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HELSINGIN, ESPOON, VANTAAN JA KAUNIAISTEN KAUPUNKIEN YLEISNEUVONTAPALVELUTULKOMAILTAMUUTTANEILLE SYKSY 2012

Palvelulupaus Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisessa ulkomaalaistaustainen asiakas saa hyvää neuvontaa kuntien palveluista, suomalaisesta
palvelujärjestelmästä ja eri maahantuloprosesseista kuntarajoista riippumatta

Palvelun nimi Helsinki
Virka-info

Vantaa
Yhteispalvelupisteet

Espoo
Yhteispalvelupisteet

Espoo
In Espoo

Kauniainen
Kaupungintalo

Toiminta-ajatus Yksikkö tarjoaa yleisneuvon-
taa Helsingissä oleville tai
käyville kaupungin palveluis-
ta ja tapahtumista suomeksi,
ruotsiksi ja englanniksi.
Neuvontaa tarjotaan myös
muunkielisille asukkaille eri
kielillä. Neuvontaa tehdään
myös yhteispalvelusopimuk-
sen velvoittamalla tavalla.

Palvelupisteet tarjoavat jul-
kishallinnon neuvonta- ja
asiointipalveluja Vantaan
kaupungin, paikallisten ja
valtion yhteistyökumppanei-
den palveluista.
.

Palvelupisteet tarjoavat jul-
kishallinnon ja muiden toimijoi-
den palveluja yhdestä paikasta
riippumatta siitä, minkä viran-
omaisen toimialaan asia kuu-
luu.

Yksikkö tarjoaa yleisneuvoa
ulkomailta muuttaneelle arki-
päivän kysymyksissä ja viran-
omaisasioinnissa.
Antaa tarvittaessa neuvoja
sekä tukea kotoutumiseen
liittyvissä asioissa.

Ohjaa asiakkaat
käyttämään Helsin-
gin, Espoon ja Van-
taan palveluja.

Kenelle palvelu
on tarkoitettu

Helsingissä (Espoossa, Kau-
niaisissa ja Vantaalla) asuvil-
le ja asioiville

Vantaalla (Espoossa, Kau-
niaisissa ja Helsingissä) asu-
ville ja asioiville.

Espoossa (Kauniaisissa, Hel-
singissä ja Vantaalla) asuville
ja asioiville.

Espoossa (Kauniaisissa, Hel-
singissä ja Vantaalla) asuville
ja asioiville.

Asiakkaat Vuonna 2011 kävijöitä oli
125 237 ja erityisneuvonnan
asiakkaita oli 3 252.

Vuonna 2011 asiakkaita oli
noin 82 000.

Vuonna 2011 oli 161 558 asia-
kaspalvelukertaa. Sen lisäksi
oli 19 472 ennakkoäänestäjää.

Vuonna 2011 asiakkaita oli
1 233.

Palvelun tavoit-
teet

Antaa asiakkaalle oikeaa
tietoa Helsingin kaupungin
palveluista ja tapahtumista,
suomalaisesta palvelujärjes-
telmästä sekä maahan tulo-
pronsseista.

Antaa asiakkaille perustietoa
Vantaan kaupungin palve-
luista ja opastaa asiakkaita
edelleen asiantuntijapalvelui-
hin.

Antaa asiakkaille perustietoa
Espoon kaupungin palveluista
sekä turvata julkisten palvelu-
jen niin haja-asutusalueilla
kuin taajamissakin.

Antaa ulkomailta muuttaneelle
oikeaa tietoa Espoon kaupun-
gin palveluista ja suomalaises-
ta maahan tulopronsseista.

Palvelun sisältö -yleisneuvonta  ilman ajanva-
rausta,
- neuvontaa ajanvarauksella
Helsingin palveluista, maa-
han tulosta ja suomalaisesta
palvelujärjestelmästä,
- neuvontaa puhelimitse sekä
sähköpostilla
-asiakastietokoneet sekä
- esitteitä ja lehtiä eri kielillä.

-yleisneuvonta ilman ajanva-
rausta
- puhelin ja  sähköpostineu-
vontaa
-esitteitä ja yhteistyökump-
paneiden lomakkeita
- HSL:n matkalippujen myynti
-asiakastietokoneet
-kuulutukset  nähtävillä
-kaupungin laskujen maksu
-kuntalaispalautteet ja -
aloitteet

-yleisneuvonta ilman ajanvara-
usta
- puhelin ja  sähköpostineu-
vontaa
-esitteitä ja yhteistyökumppa-
neiden lomakkeita
- HSL:n matkalippujen myynti
-asiakastietokoneet
-kuulutukset  nähtävillä
-kaupungin laskujen maksu

-yleisneuvonta ilman ajanvara-
usta
- neuvontaa ajanvarauksella
Espoon  palveluista,  maahan
tulosta ja suomalaisesta  pal-
velujärjestelmästä,
-neuvontaa puhelimitse sekä
sähköpostilla.
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Helsinki
Virka-info

Vantaa
Yhteispalvelupisteet

Espoo
Yhteispalvelupisteet

Espoo
In Espoo

Kauniainen
Kaupungintalo

Asiakasmaksu ei ole ei ole ei ole ei ole
Yhteistyösopi-
mukset:

yhteispalvelusopimus; Maa-
hanmuuttovirasto, Helsingin
maistraatin ja ulkomaalaispo-
liisi

yhteispalvelusopimus: Kela,
Itä-Uudenmaan maistraatti,
Itä-Uudenmaan poliisilaitos,
TE-toimisto, verohallinto,
Vantaan seurakuntayhtymä

muut sopimukset: HSL, Seu-
re Henkilöstöpalvelut Oy,
MLL/Korson yhdistys

yhteispalvelusopimus: Länsi-
Uudenmaan poliisilaitos, Kela,
muut sopimukset: HSL, Lippu-
piste, Lippupalvelu, Espoon
merialueen kalastusyhdistys,
Espoon Matkailu Oy

yhteispalvelusopimus Kela

Palvelukielet suomi, ruotsi, englanti, venä-
jä, arabia, somali, ranska,
kiina kurdi, turkki,

suomi, ruotsi, englanti suomi, ruotsi ja englanti, sekä
venäjä, viro, saksa, vietnam

suomi, ruotsi, englanti, arabia,
turkki, venäjä

Henkilökunta Neuvontapäällikkö
palveluneuvojia (10 kpl)

Esimies
palvelukoordinaattori (1 kpl)
palvelusihteereitä (17 kpl)

Esimies,
lähiesimies
kiertävät palvelusihteerit (2kpl)
palvelusihteereitä (24 kpl)

Aluesuunnittelija
Ohjaaja
Ohjaaja (tukityöllistetty)

Hallintokunta Helsingin kaupunki, hallinto-
keskus, viestintä

Vantaan kaupunki, vapaa-
ajan ja asukaspalveluiden
toimiala, alue- ja tapahtuma-
palvelut/yhteisöpalvelut

Espoon kaupunki, sivistystoi-
mi, vapaan sivistystyön tu-
losyksikkö

Espoon kaupunki sosiaali- ja
terveystoimi, maahanmuutta-
japalvelut

Sijainti ja yh-
teystiedot

Helsingin kaupungintalo,
Pohjoisesplanadi 11–13,

Myyrmäen yhteispalvelu,
Myyrmäkitalo, Kilterinraitti 6

Tikkurilan yhteispalvelu
Ratatie 7

Korson yhteispalvelu, Lumo,
Urpiaisentie 14

Espoon keskus, Kirkkojärven-
tie 4,
Espoonlahti, Espoonlahdentie
4
Kalajärvi, Ruskaniitty,
leppävaara, Kauppakeskus
Sello,
Matinkylä, Kauppakeskus Iso
Omena,
Tapiola, Espoon kulttuurikes-
kus
Vindängens Medborgarrum,
Vindgränden 6

Kauppakeskus Sellon kirjasto
Leppävaarankatu 9


