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ASIAKASPALVELU2014-HANKE TIEDOTTAA 
 

Yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnille on asetettu ohjaus- ja seurantaryhmä 

 

Julkisen hallinnon yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmä ehdotti kesäkuussa 

2014 julkaistussa loppuraportissaan, että yhteistä asiakaspalvelua koskeva hallituksen 

esitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2015, kun yhteisen asiakaspalvelun pilotoinnista 

on ensin saatu kokemuksia. Yhteistä asiakaspalvelua pilotoidaan loppuraportin mukaises-

ti syksystä 2014 alkaen viidessä kunnassa (Oulu (Kiiminki), Mikkeli, Saarijärvi, Parainen 

ja Pelkosenniemi). 

 

Valtiovarainministeriö on asettanut pilotoinnille ohjaus- ja seurantatyöryhmän toimikau-

delle 1.9.2014–31.12.2015.  Ohjaus- ja seurantaryhmä ohjaa pilottien toiminnan yleistä 

suunnittelua ja kehittämistä sekä ottaa kantaa pilotointityöryhmässä käsiteltäviin periaat-

teellisiin ja laajoihin kysymyksiin. Ryhmä seuraa ja arvioi myös pilotoinnista saatavia 

kokemuksia yhteisen asiakaspalvelun oikeudellista, toiminnallista ja taloudellista jatko-

valmistelua varten 

 

Pilotoinnin ohjaus- ja seurantaryhmän asettamispäätös  

Yhteisen asiakaspalvelun jatkovalmistelutyöryhmän loppuraportti  

VM:n tiedote 108/2014: Asiakaspalvelu2014-hankkeen jatkovalmisteluvaiheen loppura-

portti valmistunut 

 

Valtiovarainministeriö on myös täydentänyt yhteisen asiakaspalvelun pilotointityöryh-

män tehtäviä ja jatkanut sen toimikautta 31.12.2015 asti.  Pilotointityöryhmä vastaa pilo-

toinnin suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista ja raportoi jatkossa toiminnastaan 

pilotoinnin ohjaus- ja seurantatyöryhmälle. 

 

Päätös pilotointityöryhmän tehtävien täydentämisestä ja toimikauden jatkamisesta 

 

Pilottipisteet avataan 23.9.2014 

 

Yhteisen asiakaspalvelun pilottipisteet avaavat ovensa 23.9.2014 Oulun Kiimingissä, 

Mikkelissä, Saarijärvellä, Paraisilla ja Pelkosenniemellä. Pilottipisteiden avajaisten tar-

kemmasta ohjelmasta tullaan tiedottamaan erikseen. 

 

 

 

http://hare.vn.fi/upload/Julkiset/Asiakirjat/20477/3178041489404286.PDF
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/04_hallinnon_kehittaminen/20140624Asiaka/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20140626Asiaka/name.jsp
http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20140626Asiaka/name.jsp
http://hare.vn.fi/upload/Julkiset/Asiakirjat/19927/309242621821358.PDF


       2 (2) 

 

 

Pilotoinnin havainnointi, seuranta ja arviointi 

 

ASPA2014 toimintamallin arviointi käynnistyy keräämällä pilottipisteiltä ja valtion pal-

veluntuottajilta pisteiden lähtöarvotietoja ja kokemuksia pisteiden rakentamisesta.. Pilo-

tin aikana kerätään kokemuksia toiminnasta asiakkailta, palveluneuvojilta ja palvelun-

tuottajilta. Arviointiraportti valmistuu kesäkuussa 2015.   

 

Pilotoinnin markkinointiviestintäsuunnitelma on hyväksytty 

 

Pilotointityöryhmä hyväksyi 21.8.2014 Asiointipisteiden lanseerausvaiheen markkinoin-

tiviestintäsuunnitelman. Valtiovarainministeriö vastaa pilotoinnin viestinnän ohjeistuk-

sesta ja tukimateriaalista sekä pilottipisteiden avajaisten 23.9.2014 valtakunnallisesta tie-

dottamisesta. Alueellisesta ja paikallisesta viestinnästä vastaavat pilotoinnissa mukana 

olevat kunnat yhdessä valtion palveluntuottajien kanssa. Asiointipisteitä varten on suun-

niteltu myös visuaalinen ilme ja opasteet. Varsinaista yhteisen asiakaspalvelun tilakon-

septia kehitetään pilotoinnin aikana. 

 

 
 

Palveluneuvojien koulutus etenee suunnitelman mukaan 

 

Pilottipisteiden palveluneuvojien koulutukset ovat sujuneet hyvin ja ne toteutetaan suun-

nitellusti syyskuun loppuun mennessä. Koulutusta ovat antaneet kunkin palveluntuottajan 

omat kouluttajat sekä asiakaspalvelun asiantuntijat. Myös koulutusohjelmaa ja sen toteu-

tusta pilotoidaan. Koulutuksista kootaan seurantaraportti, jotta nähdään mihin seikkoihin 

tulee jatkossa kiinnittää huomiota.  

 

Osaamisen kehittämistyöryhmän kokouksessa 26.8.2014 pohdittiin koulutuksen tilanne-

katsauksen yhteydessä myös, millaista lisäkoulutusta palveluneuvojille olisi hyvä tarjota. 

Työryhmässä sovittiin, että lisäkoulutusta järjestetään keväällä 2015, kunhan palveluneu-

vojat ovat saaneet hieman käytännön kokemusta Asiointipisteen toiminnasta.   

 

Suunnitteilla on seminaari nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojille 

 

Nykyisten yhteispalvelupisteiden palveluneuvojille tullaan järjestämään loppuvuodesta 

2014 seminaari, jossa kerrotaan yhteisen asiakaspalvelun ja sen pilotoinnin etenemisestä. 

Seminaarissa keskitytään erityisesti siihen, mitä Asiointipisteiden tulo tarkoittaa nykyisil-

le yhteispalvelupisteille ja niissä työskenteleville palveluneuvojille. Seminaarista tiedote-

taan tarkemmin myöhemmin.  

 

Lisätietoja hankkeesta 

 

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

 

 

 

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

saara.heikkila[at]vm.fi. 

http://www.vm.fi/asiakaspalvelu2014

