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Miksi ja miten 
uudistetaan?

Mitä tarkoittaa 
palveluverkko?

Palvelu- ja toimitilaverkon uudistaminen 
2020-luvulla

Mitä tarkoittaa 
toimitilaverkko?

Milloin uudistetaan?
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Uudistuksessa ensisijaisesti mukana
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* Kelan osalta tarkastellaan 
erityisesti mahdollisuuksia koota 
käyntiasiointia julkisen hallinnon 
yhteisiin asiakaspalvelupisteisiin

**
* Poliisin lupahallinto



Vuosikymmenen hanke
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2022: Hankkeen 
toimeenpano alkaa 
Pohjois-Karjalassa, Etelä-
Karjalassa ja Päijät-
Hämeessä

2024‒2029: Toimeenpano etenee uusille alueille

2021: Hanke alkaa

2030: Koko 
Suomen laajuinen 
yhteinen 
asiakaspalvelu-
verkko

2023‒2024: Ensimmäiset 
yhteiset asiakaspalvelupisteet 
ja toimistotilat valmistuvat



Palvelut saman katon alla
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Yhteisten asiakaspalvelupisteiden palveluverkko
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Palvelut saman katon alla –
asiointi helpottuu

1
Yhtenäinen 

palveluvalikoima ja 
aukioloajat – palvelut 

saatavilla yhdenvertaisesti 
kaikkialla Suomessa 

2

Etäpalvelu- ja etätulkkaus –
enemmän palvelua eri 

kielillä

3

Enemmän digitukea 
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Yhteisten asiakaspalvelupisteiden konsepti
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Yleinen 
palveluneuvonta

Asiointi viranomaisten 
omien asiantuntijoiden 

luona fyysisesti tai 
etäpalvelun 
välityksellä

Digituki
Digitaalinen asiointi 

itsenäisesti tai 
tuettuna



Vähemmän toimistotilaa, 
enemmän yhteiskäyttöisyyttä
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• Työnteon murros – etätyö 
ja monipaikkainen työ

• Valtion toimistotilan tarve 
vähenee

• Muutos haastaa 
työyhteisöjä ja edellyttää 
uudistumista
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Toimitilaverkko



Yhteiset toimistotilat

• Helppokäyttöisyys
• Yhteisöllisyyden tukeminen
• Organisaatiorajat ylittävä 

kehittäminen
• Erilaisten työtehtävien tarpeet 

huomioidaan
• Yhteisiin toimistotiloihin 

siirtyminen tapahtuu 
ensisijaisesti jo valmiita 
monitilaympäristöjä 
hyödyntämällä
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Kyky kuvitella ohjaa muutosta
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Toimeenpanoa ohjaavat strategiat ja linjaukset
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Julkisen hallinnon strategia
Alueellistamisesta 

alueelliseen läsnäoloon -
strategia

Valtion toimitilastrategia
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16 Kuva: Lappeenrannan kaupunki



Ota yhteyttä!

• Tommi Hatinen, projektiasiantuntija 
(tommi.hatinen@gov.fi)

• Saija Tyyskä, projektiasiantuntija 
(saija.tyyska@gov.fi)

• Mette Vuola, projektiasiantuntija 
(mette.vuola@gov.fi) 

• Marko Puttonen, kehittämisjohtaja 
(marko.puttonen@gov.fi)

• Jaana Salmi, neuvotteleva virkamies 
(jaana.salmi@gov.fi)

17

mailto:tommi.hatinen@gov.fi
mailto:saija.tyyska@gov.fi
mailto:mette.vuola@gov.fi
mailto:marko.puttonen@gov.fi
mailto:jaana.salmi@gov.fi


Kiitos!
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