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Julkisten palveluiden palvelukanavat 

 
 

Sähköinen palvelu  
 

Asiakasneuvonta 
 

Käyntiasiointi 

Kansalaisneuvonta 
- yleisneuvonta julkisiin 

palveluihin 

- beta.suomi.fin käytön 

tuki 
 

Valtakunnalliset sektori- 

kohtaiset asiantuntija- ja 

neuvontapalvelut 
 

Organisaatiokohtainen 

asiantuntija- ja 

neuvontapalvelu 

Yhteispalvelu/Asiointipisteet 
- asiakaspalvelut 

- asiantuntijapalvelu etä-

palveluna tai paikanpäällä 

- sähköisen asioinnin tuki 
 

 

Viranomaisten toimipaikat 
- asioiden vireillepano 

- asiantuntijan antama 

palvelu 
 

 

Palvelunäkymät 
- sähköinen asiointi  

- beta.suomi.fi/kansalaiselle 

- beta.suomi.fi/yritykselle 

- beta.suomi.fi/viranomaiselle 
 

Viranomaisten sähköiset 

palvelut 
- informaatiopalvelut 

- sähköinen asiointi 



Uudistettu yhteispalvelulaki 
 

 Perusperiaatteena viranomaisten sopimusperusteinen 

yhteistyö. 

 Lain muutos tukee digitalisaatiokehitystä ja sähköistä 

asiointia. 

 Tavoitteena on yhdenmukaistaa yhteispalvelussa 

noudatettavia menettelytapoja ja -keinoja sekä tuoda 

viranomaisten digitaaliset palvelut ja niiden käytön neuvonta 

ja tuki keskeiseksi osaksi yhteispalvelutoimintaa. 

 Laki mahdollistaa yhteispalvelun antamisen myös muusta 

kuin kiinteässä toimitilassa sijaitsevasta Asiointipisteestä.  

 Tavoitteena on varmistaa omakustannusperiaatteen 

toteutuminen yhteispalvelusta aiheutuvien kustannusten 

jaossa. 
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Lain toimeenpano 
 

 Laki tulee voimaan 1.6.2017 

 

 Lakia tullaan tarkentamaan maakuntalakipaketin 

yhteydessä 

 Maakunnat vastaavat yhteispalvelun kehittämisestä ja 

edistämisestä alueellaan ja sovittavat alueellisesti 

yhteen viranomaisten yhteispalvelua koskevia 

toimenpiteitä 

 

 

4 



Asiointipisteissä kaikki käy – näin: 

Asiointipisteessä 

toiminta on 

asiakaslähtöistä 

SÄHKÖINEN ASIOINTI 

itsenäisesti tai 

palveluneuvojan avustuksella 

ETÄPALVELUASIOINTI 

itsenäisesti tai 

palveluneuvojan avustuksella 

ASIOINTI PALVELUNEUVOJAN 

LUONA 

Julkisen hallinnon neuvontaa 

Käsin täytetyt lomakkeet 

skannaukseen  ja  sähköpostilla 

palveluntuottajalle 

ASIANTUNTIJATAPAAMINEN 

Palveluntuottajan asiantuntijan  

kanssa 
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Uusi visuaalinen ilme 

Yksi nimi – yksi ilme – yksi tapa puhua  
joustavasti palveluita  

paikallisin maustein 
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Markkinointimateriaali: tulostettavat pdf-tiedostot  

ja painokelpoiset aineistot sekä ohjeet 
 

 infokirje 

 logot (avaintunniste ja etäpalveluikoni sekä suomi.fi –

tunniste) ja graafiset ohjeet 

 asiakasesite 

 viranomaisesite 

 juliste 

 toimitilakonsepti 

 PowerPoint –esitys 

 videot 

 käyntikortti-, lomake- ja ilmoituspohjat 

 roll up vuota 
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Yhteispalvelupisteiden nykytila  

 Yhteispalvelupisteitä: 
‒ Kokonaismäärä 190 yhteispalvelupistettä 

‒ Näistä 5 on laajemman ja yhtenäisen palveluvalikoiman 

Asiointipisteitä. 
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 Yhteispalvelupisteiden alueellinen jakauma maakunnittain: 

‒Etelä-Karjala 5 kpl 

‒Etelä-Pohjanmaa 19 

‒Etelä-Savo 19 kpl 

‒Kainuu 1 kpl 

‒Keski-Pohjanmaa 10 kpl 

‒Keski-Suomi 23 kpl 

‒Lappi 9 kpl 

‒Pirkanmaa 16 kpl 

‒Pohjanmaa 10 kpl 

‒Pohjois-Karjala 8 kpl 

‒Pohjois-Pohjanmaa 19 kpl 

‒Pohjois-Savo 14 kpl 

‒Päijät-Häme 4 kpl 

‒Satakunta 6 kpl 

‒Uusimaa 14 kpl 

‒Varsinais-Suomi 13 kpl 



Marko Puttonen 

kehittämisjohtaja 

Puh. 0295 16001 (vaihde) 

Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi 

www.vm.fi 

Valtiovarainministeriön viestintä 

vm-viestinta@vm.fi 

Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500 

 

Lisätietoja: 

Lotta Engdahl 

projektiasiantuntija 

Puh. 0295 16001 (vaihde) 

Lisätieto:etunimi.sukunimi@vm.fi 

www.vm.fi 


