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2012 24.8.2015 

Asiakaspalvelu2014 -hankkeen keskeiset 
tavoitteet 

1. Asiakas saa julkisen hallinnon palvelut yhteisistä 
asiakaspalvelupisteistä (yhden luukun periaate). 

2. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet 
sijaitsevat kohtuuetäisyydellä asukkaista. 

3. Julkisen hallinnon yhteiset asiakaspalvelupisteet 
lisäävät hallinnon tehokkuutta ja taloudellisuutta. 
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2012 24.8.2015 

Hankkeen ehdotukset 
palvelupisteverkoksi 

 Palvelupisteverkkoehdotukset tehtiin kriteereistä 
lähtien 
 90 %:lla asukkaista lyhyempi matka kuin 40 km 

pisteeseen 
 Mahdollistaa tehokkaan ja taloudellisen palvelujen 

järjestämisen 
 Pisteet sijoittuvat paikoille, joihin asiointi muutenkin 

suuntautuu 
 Kriteerien pohjalta syntyi kaksi vaihtoehtoa 

palvelupisteverkoksi 
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2012 24.8.2015 

Hankkeen ehdotukset 
palvelupisteverkoksi 

 Ehdotuksissa ei pyritty mahdollisimman harvaan 
verkkoon 

 Oletuksena oli 30 %:n alenema käyntiasioinnissa 
vuoden 2011 tasoon 

 164 pisteen verkko 
 Koko maan kattava verkko, jossa mukana myös 

suurimmat kaupungit 
 129 pisteen verkko 

 Maakunta- ja muita keskuksia puuttui verkosta 
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2012 24.8.2015 

Hankkeen ehdotukset 
palvelupisteverkoksi 

 Suppeammasta vaihtoehdosta jäivät pois 
paikkakunnat, joilla käyntiasiointia tarjotaan kattavasti 
omissa pisteissä 

 Vaihtoehdot tarjosivat käyntiasioinnin 40 km 
etäisyydellä lähes koko maassa 

 Molemmissa palvelupisteverkkoehdotuksissa oli 
mukana lähtökohtaisesti hyvin pieniä pisteitä 
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2012 24.8.2015 

Pilotointivaihe 
 Pilotointiin pyrittiin saamaan erilaiset paikkakunnat 
 Pisteverkon kannalta eri pisteiden asiakasmäärät 

olivat keskeinen kokemus 
 Pienillä paikkakunnilla on vaikeaa saada asiointia, 

rahoitusta ja resursseja tasapainoon 
 Pilotoinnin perusteella verkkoa tarkasteltiin uudelleen 
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2012 24.8.2015 

Palvelupisteverkkoehdotusten tarkistus 
 Pienimpien ja suurimpien paikkakuntien osalta tehtiin 

vaihtoehtoja 
 Kevyempi vaihtoehto nousi esiin 

 Palvelupisteverkosta tehtiin kolme vaihtoehtoa 
 Laaja, kompromissi- ja suppea vaihtoehto 
 128, 71/82 tai 45 pistettä, sekä kevytversioita vähäisen 

kysynnän paikkakunnilla 
 E-kioski ja supistetut aukioloajat olivat esillä 

kevytversioiksi 
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2012 24.8.2015 

Palvelupisteverkkovaihtoehtojen tarkistus 
 Laajassa vaihtoehdossa pienimmät pisteet (36) olisi 

korvattu kevyemmillä vaihtoehdoilla 
 Kompromissivaihtoehdossa osa pienistä 

paikkakunnista olisi jätetty ilman pistettä ja kevyempää 
vaihtoehtoa olisi käytetty laajemmin (66) 
 Keskusten asema jäi auki 

 Suppeassa vaihtoehdossa verkosta jäisivät pienimmät 
ja suurimmat pois ja kevyt vaihtoehtokin olisi käytössä 
vähemmän (47) 
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2012 24.8.2015 

Palvelupisteverkon kysymyksiä 
 Kysyntä pienenee, etäisyydet pysyvät, julkinen 

liikenne heikkenee -> tarvetta käyntiasioinnille on 
olemassa eri alueilla 

 Pisteiden kustannukset suhteessa asiointiin nousevat 
helposti korkeiksi -> toimiva kompromissi? 
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