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ASIAKASPALVELU2014-HANKE TIEDOTTAA 
 

Yhteisen asiakaspalvelun pilotointi on käynnistynyt hyvin  

 

Yhteisen asiakaspalvelun pilottipisteet avasivat ovensa 23.9.2014 Oulun Kiimingissä, 

Mikkelissä, Saarijärvellä, Paraisilla ja Pelkosenniemellä. Ensimmäiset viikot ovat suju-

neet myönteisessä ilmapiirissä. Palvelutapahtumia on kertynyt kaiken kaikkiaan loka-

kuun loppuun mennessä lähes 3700 kpl. Eniten palvelutapahtumia on kohdistunut kun-

nan omiin palveluihin (yhteensä noin 1500 kpl) ja toiseksi eniten Verohallinnon palve-

luihin (yhteensä noin 900 kpl). Paikkakuntakohtaisesti tarkasteltuna Mikkelissä on ollut 

vilkkainta, noin 1850 tapahtumaa tarkastelujakson aikana.  

 

Taulukko. Palvelutapahtumat asiointipisteittäin ja palveluntuottajittain 23.9.–31.10.2014 

Palveluntuottajat Palvelutapahtumien 

määrä (kpl) 

Mikkeli  1851 

Kela  32 

Kunta  809 

maistraatti  305 

poliisi  14 

TE-toimisto  8 

Verohallinto  683 

    

Oulu, Kiiminki  1189 

Kela  158 

Kunta  663 

maistraatti  17 

poliisi  244 

TE-toimisto  62 

Verohallinto  45 

    

Parainen  137 

Kela 0 

Kunta  2 

maistraatti  33 
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Asiakaspalautteen kerääminen pilottipisteissä on aloitettu 

 

Yhteisen asiakaspalvelun pilotointia seurataan ja arvioidaan laajasti. Siihen liittyen on 

mm. aloitettu asiakaspalautteen kerääminen kaikissa viidessä pilottipisteessä. Asiakaspa-

lautetta kerätään marraskuun 2014 – huhtikuun 2015 välisenä aikana. Asiakaskyselyllä 

kerätään palautetta saadusta palvelusta, asiointipisteen toiminnasta sekä toimivuudesta. 

Vastauksia on mahdollista antaa tabletilla, asiakaspäätteellä, omalla älylaitteella QR-

koodin avulla tai paperilomakkeella. Kysely toteutetaan suomen-, ruotsin- ja englannin-

kielellä. Asiakaspalautteen keräämisestä ja toteutuksesta vastaa QuestBack Oy. 

 

Ulkoiseksi arvioitsijaksi on valittu HMV Service Economy Oy  

 

Valtiovarainministeriö on valinnut tarjouskilpailun perusteella Asiakaspalvelu2014 –

hankkeen ulkoisen arvioinnin toteuttajaksi HMV Service Economy Oy:n. Arvioinnin ta-

voitteena on selvittää, miten yhteinen asiakaspalvelu on vaikuttanut asiakaspalvelun ja 

asiantuntijatyön organisointiin Asiointipisteiden ylläpitäjäkunnissa ja valtion palvelun-

tuottajien omissa organisaatioissa. Arvioinnissa selvitetään myös vaikutuksia asiakas-

käyttäytymiseen ja eri asiointikanavien käyttöön. Ulkoinen arviointi valmistuu 30.4.2015 

mennessä.  

 

Yhtä aikaa ulkoisen arvioinnin kanssa hankkeessa suoritetaan myös sisäistä arviointia, 

joka kohdistuu erityisesti toimintamallin, toimintaympäristön ja rahoitusmallin toimivuu-

teen.  Ulkoisen ja sisäisen arvioinnin sekä asiakaspalautteen perusteella laaditaan loppu-

keväästä 2015 arvioinnin loppuraportti.   

 

 

 

 

poliisi  1 

TE-toimisto  2 

Verohallinto  99 

    

Pelkosenniemi 75  

Kela  20 

Kunta  35 

maistraatti  1 

poliisi  11 

TE-toimisto  4 

Verohallinto  4 

    

Saarijärvi  434 

Kela  20 

Kunta  37 

maistraatti  64 

poliisi  8 

TE-toimisto  211 

Verohallinto  94 

    

KAIKKI ASIOINTIPISTEET YHTEENSÄ 3686 
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Pilotointiseminaari 14.1.2015 

 

Valtiovarainministeriö järjestää yhteisen asiakaspalvelun valmistelussa ja pilotoinnissa 

mukana oleville sekä muille asiasta kiinnostuneille pilotointiseminaarin 14.1.2015 klo 

8.45–12.15 (Paasitorni, Helsinki). Seminaarissa käsitellään viiden Asiointipisteen koke-

muksia muun muassa rahoituksen, palvelutapahtumien ja asiakkaiden näkökulmasta. 

 

Merkitse aika jo kalenteriisi. Seminaarin ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ti-

laisuutta. 

 

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

