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Ilmaista asiointia videolla

Käynti kaupunkivirastossa videoyhteyksin on kuntalaisille ilmaista, oli etäisyys pitkä tai lyhyt. Laadukkaat ja
tietoturvalliset yhteydet kuntien hallinnon ja kuntalaisten käyttöön avataan ensi kertaa maanantaina
26.1.2015 Ähtärissä. Kotisohvalta voi hoitaa helposti käynnin virastossa menemättä itse paikan päälle.

Valtiovarainministeriö julkaisi 16.1.2015 tiedotteen, jossa kerrotaan ähtäriläisten mahdollisuuksista video-
asiointiin.  Valtion osalta VIDEOASIOINTI. FI -palvelu on tässä vaiheessa kokeilu. Sivustolla palveluitaan tar-
joavat Ähtärin kaupunki ja eri toimialojen yritykset näkevät palvelussa valtakunnallisia mahdollisuuksia.
Pankit, vakuutusyhtiöt, lääkäritalot ja monet muut yritykset voivat tehostaa omaa toimintaansa hyödyntä-
mällä videoasiointia mm. asiakasyhteyksissään. Yhteisesiintyminen VIDEOASIOINTI.FI sivustolla tuo vaikut-
tavuutta ja on kansalaisille mielekästä.

Australiassa vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen (Attentive Consulting) mukaan n. 75 % yrityksistä oli valmiita
asioimaan kaupunkivirastoissa videoyhteyksin. Käyttöympäristöltään Australia vastaa Suomea, sillä myös
Australiassa on pitkät etäisyydet palveluihin. Nyt kotimainen VideoVisit on tehnyt videoasioinnista helppoa
ja yksinkertaista.

VIDEOASIOINTI.FI palvelun kehittäjä on monipuolista kokemusta omaava suomalainen, Järvenpäässä ja Sii-
linjärvellä toimiva VideoVisit Oy www.videovisitlive.com/fi. VideoVisit on hyvin tunnettu myös sosiaali- ja
terveystoimessa, ikäihmisten kotipalveluissa sekä erikoissairaanhoidossa käytetyistä videopalveluistaan.

Videoasiointi.fi leviää valtakunnalliseksi - kunnille maksuttomat videoyhteydet virastopalveluiden tar-
joamiseen

”Olemme vuodesta 2010 asti kehittäneet ja ideoineet helppokäyttöistä videoyhteyttä, jonka avaaminen on
yksinkertaista kuin auton käynnistys. Yhteys ilman video-ohjelmiston asennusta, ammattimaisesti toteu-
tettu tietoturva, laadukas kuva ja ääni sekä videoyhteyden käytön maksuttomuus. Siinä työkalut, joilla kun-
tien virastoasiointi videoyhteyksin on levitettävissä Ähtäristä kaikkiin Suomen kuntiin.”, toteaa palvelujen
myynnistä vastaava Juhana Ojala ja jatkaa; ”Tarjoammekin nyt kuntien hallinnossa ja virastoasioinnissa käy-
tettävät ammattilaistason videoasioinnin videoyhteydet kunnille ilmaiseksi. Haluamme sillä madaltaa pal-
velujen käyttöönoton kynnystä, tuoda kunnille välitöntä säästöä sekä nopeuttaa videoasioinnin leviämistä
kunnilta yrityksille”.

VideoVisit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Talvinen Singaporesta tuo esiin yhteydenpidon merkityksen
ulkomailla asuville; ”Minulla tässä on myös oma lehmä ojassa, sillä tähän saakka asiointi virastoissa täältä
käsin Suomeen on ollut hankalaa ja vaatinut usein käynnin paikan päällä. Nyt myös me voimme käydä suo-
malaisessa lääkärissä helposti ja nopeasti suoraan kotoamme”.
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Varaa aika jo tänään videotapaamiseen videoasiointi.fi sivustolta, niin kerromme lisää kasvotusten.


