
Uusia digipalveluita asiakkaille –

uusia työtapoja ammattilaisille

Pohjois-Suomen Virtu-palvelut, 

projektipäällikkö Maarit Pirttijärvi, 

Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus



Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

 sisältää sekä asukkaan että ammattilaisten palveluportaalin 
www.virtu.fi ja www.virtu.fi/ammattilaiset

 Toimii Lapin maakunnan alueella

 Palvelussa hyödynnetään alueellisesti käyttöön hankitut 
järjestelmät sekä toteutetut palvelukokonaisuudet

 Palvelukokonaisuus on sopimuksellisesti laajennettavissa

 Ei ole integroitu yhteen tekniseen ratkaisuun 

 Palvelun esittely verkkosivujen kautta

http://www.virtu.fi/
http://www.virtu.fi/ammattilaiset


Mitä palveluita on tarjolla?



Sähköisten palveluiden lukumäärä (356 kpl)Virtu.fi –palveluportaali ja ammattilaispalvelut

Virtu.fi –palveluportaali on luotettava ja 

tietoturvallinen palvelu lappilaisille. Siellä on 

oman kunnan, kuntayhtymien, valtion, 

järjestöjen sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen koordinoimia sähköisiä 

sosiaali- ja terveyspalveluita.

virtu.fi -ammattilaispalvelut on tarkoitettu 

ensisijaisesti Lapin alueen sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisille. Sivusto tarjoaa 

tietoa ja tukea sosiaali- ja terveysalan 

työntekijöille. 

Palvelua ylläpitää Pohjois-Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus yhdessä Lapin ja Länsi-Pohjan 

sairaanhoitopiirien kanssa. 

TAUSTATIETOA VIRTU.FI –PALVELUPORTAALISTA

Palveluiden tuottajien lukumäärä (35 kpl)
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Kaikki istunnot Uudet kävijät Istunnon kesto

2010 34 414 25 132 0.02.27

2011 176 392 116 795 0.02.15

2012 185 038 124 223 0.02.01

2013 238 089 166 633 0.02.26

2014 353 045 236 305 0.06.46

2015 392 413 277 618 0.01.58

2016 528 897 367 915 0.01.28

2017 691 246 454 437 0.01.41

2018 354 647 238 754 0.01.22
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Virtu.fi palveluportaalin kävijämäärät 



Toimeentulotukilaskuri

Vetuma-kirjautuminen

Sähköiset lomakkeet

Terveydenhuollon verkkoasiointi

Virtuaalinen sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus (virtu.fi)

Kertakirjautuminen

Oma hyvinvointi -palvelut

Virtu-palvelupisteet

Elatusapulaskuri

Kansalaisen asiointitili

Sosiaalialan verkkokonsultaatio

Tiedonsiirtopalvelut

Sähköiset lomakkeet

Videoneuvottelulaitteet ja -lisenssit
Lapin kuntiin
Virtuaalinen sosiaali- ja 
terveyspalvelukeskus (virtu.fi)

Videokonsultaatiot
Työparipyyntö

Toimikortti-kirjautuminen
Sähköinen ajanvaraus

2003

Sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta

Tupas-tunnistus
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2004

2009–
2007

Kuvapuhelinpalvelut

Kansalaisneuvonta

Sähköinen ajanvaraus

2012–
2010
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2013

Chat-palvelu

Suomi.fi-valtuudet

Suomi.fi-tunnistus

Videochat-palvelut

2018–
2016

SÄHKÖISET SOTE-PALVELUT AIKAJANALLA 

Asiakkaille Ammattilaisille

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on yhteistyökumppaneiden kanssa 

pilotoinut ja käyttöönottanut sähköisiä palveluita
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Ammattilaiset tarvitsevat tunnukset käyttääkseen virtu.fi –palveluita. Tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne annetaan 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta. Toimikorttia käyttävät ammattilaiset voivat ottaa käyttäjätunnuksen 

tilalta käyttöön toimikortin.

eKollegaan kirjautuminen sisältää mm. verkkokonsultaatioon vastaamisen, asiakkaiden/kuntalaisten verkkoneuvontaan 

vastaamisen,  asiakkaiden ja ammattilaisten tiedonsiirron vastaanottamisen.

Tunnistautuneet/kirjautuneet käyttäjät  virtu.fi -portaalissa

13 261
eKollegaan

kirjautuminen

Yksittäisten asiakkaiden tunnistautuminen 2017 2018

18 666
eKollegaan

kirjautuminen

Ammattilaisten kirjautumiset 2017 2018

Asiakkaat tunnistautuvat Suomi.fi tuunistus-palvelun kautta. Osaa palveluista esim. mittarit,  voi käyttää luomalla 

sähköposti-matkapuhelinnumerolla  kevytkirjautumis-tilin.

6 105
Virtu.fi

tunnistautuminen
6 369

Virtu.fi
tunnistautuminen



Miten palvelut löytyvät ?



Google-hakukone (178 407)

Suoraliikenne: kirjoitettu osoite, 
kirjanmerkki, spostin linkki (48 930)

Google-haku android (6 338)

Bing-hakukone (3 059)

Mobiili facebook / linkki (2 392)

rovaniemi.fi / linkki (1 356)

Yahoo-hakukone (580)

Facebook-linkki (538)

Kemi.fi -linkki (463)

Lshp.fi -linkki

Kävijämäärä 

238 754

Google-hakukone (214 159)

Kela.fi / linkki (197 278)

Suoraliikenne: kirjoitettu osoite, 
kirjanmerkki, spostin linkki (51 
074)

Google-haku android (6 224)

Bing-hakukone (3 789)

Mobiili facebook / linkki (2 496)

vauva.fi / linkki (1 166)

rovaniemi.fi / linkki (1 142)

Espoo.fi / linkki (1 008)

Facebook / linkki (975)

Käyttäjäliikenne:  10 suurinta tulotapaa
Virtu.fi-palveluportaali löytyy hyvin internetistä. Käyttäjät saapuvat virtu.fi-palveluportaaliin yleensä Googlen
hakukoneen tai muun hakukoneen kautta. Myös Kelan verkkosivuilla ollut toimeentulotukilaskurin linkki ohjasi vuonna
2017 käyttäjät virtu.fi-portaaliin.

Vuonna 2017 Vuonna 2018

Kävijämäärä 

454 437



Aloitussivut TOP 10 (2018)

Kaikki istunnot 354 647

1. Elatusapulaskuri

2. Toimeentulotukilaskuri

3. virtu.fi

4. Sosiaalikollega

5. Usein kysyttyä: keuhkokuume

6. Usein kysyttyä: märkäkärupi

7. Elatusapulaskurin muutokset

8. Usein kysyttyä: ehkäisypillerit

9. Usein kysyttyä: syyhy

10. Usein kysyttyä: virtsatulehdus

Aloitusivut TOP 10 (2016)

Kaikki istunnot 528 897

1. Toimeentulotukilaskuri

2. Elatusapulaskuri

3. Sosiaalikollega

4. Usein kysyttyä: Keuhkokuume

5. Usein kysyttyä: ehkäisypillerit

6. Usein kysyttyä: märkärupi

7. virtu.fi

8. Usein kysyttyä: toimeentulotuki 

opiskelujen aikana

9. Usein kysyttyä: kurkkukipu

10. Usein kysyttyä: vuotohäiriöt

Aloitussivut TOP 10 (2017)

Kaikki istunnot 691 246

1. Toimeentulotukilaskuri

2. Elatusapulaskuri

3. Sosiaalikollega

4. Usein kysyttyä: Keuhkokuume

5. virtu.fi

6. Usein kysyttyä: ehkäisypilleri

7. Usein kysyttyä: märkärupi

8. Usein kysyttyä: syyhy

9. Elatusapulaskurin muutokset

10. Usein kysyttyä: kuukautiset

Käyttäjäliikenne:  TOP 10 aloitussivu



Tietokone
50,7%

Tabletit
8%

Mobiili-
laitteet
41,3%

Tietokone
46%

Tabletit
7,3%

Mobiili-
laitteet
46,7%

Vuonna 2017 Vuonna 2018

Käyttäjien laitteet



Kuinka palveluita kehitetään?



Tavoite

 Luodaan Lappiin tiivis palveluverkko ja saavutettavat 

palvelut digitalisaatiota hyödyntämällä ja sähköisiä 

palveluita kehittämällä

 Hyödynnetään jo olemassa olevat palvelukokonaisuudet, 

joita  täydennetään  yhtenäisillä ratkaisuilla



Palveluiden digitalisointi

• virtu.fi on innovaatioympäristö,  

joka sisältää toimintatavan, 

tukirakenteen, laitteet ja 

sovellukset sähköisten 

palveluiden toteuttamiseksi. 

• Virtu.fi-hanke tukee 

palveluidentuottajia 

innovaatioympäristön 

hyödyntämisessä ja sosiaali- ja  

terveyspalveluiden 

digitalisoinnissa Lapin alueella. 

Digitalisointi voi olla:

• olemassa olevan palvelun tehostamista

• olemassa olevan ehostamista

• kokonaan uuden palvelun luomista





Työkirjasta löydät tietoa sähköisistä sosiaali- ja terveyspalveluista

 kerrotaan Posken tekemästä kehittämistyöstä ja virtu.fi-palveluportaalista. 

 kuvataan virtu.fi-palveluportaalin palvelumuodot käytännönläheisesti ja niitä konkretisoidaan esimerkeillä. 

 saat käyttöösi erilaisia ohjeita ja vinkkejä, jotka tukevat palveluiden sähköistämistä. 

 kuinka voit aloittaa sähköisten palveluiden kokeilun suunnittelun omassa organisaatiossasi. 

Työkirja pohjautuu Pohjois-

Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskuksen 

tekemään 

kehittämistyöhön. 

Kehittämistyötä on 

ohjannut yhdessä 

tekeminen, ammattilaisten 

ja asiakkaiden tarpeeseen 

vastaaminen, ratkaisujen 

luotettavuus ja tietoturvan 

huomioiminen. 

Linkki työkirjaan 

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/virtu-fi-maakunta/tyokirja.pdf/


Tunnistetut digipalveluiden kehittämisen 
”palikat” Lapin alueella 

 Hyödynnetään alueellisesti hankittuja sovelluksia

 Otetaan käyttöön kansallisesti tarjottavat sovellukset

 Tarvittavista sovelluksista hankinta ja kilpailutus tarvittavista 

 Asukkaiden Digituen-malli (kehitteillä)

 Virtu-tukipalvelut, ammattilaisten digituen järjestäminen 

 Digiallianssi sopimuksella

 Tietointegraatio ja yhteiset järjestelmät 

 Verkkopalveluportaali

 Tietoverkot

 Palveluista kokonaisarkkitehtuuri

 Tarve tiiviiseen yhteistyöhön palveluiden tuottajien kanssa



Asukkaan sähköiset palvelut

 Palveluiden kehikko

 Tämän kehikon kautta voi 
hahmottaa sähköisiä 
palvelupolkuja



Ammattilaisen 
sähköiset palvelut

 tuottaminen
 käyttö



Eri aika / eri paikka
Sama aika / eri paikka

Ei-reaaliaikaiset palvelut

Asiakas käyttää haluamastaan paikasta ja 
haluamaan aikaan 

Työntekijä käsittelee asiaan sopivalla ajalla 
omalla työpaikalla

Sähköiset oma-apupalvelut

Asiakas käyttää itsenäisesti haluamastaan 
paikasta

Reaaliaikaiset palvelut

Asiakas on yhteydessä työntekijään 
haluamastaan paikasta 

Työntekijä on yhteydessä asiakkaaseen 
omalta työpaikalla

Aika ja paikka joustavasti

Joustavat palvelut

Asiakas ja työntekijä ovat asiakkaan 
tarpeen mukaan yhteydessä digitaalisesti 
tai fyysisesti  

Sama aika/sama paikka 

Fyysiset palvelut

Asiakas ja työntekijä ovat samassa tilassa 
samaan aikaan

PALVELUT SÄHKÖISESTI, TARVITTAESSA FYYSISESTI 
(inspired by Capio, https://capio.com/en/)



Esimerkkejä



Esimerkkinä Rovaniemen sosiaalipalvelut



Esimerkkinä Inarin lastensuojelu 



Mittarit ja laskurit

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/toimeentulotukilaskuri

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri

Esimerkkinä Elatusapulaskuri

http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/toimeentulotukilaskuri
http://www.sosiaalikollega.fi/virtu.fi/laskurit/elatusapulaskuri


Esimerkkinä Henkilökohtaisen avun tunti-
ilmoitus



Esimerkki: arjen lukujärjestys ja 
oma tilannearvio

Sähköinen lukujärjestys auttaa 
arjen asioiden suunnittelussa ja 
niiden toteuttamisessa. 
Helppokäyttöiseen 
lukujärjestykseen voi merkitä 
tehtäviä ja tapaamisia, joista saa 
muistutuksen puhelimeen.

Oma tilannearvio on oman tilan-

teen kartoitus, jonka avulla saa

tietoa arjen sujumisesta. Voi 

seurata seurata esim

ihmissuhteita, mielialaa ja uni-

valverytmiä







Kiitos!

Maarit Pirttijärvi

Poske/

Lapin maakuntavalmistelu 

maarit.pirttijarvi@lapinmaakunta.fi

maarit.pirttijarvi@poskelappi.fi

040 5440 524

mailto:maarit.pirttijarvi@lapinmaakunta.fi
mailto:maarit.pirttijarvi@poskelappi.fi

