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ASIAKASPALVELU2014-HANKE TIEDOTTAA 
 

Yhteispalvelulain muutosten valmistelu on käynnissä 

  

Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä ehdotti syyskuussa 2015, 

että Asiakaspalvelu2014-hankkeessa valmistelua lakia julkisen hallinnon yhteisestä asia-

kaspalvelusta ei viedä eteenpäin, vaan yhteistä asiakaspalvelua kehitetään edelleen sopi-

musperusteisuuden pohjalta. Työryhmä ehdotti, että nykyistä yhteispalvelulakia uudiste-

taan yhtenäisen, taloudellisen ja tuottavan palvelun toteuttamiseksi yhteisissä asiointipis-

teissä. 

 

Yhteispalvelulain muutosten valmistelu on käynnissä valtiovarainministeriössä. Hallituk-

sen esitysluonnos on tavoitteena lähettää lausuntokierrokselle alkuvuodesta 2016.  

 

Valtiovarainministeriössä valmistellaan kevään 2016 aikana myös yhteisen asiakaspalve-

lun kehittämissuunnitelma, jonka tavoitteena on laajentaa hankkeessa kehitetty ja testattu 

uusi yhteisen asiakaspalvelun toimintamalli vaiheittain osaksi nykyisten ja perustettavien 

uusien yhteispalvelupisteiden toimintaa. Tiedotamme tästä asiasta lisää kevään aikana.  

 

Hanke päättyy, mutta kehittäminen ja yhteistyö jatkuvat 

  

Tämä on Asiakaspalvelu2014-hankkeen viimeinen hanketiedote. Hankkeen pilotointivai-

he päättyy vuoden 2015 lopussa. Haluamme kiittää kaikkia hankkeessa vuosien varrella 

mukana olleita.  

 

Yhteistä asiakaspalvelua kehitetään myös jatkossa aktiivisesti eri tahojen yhteistyönä. Pi-

lotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmä päätti viimeisessä kokouksessaan, että palveluntuotta-

jien välistä yhteistyötä jatketaan vuonna 2016 verkostotapaamisilla, joita järjestetään tar-

peen mukaan eri aiheisiin liittyen. Pilotointityöryhmä on lisäksi sopinut, että valtiova-

rainministeriö järjestää pilottikuntien kanssa keväällä 2016 videopalaverin, johon kutsu-

taan mukaan myös palveluntuottajien edustajat.  

 

Myös Asiointi- ja yhteispalvelupisteiden palveluneuvojien osaamisen kehittämisestä ja 

tuen saamisesta huolehditaan jatkossakin. Valtiovarainministeriö tulee asettamaan tam-

mikuussa 2016 uuden palveluneuvojien osaamisen kehittämistyöryhmän, joka koostuu 

muun muassa palveluntuottajien ja palveluneuvojien edustajista. Palveluneuvojien koulu-

tus tulee siirtymään Moodle -verkko-oppimisympäristöön, johon kukin palveluntuottaja 

vie omat kurssinsa ja koulutusaineistonsa.  
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Mistä saat tietoa yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä jatkossa? 

 

Tiedotamme yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä ja yhteispalvelulain muutosten ete-

nemisestä myös jatkossa samalla sähköpostijakelulla, jolla myös tämä hanketiedote on 

lähetetty. Jos et halua jatkossa vastaanottaa yhteisen asiakaspalvelun kehittämiseen liit-

tyviä sähköposteja, ilmoitathan siitä osoitteeseen pirjetta.silvast[at]vm.fi 

 

Tietoa asioiden etenemisestä saat myös alla olevien nettisivujen kautta: 

http://vm.fi/palvelurakenteen-kehittaminen 

http://www.yhteispalvelu.fi/  

 

Asiakaspalvelu2014 – hankkeen nettisivut arkistoidaan, eikä niitä päivitetä enää vuoden 

vaihteen jälkeen.  

 

Lisätietoja yhteisen asiakaspalvelun kehittämisestä 

 
 Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 02955 30271, marko.puttonen[at]vm.fi 

Projektiasiantuntija Lotta Engdahl, puh. 02955 30736, lotta.engdahl[at]vm.fi 

 

 

 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2016! 

http://vm.fi/palvelurakenteen-kehittaminen
http://www.yhteispalvelu.fi/
http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014

