ASIOINTIPISTEESSÄ
KAIKKI KÄY!
Yhteispalvelu loikkaa digiaikaan!
Ota uudistuksesta kaikki irti:

Käytä tilaisuutesi,
laajenna palveluvalikoimaa

Lue mitä etuja uusi
toimintamalli tuo
mukanaan

Laita vanhat
sopimukset
uusiksi

Palveluneuvoja

Palveluneuvoja

Tutustu uuteen,
raikkaaseen
ilmeeseen

Nyt se on virallista.
Ja virkistävän uudenlaista.
Uusi yhteispalvelulaki tulee voimaan 1.6.2017. Nyt on aika tarkastella nykyisiä
yhteispalvelupisteitä ja kehittää niiden toimintaa uuden lain hengessä. Lain henki on
mahdollistava ja innostava. Se antaa uusia, luovia mahdollisuuksia entistä parempaan
ja monipuolisempaan kansalaisten palveluun. Sen ydin on sähköisen palvelun
edistäminen. Se tuo oikeudenmukaisuutta kulujen jakoon ja antaa vapauden viedä
palvelut sinne missä asiakkaatkin ovat, vaikka ostoskeskuksiin. Palvelut tuotetaan
edelleen sopimusperusteisesti ja monipuolistuvat sähköiset kanavat tuovat aivan
uutta tehoa toimintaan. Uudella lailla tavoitellaan julkisen sektorin asiakaspalvelun
laajempaa kokoamista.

Asiakkaan etu ensin
Asiointipiste tukee Suomen digitalisaation kehitystä. Se tarjoaa asiakkaille asiakaspäätteet ja tarvittaessa opastusta
sähköisten palveluiden käyttöön. Palveluneuvojat auttavat asiakkaita monin tavoin asioimisessa.
Asiointipiste tarjoaa asiakkaille kaikki kanavat sujuvaan asiointiin.
Asiointipisteellä on tärkeä rooli julkisten palveluiden digitalisaation edistäjänä ja sanansaattajana. Tähän tehtävään
palveluneuvojat saavat entistä enemmän koulutusta ja valmiuksia. Yhteisenä tavoitteenamme on asiakkaan sujuva
palvelu sähköisissä kanavissa ja kustannustehokas palveluiden tuottaminen.

Asiointipisteissä kaikki käy – näin:

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Itsenäisesti tai palveluneuvojan
avustuksella

ASIANTUNTIJATAPAAMINEN
Palveluntuottajan
asiantuntijan kanssa

ETÄPALVELUASIOINTI
Itsenäisesti tai palveluneuvojan
avustuksella

ASIOINTIPISTEESSÄ
TOIMINTA ON
ASIAKASLÄHTÖISTÄ

ASIOINTI
PALVELUNEUVOJAN LUONA
Julkisen hallinnon neuvontaa
Käsin täytetyt lomakkeet skannaukseen
ja sähköpostilla palveluntuottajalle

Yhteispalvelupisteestä
Asiointipisteeksi
Vanhat sopimukset uusiksi – sopimuskumppanit koolle!
Uuden lain myötä yhteisiä asiakaspalvelupisteitä koskevat sopimukset tulee tarpeen mukaan uusia
1.6.2018 mennessä. Lain 8 pykälässä on mainittu ne asiat, joista pitäisi sopimuksessa sopia.
Käyttöön tulee uusi, sähköinen sopimuspohja, joka on saatavilla rakenteilla olevasta Asiointipisteiden
ASTI-järjestelmästä. Uuden sopimuksen myötä kustannustenjakoa voidaan tarkastella uudestaan
ja tehdä suunnitelmat uuden toimintamallin käyttöönotosta.
Laajenna palvelua
Nyt on myös otollinen aika miettiä palveluvalikoiman laajentamista. Yhteistyössä voidaan miettiä
nykyisen palveluvalikoiman laajentamista tai kokonaan uusien palveluntuottajien saamista mukaan
pisteen toimintaan. Etäpalvelu antaa myös uusia mahdollisuuksia palvelun laajentamiseen.
Käyttöönotto on helppoa, tarvitset vain tietokoneen ja nettiyhteyden. Käyttöönotossa saat tukea
aluehallintovirastojen hallinto- ja kehittämispalveluilta osoitteesta: tieto@avi.fi
Uusia mahdollisuuksia toimipaikaksi
Mieti myös, millainen oman paikkakuntasi Asiointipisteen tulisi jatkossa olla. Tarvitaanko pysyvää tilaa?
Vai voisiko Asiointipiste kulkea pyörillä? Tai löytyisikö sille paras paikka jonkin kumppanin tiloissa?
Ehkä Asiointipiste onkin palvelu, joka tulee suoraan asiakkaan kotiin. Uusia, kustannustehokkaita
mahdollisuuksia on monia.
Uusi raikas ilme Asiointipisteeseen helposti
Ota käyttöösi uuden ilmeen mukaiset viestintämateriaalit, esitteet, logo, julisteet ja kyltit.
Asiointipisteen tunnistaa koko maassa samasta avaintunnuksesta ja yhtenäisestä
visuaalisesta ilmeestä. Saat valmiita materiaalipohjia, banneriaineistoja ja
ilmoitusaineistoja osoitteesta
http://www.yhteispalvelu.fi/intermin/hankkeet/yp/
viestintämateriaali/Asiointipisteiden viestintä

ASIOINTIPISTEESSÄ
KAIKKI KÄY!
Viranomaisasiat
yhden luukun periaatteella

ASIOINTIPISTEESSÄ
KAIKKI KÄY!
Viranomaispalvelut
lähellä sinua

ASIOINTIPISTEESSÄ
KAIKKI KÄY!

 Asiantunteva

palveluneuvoja

Sujuvaa

Palveluneuvoja

 Etäyhteys

viranomaisiin

 Palvelua ja sähköistä

Asiantuntevaa

Viranomaispalvelut lähellä sinua

asiointia nopeasti ja
sujuvasti

Sähköistä
Palveluneuvoja

Tervetuloa!

Asiantunteva
palveluneuvoja

Etäyhteys
viranomaisiin

Palveluneuvoja

Palveluneuvoja

OULU
www.oulu.ﬁ/asiointipiste
Mallikatu 1, 00001 Mallikunta
Puh. xx xxx xxxx
Avoinna: ma–pe xx–xx

Julistemalli 50 x 70 cm

Ilmoitusmalli
100 x 280 mm

Palvelua ja sähköistä
asiointia nopeasti ja
sujuvasti

Tervetuloa!

ASIOINTIPISTEESSÄ
KAIKKI KÄY!

mikkeli kaupungin virastotalo 1 krs.
Maaherrankatu 9 - 11, 50100 Mikkeli
Puh. 015 194 2100
asiakaspalvelu@mikkeli.ﬁ

Kylttimalli 50 x 45 cm

Roll up-malli 80 x 200 cm

Toimi näin:
 Vanhat sopimukset uusiksi! Kerätkää
sopimuskumppanit koolle saman pöydän
ääreen ja huomioikaa myös tuleva
maakuntauudistus.
 Miettikää miten asiakkaita voidaan entistä
paremmin ohjata sähköisiin palveluihin ja tukea
niiden käytössä. Miettikää myös
keinoja koko uuden toimintamallin
käyttöönottamiseksi.
 Miettikää nykyisen palveluvalikoiman
laajentamista esim. etäpalvelun avulla sekä
uusien palveluntuottajien mukaan saamista.
 Uudistakaa visuaalinen ilme Asiointipisteen
valmiita materiaaleja käyttäen:
http://www.yhteispalvelu.fi/intermin/hankkeet/yp/
viestintämateriaali/Asiointipisteiden viestintä

Tehdään yhdessä paras viranomaisten
yhteinen palvelukokonaisuus.

Kaikki käy!
Annamme mielellämme lisätietoja:
MARKO PUTTONEN ja LOTTA ENGDAHL
Valtiovarainministeriö
etunimi.sukunimi@vm.fi

