen asiointilaitteistot ovat helppokäyttöisiä, toimintavarmoja ja tietoturvallisia. Asiointitila kattaa tietosuojavaatimukset. Tarvittaessa on saatavilla tukea ja neuvontaa asiointitilanteeseen liittyvissä kysymyksissä.
Kotikäyttäjän näkökulmasta
▪

Asioinnin tulisi tapahtua mahdollisuuksien mukaan samalla tavalla kuin asiakaspalvelupisteestäkin. Poikkeuksena ovat ainakin erikoistilanteet, joissa tarvitaan esimerkiksi fyysistä
tunnistautumista, sormenjälkien ottamista tai vaikkapa fyysistä dokumenttien tunnistamista tai luovutusta.

▪

Mahdollisesti käyttäjän päätelaitteelle tarvittavien sovellusratkaisujen tulisi olla laajasti käytössä olevia ns. teollisuusstandardeja tai ilman korvausta esim. Suomi.fi-verkkopalvelun
kautta käyttäjän helposti asennettavissa.

▪

Ratkaisun tulee toimia erilaisilla päätelaitteilla, kuten tietokoneella, tabletilla tai puhelimella.

Asiantuntijavirkailijan näkökulmasta
▪

Asiantuntijaviranomaisen antama etäasiointipalvelu tapahtuu tyypillisesti viraston tiloista ja
etäasiointitapahtumassa onkin tärkeää, että videoyhteydessä asiakkaalle näkyvä ympäristö
on asiallinen, antaa luotettavan kuvan toimijasta ja on heti tunnistettavissa kyseisen asiantuntijaviraton toimipaikaksi.

▪

Jos kuitenkin virkailijalla on olemassa vaatimukset täyttävä muu kuin virastossa oleva työskentelypiste, esim. kotona, tulee etäasiointipalvelun toimia sieltä samankaltaisena kuin viraston sisäverkostakin.

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi

Esiselvitysraportti
26.5.2021

▪

4.2

14 (36)

Eri viranomaisten asiointiprosesseissa joudutaan vielä muotoilemaan käytäntöjä ja osa palvelukokonaisuuksista tulee vaatimaan varmasti myös lainsäädännöllisiä muutoksia, ennen
kuin kaikki palvelut voidaan viedä etäasioinnin piiriin. Tällaisia kysymyksiä voivat olla ovat
esimerkiksi
▪

Asiakirjojen toimittaminen ja tunnistaminen: Kuka voi tunnistaa asiakirjan, millä
oikeuksilla ja mitkä ovat sallitut tunnistustavat ja/tai välineet? Mitkä asiakirjat otetaan viranomaisen säilytykseen, miten ja mihin ne yhteisessä asiakaspalvelupisteessä talletetaan sekä millaista viestintää ja dokumentaatiota vaaditaan näistä toimenpiteistä toimitettavaksi asiakkaalle tai asiasta vastaavalle asiantuntijaviranomaisille? Mitkä asiakirjat luovutetaan takaisin asiakkaalle ja mitä tietoa niistä jää
viranomaiselle?

▪

Todistajien paikalla olo: Miten toimitaan, kun esimerkiksi paikalla on oltava kaksi
esteetöntä todistajaa?

▪

Kopion oikeaksi todistamisen käytännöt

▪

Julkisen notaarin käytännöissä on tällä hetkellä fyysistä käyntiasiointi vaativia vaiheita ja tehtäviä

▪

Vihkiminen esimerkiksi jatkossakin varmaan edellyttää fyysistä paikalla oloa

Muutosnäkökulmia palvelumuotoilutyön pohjalta
Etäasiointipalvelun teknisen ratkaisun esiselvityksen rinnalla on tuotettu palvelumuotoilun sisältöä
etäasioinnin kehittämiseen. HAUS Kehittämiskeskuksen tuottamassa palvelumuotoilutyön yhteenvedossa on nostettu eniten esiin nousseiden teemojen pohjalta neljä protoilukohdetta. Palvelumuotoilutyön protot tukevat etäpalveluratkaisun kehittämistä ja protoilukohteita on alla lyhyesti
peilattu teknisen ratkaisun esiselvitystyötä vasten.
HAUS Kehittämiskeskuksen palvelumuotoilutyössään nostamat neljä protoa ovat:

•

Asiointipisteiden brändäys ja konseptointi: julkisten palveluiden ”ostoskärry”, eli kaikki palvelut samasta paikasta, liikkuva piste, mennään sinne, missä ihmiset ovat

•

Yhden luukun periaate: asiakas luo itse omat palvelupolkunsa yhdellä luukulla

•

Palvelulupaus ja digituen rooli; asiointipisteellä voit hoitaa asioita sinulle parhaalla tavalla

•

Eri kohderyhmien rohkaiseminen ja motivointi: jokaisen ihmisen elämäntilanne on ainutlaatuinen

Protoaihiot tukevat tässä kansallisen etäasioinpalveluratkaisun esiselvitystyössä esiin nous-

seita tarpeita ja tavoitteita.
Etäasiointipalvelun kattavan käyttöönoton kannalta on oleellista, että asiakkaita palvellaan yhteisissä asiakaspalvelupisteissä mahdollisimman laajasti kaikissa julkisissa asiointitarpeissa. Kattava

Puh. 0295 536 000 (vaihde)

Yhteystiedot, katso www.dvv.fi

Esiselvitysraportti
26.5.2021

15 (36)

tarjonta lisää todennäköisyyttä sille, että asiakkaan ei tarvitse sopia uutta aikaa, etsiä vaihtoehtoista asiointikanavaa tai ryhtyä selvittämään mikä viranomistaho asiasta oikeastaan vastaa.
Monikanavaisuus helpottaa kansalaisen asiointia. Vaikka tavoitteena on kannustaa sähköisten kanavien käyttöön, on tarvetta myös vuorovaikutteiselle henkilökohtaiselle asioinnille. Asiointi voi tapahtua omilla laitteilla ja omista tiloista asiakkaalle parhaiten sopivaan aikaan. Jos kuitenkin asiakas
kokee itselleen sopivammaksi asioida asiakaspalvelupisteessä, on siellä tarjolla mahdollisuus etäpalveluasiointiin tai itsepalveluasioinnin ja ainakin joidenkin julkisten palvelujen osalta myös henkilökohtaiseen käyntiasiointiin. Yhteinen ajanvarausjärjestelmä helpottaa asiakkaan ajanvarauksia erityisesti silloin, kun kyseessä on monimutkainen asia, joka vaatii yhteydenottoja eri asiantuntijaviranomaisten kanssa.

4.3

Tarpeita ja suosituksia tavoitetilan tekniselle ratkaisulle
Suomi.fi-palvelujen hyödyntäminen
Suomi.fi-Tunnistus
Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen tunnistuspalvelu, jota voidaan hyödyntää loppukäyttäjien tunnistamisessa digitaalisissa palveluissa. Palvelu tukee useita eri tunnistus menetelmiä kuten verkkopankkitunnistamista, mobiilivarmennetta ja varmennekorttia. Kotimaisten tunnistusvälineiden lisäksi palveluun on mahdollista kirjautua myös eurooppalaisia eIDAS-tunnistusvälineitä
käyttäen.
Suomi.fi-tunnistus -palvelu käyttää tunnistukseen väestötietojärjestelmän tietoja. Tietoja täydennetään asiointipalvelun tarpeiden mukaisesti väestötietojärjestelmän perusteella, mikäli loppukäyttäjä
on tunnistettu vahvasti. Palveluun liittyminen ja sen käyttäminen on julkishallinnolle maksutonta.
Tunnistusvälineiden käytöstä aiheutuvat kustannukset hoidetaan keskitetysti Digi- ja väestötietovirastossa.

Lähde: Teksti yllä sekä kuva https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/tunnistus

Suomi.fi-Valtuudet
Suomi.fi valtuudet palvelun avulla henkilö voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen toimimaan
omasta puolestaan valituissa palveluissa. Valtuudet palvelu toimii siten, että valtuutettu henkilö,
jolle on myönnetty valtuus toimia toisen henkilön puolesta, kirjautuu esimerkiksi OmaVero-järjestelmään, jossa hän voi hakea myönnetyt valtuudet ja vaihtaa valtuuden myöntäneen henkilön
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näkymään ja tehdä tämän jälkeen toimintoja myönnettyjen valtuuksien rajoissa. Valtuudet palvelun
käyttö on vahvasti kohdeorganisaation substanssijärjestelmä kohtainen.
Etäpalvelussa valtuutus on tarpeellinen osa kokonaisprosessia, koska tyypillisesti myös käyntiasioinnissa hoidetaan asioita toisen puolesta. Toimintaprosessissa toisen puolesta asioinnin käytännöt
tulisi hioa mahdollisimman sujuvaksi ja asiointitapahtumaa helpottavaksi.

Suomi.fi-palveluväylä
Suomi.fi-palveluväylä on standardoitu tiedonsiirtokanava, joka tarjoaa vakioidun tavan tietojen siirtoon organisaatioiden välillä sekä mahdollistaa turvallisten palvelukokonaisuuksien rakentamisen.
Palveluväylän avulla asiakasorganisaatiot voivat rakentaa kustannustehokkaasti eri palveluita ja tietolähteitä yhdisteleviä kokonaisuuksia. Muita Palveluväylän tarjoamia hyötyjä ovat muun muassa
▪
▪
▪
▪

yhdenmukainen tapa tuoda tietoja kehitettäviin palveluihin
standardinmukaiset tietoturvaratkaisut
avoimet rajapinnat – kaikki Palveluväylään liitetyt tietolähteet ja palvelukomponentit hyödynnettävissä
säästöt esimerkiksi infrastruktuuri- ja arkistointikustannuksissa.

Palveluväylän liitynnät on koottu ajantasaiseen hakemistoon, Liityntäkatalogiin. Se tarjoaa Palveluväylän kautta saatavien rajapintapalveluiden hallinnolliset ja tekniset kuvaukset. Lisäksi se tukee
tietojen uudelleenkäyttöä sekä auttaa digitaalisten palveluiden tuottajia ja teknisiä toteuttajia hyödyntämään liityntöjä.

Lähde: Teksti yllä sekä kuva https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/sivut/palveluvayla

Etäasiointipalveluratkaisulle Suomi.fi-palveluväylä tarjoaa vakioidun ja tietoturvallisen tavan julkaista rajapinnat palveluntarjoajien käyttöön. Vastaavasti integraatiot palveluntarjoajien järjestelmiin voidaan toteuttaa tietoturvallisesti palveluväylän kautta. Julkisen hallinnon organisaatiot ovat
myös velvoitettuja käyttämään Suomi.fi-palveluväylää.
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Digitaalinen henkilöllisyys (DigiID)
Digitaalinen henkilöllisyys on Valtionvarainministeriön hanke, jossa tavoitteena on luoda kaikille
yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset mahdollisuudet osoittaa viranomaisten vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisella menetelmällä sekä fyysisessä, että sähköisessä asiointitilanteessa.
Hankkeen tavoitteena on
▪
▪
▪
▪
▪

Yhdenvertaiset mahdollisuudet digitaalisen henkilöllisyyden hyödyntämiseen
Mahdollistaa viranomaisten vahvistamien henkilötietojen laajemman hyödyntämisen asioinnissa
Varmistaa edellytykset omaan itseen liittyvien henkilötietojen jakamisen syntymiselle ja
kehittämiselle tulevaisuudessa
Edellytykset ulkomaalaisen henkilön rekisteröinnille ja sähköiselle tunnistamiselle
Mahdollistaa Suomesta rajat ylittävä sähköinen tunnistaminen

Hankkeesta syntyvän ratkaisun perustana toimii valtion tuottama ydinidentiteetti, jossa ydinhenkilöiden tiedot rekisteröidään ja hallinnoidaan väestötietojärjestelmässä. Asiakaan tunnistautumisvälineenä toimisi digitaalinen lompakko joko mobiilisovelluksena tai erillisenä laitteena, joka nousisi
passin ja henkilökortin rinnalle täysin digitaalisena henkilöllisyystodistuksena sähköisiin ja fyysisiin
asiointitilanteisiin.
Digitaalinen henkilöllisyys -hanke odotetaan valmistuvan vuonna 2023.

Asiakkaan vahva tunnistaminen ei ole aina mahdollista puuttuvien pankkitunnuksien tai suomalaisen henkilötunnuksen takia. Digitaalinen henkilöllisyys -hanke tarjoaa tähän ratkaisua pankeista
riippumattoman vahvan tunnistautumismenetelmän kautta. Ratkaisua tarjoaa myös henkilötunnuksen uudistamisen hanke, jonka yhtenä asiana on laajentaa sitä ulkomaalaisten henkilöiden joukkoa,
joka henkilötunnuksen voisi tulevaisuudessa saada.
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Kehittyvän teknologian mahdollisuuksia
Kehittyvät teknologiat tarjoavat paljon uusia mahdollisuuksia erityisesti asiakaspalvelun, tunnistuksen sekä analytiikan saralla. Tekoälyyn pohjautuvat chatbotit ja virtuaaliavustajat voivat vähentää
asiakaspalvelijoiden kuormaa ja tällä tavoin nopeuttaa ja helpottaa asiakkaiden asiointia. Tekoälyä
voidaan hyödyntää myös esimerkiksi asiointitapahtumien analysoinnissa ja kohdistaa resursseja ja
palvelun jatkokehitystä sinne missä siitä saadaan suurin hyöty. Kehittyvät teknologiat tarjoavat
mahdollisuuden myös esimerkiksi reaaliaikaisiin käännöspalveluihin, joilla voidaan helpottaa eri äidinkielellä asioivien henkilöiden palvelemista. Eräs kehittyvien teknologioiden tarjoama mahdollisuus on tunnistaa etäasioivan henkilön kasvot webkameran avulla ja verrata niitä henkilön esittämän henkilötodistuksen kuvaan, jolloin voidaan varmistua, että henkilö asioi omana itsenään.
Kansallinen tekoälyohjelma AuroraAI on pääministeri Sanna Marinin johtaman hallituksen hallitusohjelman strategisten tavoitteiden pohjalta luotava toimintamalli, jolla julkisen hallinnon toiminta
järjestetään tukemaan tekoälyavusteisesti ihmisten elämäntapahtumia ja organisaatioiden liiketoimintatapahtumia yhdessä eri sektoreiden palveluntarjoajien kanssa. AuroraAI on noussut esille
mm. poliisihallituksen mahdollisissa tulevaisuuden suunnitelmissa keskusteltaessa chatbottien käytöstä asiakaspalvelun tukena. AuroraAI tarjoaa laajat integroitumismahdollisuudet sekä useita erilaisia palveluja, mutta arvioitu aikataulu käyttöönoton osalta on aikaisintaan vuoden 2022 loppupuolella. Etäasioinnin jatkokehitystä silmällä pitäen AuroraAI voisi mahdollisesti toimia asiakkaan
apuna etäasioinnissa esimerkiksi avustamalla oikean viranomaisen löytämisessä sekä tukemalla
asiakaspalvelupisteen asiakasohjausta.

Modulaarisuus
Etäasioinnin teknisen tavoitetilan ratkaisuun haetaan modulaarisuutta. Tämä mahdollistaa sen, että
teknologian kehittyessä ratkaisun osia voidaan helposti ja kustannustehokkaasti päivittää, muuttaa
ja korvata. Esimerkiksi viestintäsovellusten osalta kehitys on nopeaa ja sen vaihtamien voi tulla
ajankohtaiseksi useammankin kerran kokonaisjärjestelmän elinkaaren aikana.

Tietoturva ja tietosuoja
Toteutettavan etäasioinnin ratkaisun tulee koko laajuudeltaan toteuttaa vahvaa tietoturvaa ja tietosuojaa. Kriteereitä on kattavasti kuvattu useissa tietoturvaa ja tietosuojaa linjaavissa ohjeistoissa.
Keskeisiä ohjeistoja ovat:
▪
▪
▪
▪
▪

Kansallinen turvallisuusauditointikriteeristö Katakri 2020 (Tietoturvallisuuden auditointityökalu
viranomaisille) Katakri 2020 (um.fi)
Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointikriteeristö (PiTuKri) Pilvipalveluiden_turvallisuuden_arviointikriteeristo_PiTuKri_v1_1.pdf (kyberturvallisuuskeskus.fi)
Etätyön tietoturva - ohjeita organisaatioille ja yrityksille | Kyberturvallisuuskeskus
Organisaatiot - Tietosuojavaltuutetun toimisto
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
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Viestintäsovelluksen valinnassa oleellista on, minkä turvaluokitustason tietoa järjestelmässä käsitellään ja onko ratkaisu mahdollista tuottaa ns. on-premise -ratkaisuna. Nykyjärjestelmä perustuu
poistumassa olevaan Skype for Business -ratkaisuun, josta on olemassa on-premise -ratkaisu. Esimerkiksi Teamsin osalta tällä hetkellä ei kyseisä vaihtoehtoa ole. Nykyratkaisun käytön jatkuvuudelle ollaan kuitenkin jo etsimässä ratkaisua Valtorin toimesta. Haasteen aiheuttaa pilvipohjaisen
ratkaisun tietojen tallennus. Pitukrin vaatimusten mukaan TL IV -luokiteltuun tietoon ei saa olla
suoraa tai epäsuoraa pääsyä muiden valtioiden viranomaisilla. Fyysinen sijaintirajaus kattaa myös
hallinnointi-, varmistus- ja muut ylläpitoratkaisut.
Koska etäasioinnin teknisen tavoitetilan ratkaisussa pyritään modulaarisuuteen, tavoitellaan myös
viestintäsovelluksen osalta joustavuutta. Viestintäsovelluksen vaihtaminen tai rinnakkaisen tuotteen käyttöönotto tarvittaessa on mahdollista, kun ratkaisujen kehittyessä uusia ja yhä paremmin
palvelevia ratkaisuja on tarjolla.
Käyttöönotossa on huomioitava tietoturvaan vaikuttavat määritykset ja ohjeistukset. Oleellista on
se, millaisia tietoja kunkin asiantuntijaviranomaisen kanssa käsitellään sekä miten viestintäsovellus
käsiteltäviä tietoja hallinnoi ja mihin niitä maantieteellisesti tallennetaan. Käyttöönoton yhteydessä
on huolellisesti varmistettava, että konfiguraatiot on tehty oikein ja ohjeet sekä tarvittavat kontrollit ovat kunnossa.

Ratkaisun yhteyteen valittavan viestintäsovelluksen tulee olla Valtorin hyväksymä ja valtion
ratkaisuvalikoimaan kaikilta ominaisuuksiltaan sopiva. Tavoitteena on, että etäasioinnin viestintäsovellus olisi sama ratkaisu, joka julkisilla toimijoilla on jo muussakin toiminnassa käytössään.
Tietoturva- ja tietosuojavaatimusten täyttyminen koko järjestelmän tai sen yksittäisten osien kohdalla riippuu siitä, mitä tietoja järjestelmässä käsitellään.
Niiden julkisten toimijoiden osalta, joiden asiointiprosesseissa vaaditaan Tuve-tasoista tietoturvaa,
tulee tarpeet selvittää erikseen.
Kilpailutusvaiheen valmistelun yhteydessä on hyvä tehdä vielä yksityiskohtainen tietoturva- ja tietosuojavaatimusten analyysi.
Tietoturvaa ja tietosuojaa toteutettaessa on huomioitava ainakin
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rekisteröidyn oikeudet
Pääsynhallinta
Lokitusvaatimukset
Varautuminen
Tietojen ja rajapintojen salaus
Tiedon elinkaarivaatimukset
Tietojen siirto ja tallennus (TLIV tietoa ei saa siirtää Suomen ulkopuolelle)
Tietosuojapoikkeamien käsittely
Järjestelmien eriyttämisen käytännöt
Auditointimahdollisuuden varmistaminen
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Muuta teknisessä ratkaisussa huomioitavaa
Teknisen ratkaisun tulee huomioida kielelliset vaatimukset sekä käyttöliittymän, että käsittelyprosessien osalta. Suomen ja ruotsin lisäksi järjestelmän tulisi olla käytettävissä vähintään englannin
kielellä.
Kaiken järjestelmässä välitettävän tiedon tulee olla rakenteellista ja määrämuotoista.
Liitteeseen 4 (Liite 4 Etäpalveluratkaisun toiminnalliset ja tekniset suositukset.xlsx) on nostettu yleisiä teknisiä suosituksia keskitetylle etäasiointiratkaisulle. Suositukset perustuvat esiselvityksessä
mukana olleiden 12 palveluntarjoajan, Valtorin sekä VM:n (valtionvarainministeriö) haastatteluihin
sekä VM:n vuonna 2015 toteuttamaan etäpalveluhankkeeseen (Tuotokset - Valtiovarainministeriö
(vm.fi)).

4.4

Referenssiratkaisuja
PATA
PATA on kolmen sote-alueen (Etelä-Karjala, Kymenlaakso ja Vaasa) yhteinen kehityshanke, jonka
tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa maan johtava keskitetty sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasneuvonnan ja -ohjauksen toimintakonsepti sekä tätä toimintaa tukevat tekniset ratkaisut.
Hanke on tällä hetkellä kehitysvaiheessa ja kaksi ensimmäistä julkaisua on alustavan suunnitelman
mukaan tarkoitus tehdä vuoden 2021 aikana.
PATA-Kokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta:
1. PATA-alusta eli teknologia-alusta ja työkalut.
2. PATA-toimintamalli, joka kuvaa asiakaspalvelukeskuksen toimintakonseptin ja toimintaperiaatteet.
3. Alueelliset PATA-muutoshankkeet, joiden tavoitteena on käynnistää asiakaspalvelukeskustoiminta alueellisena palveluna ja saada aikaan tavoitellut hyödyt.
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PATA-alusta on monikanavainen asiakaspalveluympäristö, jonka tarkoituksena on tarjota terveydenhuollon asiakkaille etäasiointimahdollisuus ammattilaisen kanssa mahdollisimman helposti ja
luottamuksellisesti. Yhteydenottokanavina toimivat perinteisen puhelun lisäksi chat, chatbot sekä
video. Kaikki asiakaspalvelijat ovat myös terveydenhuollon ammattilaisia ja varmistavat että asiakas
ohjataan oikealle ammattilaiselle heti ensimmäisestä yhteydenotosta lähtien.

Kela
Kelan (Kansaneläkelaitos) etäpalveluasiointiratkaisu nousi esille useissa haastatteluissa hyvänä esimerkkinä etäpalveluasioinnista.
Kelan etäpalvelut ovat saatavilla asiointipisteissä, lähipalvelupisteissä sekä Virtu-palvelupisteissä.
Asiointipisteissä kunnan palveluneuvojat ohjaavat ja opastavat verkkopalveluihin, ottavat vastaan
hakemuksia ja ohjaavat asioimaan Kelaan etäpalvelun kautta. Etäpalvelu tapahtuu asiakaspäätteen
avulla. Kaikissa asiointipisteissä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta videoyhteydelle. Etäpalvelupisteiden lisäksi palvelua on tarjolla myös puhelinpalvelussa, verkossa chattinä tai itsepalveluna.
Kelalla on myös yhteistyökumppaneita, joiden kautta voi hoitaa Kela-asioita. Kumppanipalvelua
ovat esimerkiksi asiakkaan korvauksen antaminen, ohjaus ja neuvonta, hakemusten vastaanotto ja
ajanvarauksen tekeminen. Kumppani voi myös laittaa asiakkaan asian vireille.
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Ratkaisu
Asiakaspalvelun kokonaisuuden hallinta tapahtuu contact centerin kautta. Siihen kuuluu mm.
agenttien hallinta - jonotus, ringit ja resurssisuunnittelu. Kontaktikanavina toimivat puhelut, chatit,
videot, sähköpostit, tekstiviestit ja sosiaaliset mediat.
Kelan nykyisenä contact center ratkaisuna toimii Elisa OC -palvelu. Elisa OC:n tekniikassa on kuitenkin joitakin puutteita, eikä se esimerkiksi tue Suomi.fi-tunnistautumista. Kelalla on contact center ratkaisusta kilpailu meneillään. Kelalle on myös hankittu uusi ajanvarausjärjestelmä, mutta sitä ei
ole otettu vielä etäpalveluiden ajanvarauksen osalta käyttöön.
Etäpalveluiden videoyhteyksissä käytetään Pexip videokonferenssiratkaisua. Pexip on integroitu
contact center -ratkaisuun ja sen hallinta tapahtuu contact centerin kautta. Videopuheluihin voidaan tarvittaessa liittää kolmas osapuoli sekä jakaa ruutua osallistujien kesken. Ratkaisu on selainriippumaton, eikä tarvitse käyttäjältä erillistä asennusta. Ratkaisulle on tehty tietoturvaselvitys ja se
on todettu tietoturvalliseksi.
Verkon asiakasneuvonnassa Kela hyödyntää chattien lisäksi Boost.ai:n tarjoamaa keskustelutekoälyä (chatbot) sekä on mukana VM:n (valtionvarainministeriö) Aurora-hankkeessa.

Virtu.fi-palvelu
Virtu on Lapin alueen virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus.
Palvelun tuottajina toimivat Lapin kunnat ja kuntayhtymät, alueen sairaanhoitopiirit, järjestöt, yksityiset palvelun tuottajat ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Poske). Palvelun tuottajat
vastaavat palvelun toteuttamisesta ja sisällöstä sekä palvelun aikana syntyneistä rekistereistä ja kirjaamisesta.
Poske vastaa Virtuaalisesta sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksesta (virtu.fi –portaalista), eli Poske
▪

kehittää sosiaalialalle uudenlaisia teknologiavälitteisiä toimintatapoja yhteistyökumppaneiden
kanssa

▪

uudistaa teknologiaa ja järjestelmiä vastaamaan käytännöstä nousevia tarpeita

▪

tukee palvelun tuottajia ja käyttäjiä

▪

ylläpitää Virtuaalista sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta.

Poske kehittää Virtu-palvelupiste konseptia. Poske mm. Ylläpitää yhteyshenkilöiden verkostoa ja
suunnittelee uudet ominaisuudet. Järjestelmän teknisestä kehittämisestä ja pidosta vastaa Arctic
Connect Oy.
Virtu-kokonaisuus sisältää sähköisen palveluportaalin sekä etäkäyttöön soveltuvia palvelupisteitä.
Virtu-palvelupisteillä kuntalainen voi käyttää kuvapuhelinpalveluita ja muita internet-palveluita,
sekä tulostaa, kopioida ja skannata dokumentteja. Palvelupiste sopii sekä yksilö-, että ryhmäpalveluihin.
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Virtun kautta kansalainen saa:
▪
▪
▪
▪

Ohjaus- ja neuvonta- sekä ajanvarauspalveluita omasta kunnastaan tai alueellisesti tuotettuna
Mittareita ja testejä oman hyvinvoinnin tueksi
Mahdollisuuden käyttää kuvapuhelinpalveluita kotoaan tai palvelupisteestä käsin yksin tai ryhmässä
Tietoturvallisen asiointitilin, jonka avulla voi seurata asiointia sekä tallentaa omia tietojaan.

Palvelupisteet
Etäasiointiin tarkoitettuja Virtu-palvelupisteitä on sijoitettu julkisiin tiloihin, joihin asiakas voi
mennä aukioloaikojen puitteissa. Palvelupisteet toimittaa Arctic Connect Oy, jolla on kokemusta
sekä kuntien, että Sote-sektorin toimijoiden kanssa työskentelystä.
Palvelupisteet pohjautuvat Arctic Connectin TrueConnector kommunikaatioalustaan, jonka avulla
voidaan yhdistää useita eri teknologioita ja laitteita yhdeksi videoneuvottelukokonaisuudeksi.

Virtu-palvelupiste toimii tarvittaessa täysin miehittämättömänä ja on yhteensopiva niin Tuve-, kuin
Tori-lainsäädännön kanssa. Tietoturva ja luottamuksellisuus on muiltakin huomioitu ja ympäristö on
mahdollista ottaa käyttöön myös täysin on-premise asennuksena.
TrueConnector alusta tarjoaa mahdollisuudet erilaisiin integraatioihin sekä räätälöintiin esimerkiksi
Suomi.fi-tunnistuksen sekä muiden Suomi.fi-palveluiden käyttöönottamiseksi. Alusta on käytössä
Virtun lisäksi mm. HUS:n, Hanselin ja Helsingin kaupungin etäasiointipalveluissa.
Virtu-palvelupisteitä on tällä hetkellä viidessätoista Lapin kunnassa yhteensä 22 kappaletta. Virtupalvelupisteet on toteutettu samanlaisina jokaisessa paikassa. Tämä helpottaa mm. tarvittaessa
etänä tapahtuvaa käyttäjätukea.
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Tavoitetilan tekninen ratkaisu
Taustaa ehdotukselle tavoitetilan ratkaisuksi
Etäpalveluratkaisu rakentuu useammasta toisiinsa integroidusta komponentista, jotka voidaan rakentaa joko alusta alkaen itse tai käyttää markkinoilta löytyviä valmisratkaisuja, jotka räätälöidään
virastojen etäpalveluasiointiin sopiviksi. Valmisratkaisujen käytön etuna on huomattavat kustannusja aikataulusäästöt verrattuna kokonaan itse suunniteltuun ja toteutettuun järjestelmään. Toisaalta
itse toteutettu järjestelmä tarjoaa enemmän joustavuutta ja mahdollisuuksia esimerkiksi teknologiaratkaisujen osalta.
Markkinoilta löytyy useita erilaisia valmisratkaisuja esimerkiksi portaalin, ajanvarausjärjestelmän
sekä ns. Contact Centerin osalta. Mikäli valmisratkaisujen käyttöön päädytään, on ennen tuotteiden
valintaa syytä tehdä tarkat vaatimusmäärittelyt, jotta varmistutaan siitä, että valitut tuotteet täyttävät kaikki toiminnalliset sekä ei-toiminnalliset vaatimukset. Ei-toiminnallisten vaatimusten osalta
on syytä huomioida erityisesti myös tietosuojan ja tietoturvan asettamat vaatimukset esimerkiksi
tiedon tallentamisen osalta.
Olemassa olevia etäpalveluratkaisuja on eri aloilla paljon ja tässä esiselvityksessä on tutkittu erityisesti sote-puolella käytössä olevia ratkaisuja. Ratkaisut käyttävät tyypillisesti taustalla komponentteja, jotka on räätälöity erityisesti tietyn toimialan tai yrityksen tarkoituksiin sopiviksi ja integroitu
olemassa oleviin taustajärjestelmiin. Tämän vuoksi niiden siirtäminen toiselle alalle tai toiseen yritykseen sellaisenaan ei suoraan ole mahdollista, vaikka samoja taustakomponentteja sinänsä voidaankin uudella konfiguroinnilla ottaa käyttöön myös muualla.
Uuden organisaation ottaessa keskitetyn etäpalveluratkaisun käyttöönsä tarvitaan integraatiotyötä,
jonka määrä riippuu lopullisen ratkaisun toteutustavasta sekä käyttöönottavan organisaation kypsyystasosta integroinnin osalta. Esiselvityksessä kävi ilmi, että tarkastelussa mukana olleilla virastoilla oli erilaiset valmiudet sekä vaatimukset ulkopuoliseen järjestelmään integroitumisessa.

5.2

Ehdotus tavoitetilan tekniseksi ratkaisuksi
Tämänhetkinen asiointipisteiden tekninen ratkaisu on kuuden vuoden takaa. Tänä aikana teknologia on kehittynyt ja etätyöskentely on lisääntynyt. Vuoden 2014-15 aikana tehtyjä teknisiä valintoja
ei enää ole syytä pitää uuden ratkaisun kehittämisen perustana. Asiakkaiden ja viranomaisten tarpeet ovat kuitenkin edelleen pitkälti samoja.
Teknisinä lähtökohtina ratkaisulle ovat modulaarisuus sekä joustavat integraatiot. Modulaarisuus
on tärkeätä, jotta teknologian kehittyessä ratkaisun osia voidaan helposti ja kustannustehokkaasti
päivittää, muuttaa ja korvata. Joustavat integraatiot tarvitaan, jotta ratkaisuun liittyminen olisi joustavaa erilaisista teknologisista ympäristöistä, kun käyttö laajenee koko julkisen sektorin kattavaksi.
Julkisen sektorin yhteiset arkkitehtuurilinjaukset antavat edelleen runsaasti valinnanvapautta ja julkisilla toimijoilla on edelleen käytössä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Lisäksi teknologian tulee toimia
huomaamattomasti taustalla. Itse kontakti ja asiointi ei saa jäädä teknologian varjoon. Kotikäytössä
mahdollisesti tarvittavat ohjelmistoratkaisut on oltava helposti, maksutta ja turvallisesti
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ladattavissa esim. Suomi.fi:stä tai sovelluskaupasta. Ratkaisun on kokonaisuudessaan oltava helppokäyttöinen ja toimiva kaikilla asiakasryhmillä.
Teknologiaratkaisun perustana on neljä osa-aluetta
▪
▪
▪
▪

Asiointipisteen ”Kioski”
Yhteinen asiointiportaali
Yhteinen ajanvaraus
Yhteinen Contact Center

Asiointipisteen ”Kioski” -ratkaisu
Asiointipisteratkaisun tavoitteena on tarjota asiakkaille helppokäyttöistä, toimintavarmaa sekä saavutettavissa olevaa etäpalvelua. Ratkaisu koostuu asiointipisteeltä löytyvästä työasemasta sekä
oheislaitteista, jotka yhdessä mahdollistavat etäpalvelun laadukkaiden kuva ja ääni yhteyksien
avulla sekä tietoturvallisen datan siirron palveluntarjoajan ja asiakkaan välillä. Ratkaisu sisältää
myös näkymän asiointipisteen virkailijalle, jonka kautta asiointipisteen laitteistoja sekä ajanvarauksia voidaan hallinnoida. Asiointipisteellä asiakas voi käyttää etäpalveluita joko itsenäisesti tai palveluneuvojan tukemana.
Asiointipisteen ratkaisussa tulisi olla vakioitu laite/oheisleitekokoonpano sekä ohjelmisto. Vakioidun ratkaisun avulla saavutetaan yhtenäisempi käyttäjäkokemus eri asiointipisteidenvälillä. Tämä
tarkoittaa myös sitä, että ratkaisu voidaan tilata yhdeltä toimittajalta, jolloin ylläpitokustannukset
vähenevät, kun tuki saadaan yhdestä paikasta. Vakioitu ratkaisu pitää myös hankintakustannukset
helpommin ennakoitavissa.
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Yhteinen asiointiportaali
Yhteinen asiointiportaali toimii asiakkaan keskitettynä kanavana sähköisiin etäpalveluihin. Asiointiportaalin kautta asiakkaille tarjotaan palveluihin liittyvää neuvontaa itsepalvelutietopankkien ja
keskustelutekoälyn (chatbot) avulla sekä palveluneuvojan toimesta sähköisten keskustelu, video ja
ääni kanavien kautta. Asiointiportaalin kautta asiakas voi myös tarvittaessa varata ajan asiointipisteelle sekä hallinnoida omia ajanvarauksiaan.
Koska asiointiportaali on asiakasrajapinnassa hyvin näkyvä komponentti, on sen ulkoasun räätälöintitarve myös huomattava. Räätälöinnin tarvetta voidaan vähentää jatkokehittämällä olemassa olevia vastaavia palveluportaaleita, kuten Suomi.fi -sivustoa, täyttämään myös yhteisen asiointiportaalin tarpeet. Asiointiportaalin taustapalveluissa tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon Suomi.fi palveluita, kuten Tunnistus, Palvelutietovaranto, Viestit ja Valtuudet -palveluita.
Asiointiportaalin kautta asiakas kirjautuu sisään järjestelmään, löytää ohjeistusta sekä katselee ja
hallinnoi ajanvarauksiaan. Asiointiportaali toimii myös kiinnityspisteenä ensivaiheessa ajanvarausjärjestelmälle, mutta myös myöhemmin mahdollisesti lisättäville muille komponenteille. Arkkitehtuurillisesti asiointiportaali lisää järjestelmän modulaarisuutta ja mahdollistaa muiden komponenttien päivittämisen tai vaihtamisen.

Yhteinen ajanvaraus
Ajanvarausratkaisu mahdollistaa ajanvarauksen etäasiointipisteille sekä ratkaisuun integroiduille
palveluntarjoajille. Ratkaisussa ylläpidetään yhteisiä ajanvarauskalantereita etäasiointipisteille,
josta virkailijat sekä asiakkaat voivat nähdä asiointipisteiden varaustilanteen. Ajanvarausratkaisu on
liitetty asiointiportaaliin, jonka kautta asiakkaat voivat tehdä itsenäisesti ajanvarauksen asiointipisteelle varaustilanteen mukaan. Ajanvarauksen tekeminen onnistuu myös virkailijan toimesta, kun
asiakas ottaa yhteyttä esimerkiksi contact centerin kautta.
Ajanvaraukseen on olemassa useita eri valmisratkaisuja sekä vastaava toiminnallisuutta saattaa olla
jo sisällytettynä muihin ratkaisukokonaisuuksiin. Ajanvarausnäkymän ulkoasu saattaa vaatia kevyttä
räätälöintiä, muuten ajanvarausratkaisu on suositeltavaa hankkia valmiina tuotteena.

Yhteinen asiakaspalvelukeskus ”Contact Center”
Asiakaspalvelukeskus tai ”contact center” mahdollistaa etäkontaktien hallinnan useiden eri kanavien kautta kuten video, puhelu, chat, sähköposti ja SMS sekä tuottaa tilastotietoa mm. resurssisuunnitellun pohjaksi. Yhteisessä etäpalveluasiointiratkaisussa contact center toimii asiakaspalvelukeskuksena niille palveluntarjoajille, joilla ei ole omaa contact center -ratkaisua tai haluavat siirtyä
yhteiseen ratkaisuun. Ne palveluntarjoajat, jotka haluavat pitää omat contact center ratkaisunsa
voivat integroitua keskitettyyn ratkaisuun tai sopia toimintamallin kontaktien ohjaamiselle heidän
omaan järjestelmäänsä.
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Contact center on iso osa yhteistä etäasiointipalveluratkaisua ja yksittäisenä ratkaisuna suhteellisen
monimutkainen toteuttaa. Valmiita ja testattuja contact center -ratkaisuita löytyy markkinoilta
useita. Olisi suositeltavaa, että ratkaisu hankitaan valmiina tuotteena.

5.3

Integraatiot
Ratkaisun pääintegraatioalustana tulee toimimaan Suomi.fi-palveluväylä, jonka käyttövelvoite koskee kaikkia julkisenhallinnon organisaatioita. Se mahdollistaa tietoturvallisen sekä vakioidun tavan
integroitua etäpalveluratkaisuun sekä palveluntarjoajien omiin substanssijärjestelmiin.
Ratkaisun tavoitteena on tarjota palveluntarjoajariippumattomat rajapinnat joihin palveluntarjoajat
voivat liittyä omien kyvykkyyksien ja aikataulun mukaisesti. Valitut rajapinnat voidaan julkaista palveluväylän liityntäkatalogiin, jonka kautta ratkaisun palveluita voidaan tuoda kaikkien saataville.

Referenssiarkkitehtuuri
Alle on kuvattu korkealla tasolla referenssiarkkitehtuuri, jota voidaan käyttää kilpailutuksen sekä
tarkemman suunnittelutyön pohjana.

PALVELUKERROS JA LIITTYVÄT KERROKSET
TIETOKANTARATKAISU

ASIOIJAN KÄYTTÖLIITTYMÄ

SELAIN

MOBIILI

ASIOIJAN ETÄPALVELUPISTEEN
KÄYTTÖLIITTYMÄ
SELAIN

MOBIILI

ETÄPALVELUPISTEEN
ASIAKASNEUVOJAN TYÖPÖYTÄ
SELAIN

MOBIILI

VIRKAILIJAN TYÖPÖYTÄ

SELAIN

MOBIILI

PALVELUTUOTTAJAN
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MOBIILI
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RAPORTOINTIPALVELUT

KONFIGURAATIOT

ANALYYSIPALVELUT

YHTEYKSIEN TURVAKONTROLLIT JA AUDIT TRAIL
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Tunnistautuminen
Asiakkaan vahva tunnistaminen on olennainen osa useimpien palveluntarjoajien palveluprosessia.
Vahvan tunnistautumisen palveluntarjoajille tarjoaa Suomi.fi-tunnistus palvelu, jota julkinen hallinto on lakisääteisesti velvoitettu käyttämään. Tästä syystä myös tässä ratkaisussa tulee käyttää
Suomi.fi Tunnistus -palvelua asiakkaan vahvaan tunnistamiseen.
Tunnistautumista käytetään ratkaisussa ensisijaisesti silloin kun asiakas varaa itsenäisesti ajan asiointipisteelle portaalin kautta sekä etäpalveluyhteyden muodostamisessa silloin kun se on mahdollista. Vahva tunnistautuminen ei kuitenkaan ole kaikkien asiakkaiden kohdalla mahdollista. Tällaisiin
asiakkaisiin voi kuulua esimerkiksi ulkomaalaiset, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta tai henkilöt, joilla ei ole pankkitunnuksia. Henkilö, joka ei kykene tunnistautumaan vahvasti, voi varata ajan
etäpalvelupisteelle virkailijan kautta joko soittamalla contact centeriin tai menemällä asiointipisteelle paikanpäälle. Tässä tapauksessa virkailija tekee henkilön puolesta varauksen etäasiointipisteelle niiden tietojen perusteella, jotka hän henkilöltä saa. Virkailija suorittaa näissä tilanteissa henkilön tunnistamisen joko itsenäisesti, jos tietoja on saatavilla riittävästi tai on tarvittaessa yhteydessä käsiteltävästä asiasta vastaavaan asiantuntijaviranomaiseen.
Asiakkaan näkökulmasta vahva tunnistautuminen voi olla työlästä, jos kirjautuminen joudutaan tekemään useamman palveluntarjoajan palveluihin saman istunnon aikana. Jotta asiakkaan ei tarvitsisi tunnistautua joka kerta erikseen, ratkaisun tulisi tarjota mahdollisuus kertakirjautumiseen
(Single Sign-On, SSO). Kertakirjautuminen on mahdollista toteuttaa keskitetyn palvelun kautta, johon palveluntarjoajat voivat halutessaan liittyä tarjotakseen asiakkaille saumattoman siirtymisen
palveluiden välillä ainoastaan yhdellä tunnistautumisella.

5.5

Käyttötapaukset
Liitteessä 1 Etäasioinnin palvelumuotoilumateriaali on kuvattu tyypillisiä asiakkaan käyttötapauksia
tavoitetilan ratkaisun pohjalta.

5.6

Kansallisella ratkaisulla tavoitellut hyödyt
Tavoiteltavia hyötyjä arvioidaan sekä laadullisesta, että taloudellisesta näkökulmasta.

Laadulliset hyödyt
1. Asiakas-, sidosryhmä- ja yhteiskunnallinen näkökulma
Hallinnollisen taakan keventyminen:
Kasvokkain tapahtuva asiointi voidaan toteuttaa sähköisesti etäasiointina joko asiointipisteestä
tai kotoa. Asiakkaan aikaa säästyy. Aika- ja paikkariippumattomuus lisääntyy. Tavoitteena etäasioinnin mahdollistaminen kaikille kohderyhmille (kansalaiset, yritykset ja yhteisöt sekä toiset viranomaiset sekä valtio-, että kuntasektorilla).
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Palveluiden parantuminen:
Asiakas saa tavoitetilassa kaikki julkiset palvelut saman asiointipisteen kautta. Samasta pisteestä
saadaan neuvontaa huolimatta siitä, minkä viranomaisen vastuulle asia kuuluu. Palveluiden löydettävyys paranee.
Jos asiointia tarvitaan usean eri viranomaisen kanssa, voi viranomainen asiakkaan niin halutessa
varata suoraan seuraavan asiointiajan uudelta viranomaiselta.
Etäpalveluratkaisut mahdollistavat erilaisten tuetun palvelun muotojen, kuten tulkkauksen kytkemisen osaksi asiakaspalveluprosessia. Tulkin ei enää tarvitse olla fyysisesti paikalla ja kaikki
osallistujat voivat hyötyä videokuvan käytöstä pelkän puheen sijasta.
Kansalaisten hyvinvoinnin edistäminen:
Kynnys asiointiin madaltuu, jolloin viranomaisasiat tulevat oikea-aikaisesti hoidettua. Koska
etäyhteydessä on mahdollisuus luoda pitkälti käyntiasiointia vastaava asiointitilanne, vahvistuu
asiakkaan ja viranomaisen välinen luottamussuhde. ”Viranomainen saa kasvot.”
Rahalliset hyödyt asiakkaalle:
Matkustamiseen kuluva aika ja matkustamisen kustannukset pienenevät.
Päätöksenteon ja demokratian parantuminen:
Asiointimatkojen lyhentyessä asiakkaiden tasavertaisuus lisääntyy. Päätöksenteko on tasapuolista valtakunnallisesti.
Muut yhteiskunnalliset hyödyt:
Asiakkaalla on mahdollisuus käyntiasioinnin kaltaiseen etäasiointipalveluun maantieteellisestä
sijainnista riippumatta. Asiakkaiden tasa-arvo ja palveluiden saavutettavuus paranee.
Valtakunnallisesti on mahdollisuus tarjota palvelua vaikka tietyille kohderyhmille paikasta riippumatta. Esimerkkinä jollekin kieliryhmälle kohdistetut palvelut, jossa kohderyhmä on suppea,
mutta hajaantuu maantieteellisesti laajalle alueelle.
2. Hallinnon tehostumisen näkökulma
Toimintatapojen muutos:
Viranomaiset palvelevat yhteisissä asiointipisteissä ja hyödyntävät yhteistä ajanvarausjärjestelmää. Viranomaisten välinen tiedonvaihto ja yhteistyö tehostuu.
Tuottavuuden parantuminen:
Asiointiprosessin kokonaisläpimenoaika lyhenee yhteisen ajanvarauksen avulla. Virkailija voi suoraan varata ajan seuraavalle viranomaiselle, jos on tarvetta asioida useamman substanssiasiantuntijan kanssa.
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Sähköisen asioinnin ja käyntiasioinnin yhdistäminen helpottuu. Samasta asiakaspalvelupisteeltä
on mahdollista saada käyntiasioinnin kaltaista etäpalvelua ja hoitaa asioita tuetusti sähköisenä
asiointina.
Poikkihallinnollisuuden parantuminen:
Etäasioinnin kattava mahdollistaminen tukee julkishallinnon toimitilaverkon tehostamista ja valtion toimitilastrategian toteutumista. Asiakas voi saada saman pisteen kautta käyntiasiointia vastaavan palvelun yhdestä ja samasta asiointipisteestä riippumatta siitä, onko fyysisesti paikalla
kyseisen julkisen toimijan oma asiantuntija, vai onko yhteys toteutettu etäpalveluna.
3. Teknologian ja arkkitehtuurin näkökulma
Päällekkäisten ratkaisujen vähentäminen:
Etäasioinnin ratkaisu (teknologia ja toimintatapa) on jatkossa kaikille julkisille toimijoille sama.
Toimijat liittyvät mukaan ratkaisuun vaiheittain.
Sama etäpalveluteknologia ja -prosessi on käytössä kaikissa asiakaspalvelupisteissä. Yhteinen
ajanvarausnäkymä on tarjolla kaikille toimijoille sekä mahdollisuus hyödyntää yhteistä asiakaspalvelukeskusta.
Ratkaisu hyödyntää kansallisia digitalisaation tukipalveluita, kuten Suomi.fi-palveluita.
Uusien teknologioiden hyödyntäminen:
Ratkaisu huomioi kehittyvien teknologioiden hyödyntämisen asiakaspalveluprosessissa. Toimintaa pyritään tehostamaan uusien teknologioiden avulla, esimerkkinä tekoäly chatin tukena tai
kertyneen datan analysoinnissa. Tekoälyn mahdollisuuksia kehitetään mm. AuroraAI-hankkeessa.
4. Tiedon näkökulma
Hallinnon yhteinen tieto:
Yhteinen järjestelmä kerää tilastotietoa etäasiointimääristä julkishallinnon toiminnan kehittämisen ja suunnittelun pohjaksi.

Taloudelliset hyödyt
Kehittämisellä tavoiteltavat taloudelliset hyödyt:
Kyseessä on nykyjärjestelmää korvaava ratkaisu. Nykyratkaisua laajemman käyttöönoton myötä
voidaan kuitenkin aidosti saavuttaa kustannussäästöjä fyysisen käyntiasiointiverkon tehostamisella.
Asiakkaille ja sidosryhmille kohdistuvat taloudelliset hyödyt:
Kun välttämätön käyntiasiointi on mahdollista pääosin hoitaa etäasiointina, syntyy säästöjä matkustamisen kustannuksissa sekä suorina kustannussäätöinä, että välillisesti ajansäästön kautta
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Potentiaalisia riskejä hyötyjen toteutumiselle
Potentiaalisia riskejä etäasiointipalvelulta odotettujen hyötyjen realisoitumiselle voivat olla:
Järjestelmän kehittäminen ja käyttöönotto
▪ Tavoitetilan rajaaminen ja vaiheistus riittävän tarkasti. Jos toteutuksen tavoite on liian laaja ja
kunnianhimoinen, ei ratkaisua pystytä tuottamaan ratkaisua riittävän nopeasti. Ainakin ensimmäisessä vaiheessa tavoite tulee rajata puhtaasti asiointiratkaisuun. Ylimitoitetut odotukset viranomaisten omien vastuualueiden prosessien korjaamiselle asiointikanavan heittämisen avulla
voivat olla riski koko ratkaisun hyväksynnälle ja kattavalle käyttöönotolle.
▪ Ulkomaalaisten tunnistautuminen etäasioinnissa silloin, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta. Kansallisen digitaalisen identiteetin valmistumisen aikataulu on ulkomaalaisen henkilön tunnistautumisen osalta etäasioinnissa keskeistä.
▪ Järjestelmän omistajuuden varmistaminen. Sekä kehittämisen, että ylläpidon ja jatkokehittämisen kannalta järjestelmän yksikäsitteisen omistajuuden tunnistaminen on tärkeää. Etäasioinnissa on useita osapuolia, joiden tarpeiden koordinointiin ja kehittämisen priorisointiin tarvitaan vahva omistaja. Omistajuus on oleellista myös budjetoinninnäkökulmasta.
▪ Rinnakkaisten ratkaisujen uhka. Jos yhteisellä järjestelmällä ei ole vahvaa omistajaa ja tarvittavaa poliittista ja hallinnollista tukea, on riskinä rinnakkaisten virastokohtaisten ratkaisujen syntyminen ja yhteisen ratkaisun käytön jääminen vähäiseksi.
▪ Selkeät laskutusperusteet. Etäasiointiratkaisun käytön laskutuksen tulee oikeudenmukaista,
läpinäkyvää ja kannustaa ratkaisun käyttöön.
▪ Järjestelmän vaiheistetun, mutta kattavan käyttöönoton varmistaminen vaatii hyvin suunnitellun muutosjohtamisen. Etäasiointitarjonnan on oltava kattavaa, jotta järjestelmän hyödyntämiselle syntyy riittävä imu.
▪ Ratkaisun on oltava helppokäyttöinen, toimintavarma ja samalla tietoturvallinen. Riskinä on,
yltääkö tämänhetkinen teknologia ja tietoliikenne riittävän toimintavarmaan ja laadukkaaseen
ratkaisuun.
▪ Mahdolliset toistaiseksi tunnistamatta jääneet lainsäädännön muutostarpeet voivat hidastuttaa
ratkaisun valmistumista ja/tai käyttöönottoa.
Asiointipisteet ja asioinnin tuki
▪ Asioinnin tuen järjestäminen. Sekä asiointipisteissä, että muualta tapahtuvien asiointiyhteydenottojen tueksi on järjestettävä riittävät ja osaavat neuvonta- ja tukipalvelut. Jos mahdollisiin
asioinnin ongelmiin ei saada tukea, vesittyy asiointikokemus ja asiakas lopettaa etäasioinnin
käytön.
▪ Aukioloajat ja tuen paikallaolo. Asiakaspalvelupisteiden aukioaikojen tulisi tukea asiakkaisen
asiointiaikatauluja. Digiosaamisen taso vaihtelee, ja käyttäjätuen saatavuuden tulee vastata aukioloaikoja.
▪ Palvelujen kattavuus. Etäasiointipalvelujen piirissä tulee olla riittävän kattava palveluvalikoima.
Tavoitetilassa etäpalvelujen tulisi kattaa vähintään samat palvelut, kuin mitä asiakkaalla on
mahdollista saada puhelinasiointina. Tavoitteena tulisi olla jatkossa mahdollistaa etäasiointina
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myös kaikki fyysisen käyntiasioinnin palvelut. Etäasioinnin toimivuutta heikentää epätietoisuus
ja epävarmuus siitä, voiko kyseisen palvelun lopulta hoitaa etäasiointina.
Asiointikäytäntöjen muotoutuminen
▪ Tavoitteena on kannustaa asiointia omatoimiseen verkkoasiointiin. Houkutteleeko mahdollisuus etäasiointiin lisäämään henkilökohtaisen palvelun määrää ja ohjaako se toimintaa kokonaisuuden kannalta liian kalliiseen asiakaspalveluun.
▪ Etäasioinnin tavoitteena on, että palveluita voi hyödyntää myös kotiasiointina. Jos videoyhteydet kotikäyttäjiltä kasvavat huomattavasti, tuleeko se viemään liikaa sekä teknistä kapasiteettia, että asiakaspalvelijan kapasiteettia.

5.8

Mittaaminen ja mittarit
Etäasioinnin toteutumisen mittareita voivat olla esimerkiksi
▪

Käyttöaste, kuten järjestelmän kautta tehtyjen ajanvarausten tai online -yhteydenottojen
määrä

▪

Kustannukset ja kustannuskehitys

▪

Asiakastyytyväisyys (asiointikokemus, mm. helppokäyttöisyys, käyttökokemus ja tekninen toimivuus)

▪

Virkailijatyytyväisyys (sekä asiakaspalvelupisteen, että asiantuntijavirastojen näkökulmasta)

▪

Arvioitujen hyötytavoitteiden saavuttaminen
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Johtopäätökset ja eteneminen
Ehdotus etenemisen aikatauluksi
Varsinaisen kehitystyön on arvioitu voivan alkaa vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä. Tätä ennen on mm. toteutettava tarkentavat määrittelyt, päätettävä kehitettävän järjestelmän ns. liiketoiminnallisesta omistajasta ja valmisteltava kilpailutus.
Omistajuuden ratkaisemisella on merkitystä mm. rahoitus- ja resurssisuunnittelun osalta sekä tarkentavien määrittelyjen ja kilpailutuksen ohjaamisessa. Esiselvitystyön aikana on vahvistunut näkemys, että kokonaisuuden luonteva omistaja voisi olla Digi- ja väestötietovirasto ja ratkaisu voisi olla
esimerkiksi osa Suomi.fi-palveluperhettä.
Kilpailutus voisi tapahtua neuvottelumenettelyllä, jolloin ratkaisun hionta voi vielä tapahtua hankintavaiheen aikana. Järjestelmän ominaisuuksiin tulee pitkälti vaikuttamaan tarjottavien ratkaisujen
ominaisuudet. Tavoitteena on hyödyntää mahdollisimman pitkälle valmisratkaisuja, joita voidaan
käyttää suoraan palveluna ja pyrkiä välttämään räätälöintiä siltä osin kuin se on mahdollista.
Toimittajan valinta voisi tapahtua ehdollisena siten, että lopullinen valinta ja valintapäätös sopimuksineen tapahtuisi vasta pilotoinnin ja Proof-of-Concept -vaiheen jälkeen.
Hankinta voisi tapahtua ns. järjestelmäintegraattorin kautta ja kilpailutuksessa integraattoritarjokkaat voivat tarjota myös useampia vaihtoehtoisia ratkaisuja kokonaisuuden komponenteista. Integraattori huolehtisi myös kokonaisuuden osien integroinnista kokonaisjärjestelmäksi.
Alla olevassa kuvassa on esitetty ehdotus etenemisen aikatauluksi.
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2022
Q42021

Q1/2022

Q2/2022

Q3/2022

2023
Q42022

Q1/2023

Q2/2023

Q3/2023

2024
Q42023

Q1/2024

Q2/2024

Q3/2024

Palvelumuotoilutyö ja toimintatavan valmistelu
Teknisen ratkaisun esiselvitys
Kehitettävän järjestelmän omistajaorganisaatiosta päättäminen
Palvelumuotoilutyö ja toimintatavan tarkentaminen
Tarkentavat määrittelyt
Teknisen ratkaisun kilpailutuksen valmistelu
Päätös etenemisestä ja rahoituksen valmistelusta
Teknisen ratkaisun kilpailutukset ja sopimukset
Teknisten ratkaisujen toteutus 1 vaihe
Asiointipisteet, ajanvaraus, yhteinen CC, portaali ja sisäiset integraatiot
Käyttöönottopilottien valinta (POC)
Integraatiot pilottiorganisaatioihin
Teknisten ratkaisujen toteutus 2 vaihe
Digi-ID
Teknisten ratkaisujen toteutus 3 vaihe
Jatkokehitys/ esim. Viranomaisten välisen tiedonvaihdon tehostaminen
Teknisten ratkaisujen toteutus 4 vaihe
Tuve?
POC piloteilla
POC kokemukset ja tarvittavat muutokset sekä käyttöönottovaiheen 1
toimijoiden valinta
Integraatiot vaiheen 1 organisaatioihin
Toiminnan laajentamisen vaihe 1
Vaiheen 2 organisaatioiden valinta ja integraatiot
Toiminnan laajentamisen vaihe 2
Nykyjärjestelmän alasajon ja elinkaaren päättämisen suunnittelu

Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Ensimmäiset käyttöönotot tapahtuvat Proof-ofConcept -vaiheessa ja sen jälkeen käyttöönottoa laajennetaan vaiheittain. Proof-of-Concept tullaan
tämänhetkisen (huhtikuu 2021) tiedon mukaan toteuttamaan pääsääntöisesti kolmen maakunnan
alueilla.
Etäasioinnin piiriin tulevien julkisten toimijoiden osalta on kuitenkin vielä suunniteltava tarkempi
käyttöönottoaikataulu. Käyttöönottoaikatauluun tulee vaikuttamaan myös se, missä laajuudessa ja
millä etenemismallilla ja -aikataululla mallia päätetään lähteä kehittämään.
Kaikissa etenemismalleissa yhteinen ajanvaraus ainakin jossakin muodossa on tarpeellinen, jotta
ratkaisu toisi lisäarvoa nykytilaan verrattuna. Suppeimmassakin pilotissa yhteinen ajanvaraus tulisi
toteuttaa vähintään sillä tasolla, että asiakaspalvelupisteiden ”kioskien” varaustilanne olisi kaikille
osapuolille nähtävissä. Lisäksi ajan varaamisen tulisi olla mahdollista sekä asiakkaan, asiakaspalvelupisteen, että asiantuntijaviranomaisen toimesta.
Ensimmäisessä käyttöönottoaallossa ovat uuden teknisen ratkaisun pilotit. Valintakriteereinä voivat
olla esimerkiksi:
▪
▪
▪

Onko organisaatiolla jo kokemusta etäpalvelusta?
Onko organisaatio mukana esiselvityksen 12 viraston joukossa?
Onko organisaatiolla omia vahvoja asiakaspalvelun käytäntöjä, esimerkiksi ajanvarausprosessien tai oman asiakaspalvelukeskuksen (Contact Center) osalta?
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Voiko organisaatio helposti ottaa käyttöön yhteiset ajanvarauksen ja Contact Center palvelut?
Onko organisaatiolla tarjolla sellaisia palveluja, joissa volyymit ovat suuria ja vaativat
usein kasvotusten tapahtuvaa palvelua?
Ovatko tarjolla olevat palvelut sellaisia, joissa ei ole etäasiointia varten lakimuutoksia
vaativia osia tai esimerkiksi ehdottomasti fyysistä läsnäoloa vaativia osia.

Suunnitellun käyttöönottoaikataulun toteutuminen vaatii vahvaa suunnittelua, muutosjohtajuutta
ja osapuolien sitouttamista.

6.2

Kustannusarvio
Järjestelmän kehittämisen elinkaarikustannuksista on laadittu laskelma, joka on Excel-muodossa
tämän esiselvityksen liitteenä (Liite 3 Etäpalveluratkaisun kustannusarvio.xlsx).
Kuuden vuoden ostopalveluiden kokonaiskustannukseksi on arvioitu 6,4 milj. euroa ja tämän lisäksi
viraston oman työn osuudeksi on arvioitu noin 1 milj. euroa. Kustannusten arvioinnissa käytetyt
oletukset on kuvattu liitedokumentissa.
Teknologiaratkaisun perustana olevien keskeisten osa-alueiden ensisijaiset kustannusvaikuttimet
ovat:
Asiointipisteen ”Kioski”
▪ Asiakaspalvelupisteisiin hankittava vakioitu työasema- ja oheislaite kokoonpano asiakkaan etäasiointia varten.
Yhteinen asiointiportaali
▪ Asiointiportaali on räätälöitävää osuutta. Kehittämiskustannukset koostuvat pääosin
henkilötyöstä.
Yhteinen ajanvaraus ja Yhteinen Contact Center
▪ Näitä toiminnallisuuksia on laajasti tarjolla palveluna hankittavina valmisratkaisuina
▪ Kustannukset muodostuvat pääosin kuukausiveloituksesta, käyttöönoton kertakustannuksesta sekä integraatioista, jotka joudutaan räätälöimään.
▪ Integraatiot ovat toisaalta järjestelmäkokonaisuuden osien yhteen toimivuuteen liittyviä
ja toisaalta käyttäjävirastojen prosesseihin tarvittavien kytkentöjen varmistamista. Integraatiokustannukset ovat käytännössä henkilötyön kustannuksia.
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Liiteluettelo
Liite 1 Etäasioinnin palvelumuotoilumateriaali
Liite 2 HAUS palvelumuotoilumateriaali (linkki)
Liite 3 Etäpalveluratkaisun kustannusarvio.xlsx
Liite 4 Etäpalveluratkaisun toiminnalliset ja tekniset suositukset.xlsx
Liite 5 Koottu esittelymateriaali
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