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ASIAKASPALVELU2014-HANKE TIEDOTTAA 
 

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä linjasi pilotointia 

 

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 28.5.yhteisen asia-

kaspalvelun pilotoinnin toteuttamista valituissa viidessä pilottikunnassa (Oulu, Mikkeli, 

Saarijärvi, Parainen ja Pelkosenniemi). Ministerityöryhmä puolsi lisäksi tarvittavan ra-

hoituksen myöntämistä pilotointiin ja yhteisen asiakaspalvelun järjestelmien kehittämi-

seen vuodelle 2015 sekä jatkovalmistelutyöryhmän ehdotusta siitä, että hallituksen esitys 

annetaan eduskunnalle vasta syksyllä 2015, kun pilotoinnista on ensin saatu kokemuksia. 

 

Pilotoinnissa haetaan kokemuksia erityisesti  

a) uudistuksen oikeudellista jatkovalmistelua varten: 

- asiakaspalvelujärjestelmän lakisääteisestä toteuttamistavasta, 

- asiakaspalvelujärjestelmään lakisääteisesti osallistuvista valtion viran-

omaisista ja kunnista sekä näiden palveluista, sekä 

- asiointipisteverkon laajuudesta, 

 

b) uudistuksen toiminnallista ja taloudellista jatkovalmistelua varten: 

- yhteisen asiakaspalvelun toimintamallista, 

- palveluprosesseista ja niiden toiminnasta yhteisessä asiakaspalvelussa, 

- kysynnän suuntautumisesta yhteisessä asiakaspalvelussa, 

- rahoitusjärjestelmän toimivuudesta sekä 

- yhteisen asiakaspalvelun vaikutuksista asiakkaisiin ja eri toimijoiden toi-

mintaan. 

 

Pilotointi toteutetaan seuraavien hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän puolta-

mien linjausten mukaisesti: 

- Kustannusten korvaamiseen liittyvä suoritehinnoittelu valmistellaan val-

miiksi ja toimijat korvaavat sen mukaisesti suoritteet pilottikunnille omil-

ta toimintamenomomenteiltaan. 

- Toimijat tekevät sopimukset yhteispalvelusta pilottikuntien kanssa vii-

deksi vuodeksi. Sopimus voidaan irtisanoa aikaisintaan kolmen vuoden 

kuluttua, jos irtisanomiseen on palvelujen vähäiseen kysyntään, palvelun 

heikkoon laatuun tai sopimusosapuolen taloudellisiin edellytyksiin liitty-

vä painava peruste.  

- Tavoitteena on, että pilotoinnissa tarjotaan asiantuntijapalvelut etäpalve-

luna pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. 
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- Pisteeseen osallistuvat tahot huolehtivat yhdessä, että kysyntäpiikkeihin 

pystytään vastaamaan palvelutasoa laskematta.  

- Pilotoinnille asetetaan ohjaus- ja seurantaryhmä vuoden 2015 loppuun 

asti. 

 

Pilotoinnin kokemukset raportoidaan kesällä 2015 ja ne otetaan huomioon hallituksen 

esitystä viimeisteltäessä.  

 

Päivitetty pilotointisuunnitelma 

VM:n tiedote 89/2014: Julkisen hallinnon yhteinen asiakaspalvelu etenee 

 

Lisätietoja: 

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147 

Kehittämisjohtaja Marko Puttonen, puh. 02955 30271 

 

 

Jatkovalmistelutyöryhmä hyväksyi loppuraportin  

 

Asiakaspalvelu2014 – hankkeen jatkovalmistelutyöryhmä hyväksyi 10.6.2014 pitämäs-

sään kokouksessa työryhmän loppuraportin ja hallituksen esitysluonnoksen loppuraportin 

liitteeksi. Työryhmä ehdottaa loppuraportissa, että nykyisen pilotointityöryhmän toimi-

kautta jatketaan vuoden 2015 loppuun saakka. Pilotoinnille on lisäksi tarkoitus perustaa 

ohjaus- ja seurantatyöryhmä toimikaudeksi 1.9.2014–31.12.2015.  

 

Loppuraportti ja hallituksen esitysluonnos sekä niitä koskeva valtiovarainministeriön tie-

dote on tarkoitus julkaista viikolla 26.  

 

Lisätietoja:  

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 02955 30147 

 Ylitarkastaja Jaana Salmi, puh. 02955 30003 

 

 

Lisätietoja hankkeesta 

 

Asiakaspalvelu2014-hankkeen nettisivut: http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014 

 

 

 

Jos et halua enää vastaanottaa Asiakaspalvelu2014-hanketiedotetta, ilmoitathan siitä osoitteeseen 

anna.kurkijarvi[at]vm.fi. 

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20140610Asiaka/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20140528Julkis/name.jsp
http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014

