
Kliv över hindren med hjälp av försök 
Hjälp kunderna i användningen av digitala tjänster 

 

 

Finansministeriet utmanar dig till att delta i AUTA-projektet. 



Digitaliseringen av offentliga tjänster framskrider och 

fördjupas 
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Människorna förväntar sig allt smidigare service som 

kan utnyttjas oberoende av tid och plats 

Kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen tarvitsemia  

  

 

Digitaliseringen av offentliga tjänster och 

effektiviseringen av serviceprocesserna hör till 

regeringens spetsprojekt 

Tjänster som medborgarna, företagen och samfunden 

behöver digitaliseras, och nya elektroniska tjänster 

uppkommer i rask takt 

Ärendebesök vid ämbetsverk ersätts med elektronisk 

självbetjäning 



Service åt alla 
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Då statsförvaltningens 

digispurt framskrider 

måste vi se till att 

medborgarna, företagen 

och samfunden har 

likvärdiga möjligheter 

att utnyttja tjänster 

Användningen av digitala 

tjänster kräver kunnande, 

behärskning av det 

offentliga språket och 

förmåga att använda en 

dator, en pekplatta eller en 

smartmobil samt förmåga 

att hitta rätt 

myndighetstjänst på nätet 

Även om 

ämbetsverkens fysiska 

serviceställen minskar 

till antalet garanterar 

digitaliseringen 

högklassig offentlig 

service åt olika 

kundgrupper i olika 

delar av landet  



Olika slags kunder 
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Nivå 4 

Kan inte använda  

Nivå 3  

Använder inte och behöver 

stöd  

Nivå 2  

Använder och behöver stöd 

Nivå 1  
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oförmåga eller otillräckliga 
egenskaper förhindrar 

användningen 

Kan inte använda tjänsterna 

Kan använda tjänsterna 



Olika slags kunder 
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Kunder som behöver hjälp med elektronisk 

ärendehantering finns i alla åldersgrupper och områden. 

Orsaken kan vara såväl bristen på nödvändiga 

digitala medel som bristande kompetens. 

” För gammal för 

att lära mig nya 

knep.” 
”En som marginaliserats har 

inte någon energi för skötsel av 

ärenden” 

” Även om jag klarar digitala 

medel, är den offentliga 

förvaltningen främmande och 

tjänsterna obekanta.” 

” en sjukdom eller 

en skada kan vara 

ett digihinder.” 

”Om man inte kan 

språket klarar man heller 

inte digitjänsterna.” ” Det blir svårare utan 

fungerande apparater 

och en 

nätuppkoppling.” 



Vad ska man göra? 



Vi söker nya lösningar, handlingsmodeller, nätverk och 

partnerskap med hjälp av försöken 
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Auta-projektet söker nya, skalbara innovationer för 

handlingsmodeller inom guidnings-, stöd- och 

rådgivningsservicen för de digitala tjänsterna, som: 

  

Kan tillämpas 

över hela landet, 

inom alla regioner, 

eller  

  

kan erbjuda lokala 

lösningar även för 

mindre problem.  
  

Passar alla slags 

målgrupper som 

behöver olika 

slags hjälp. 

  

Svarar mot olika 

kundgruppers 

servicebehov. 



Målen med försöken 
• Att producera nya slags handlingssätt inom kundservicen och användningen av 

personliga och tekniska hjälpmedel 

• Att i mån av möjlighet utnyttja nuvarande och kommande lösningar, såsom: 

 • Serviceställena: 188 st. fysiska samserviceställen 

 • Medborgarrådgivningen   

 • Distansservicen  

 • Medborgarens och företagens servicevy, suomi.fi 

  - Elektronisk identifiering 

  - Elektronisk postlåda 

  - Ärendehanteringsfullmakt; (elektronisk fullmakt, ärendehantering på ngn annans vägnar) 

  - Egna uppgifter 

• Att utnyttja lokala tjänster och skapa nya partnerskap och nätverk 

• Att utvecklar de nuvarande servicemodellerna i digital riktning på ett kundvänligt sätt 

• Att skapa en ny handlingsmodell för kundservicen före utgången av 2017 på basis av 

försöksresultaten 
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Nyttigt att delta i försöken 
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• Stöd för inledandet och 

genomförandet av försöket och 

för utvärderingen och 

modelleringen av resultaten 

• Nätverk och kollegialt stöd från 

andra försök 

• Synlighet och möjlighet att 

påverka hur man garanterar alla 

jämlik tillgång till digitala tjänster   

• Också möjligt att ansöka om 

småskaligt statligt bidrag för 

försöken 



Hur genomför du ett försök 

• Riktas mot kundgrupper som behöver mest stöd i användningen av digitala 

tjänster 

• Flera olika aktörer kan delta i försöket 

• samarbetet mellan aktörerna kan basera sig på nätverk, avtal eller föreskrifter 

• Modellen som provas ska kunna tillämpas på olika tjänster och olika 

verksamhetsomgivningar 

• De tekniska lösningarna ska vara hinderslösa          

• Försöket genomförs i praktiken under 2017 

• Försöket har ett samband med existerande offentliga tjänster 
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Delta i försöket! Det lönar sig.  
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Gott humör för 

gott arbete!   

  

  

  

  
Kostnads-

besparingar 

Konkurrensfördelar 

och gott rykte 

Utveckling av nya 

eller nuvarande 

handlingsmodeller 

Möjlighet att 

förbättra den 

egna 

verksamhetens 

effektivitet 

Nya partnerskap 

Nya möjligheter 

för 

affärsverksamhet 



Anmäl ditt försök 

 

Lämna in en ansökan senast 31.3.2017  

www.vm.fi/auta-hanke 

 

Ytterligare information: 

www.vm.fi/auta 

 

AUTA-projektets projektchef  

Hannu Korkeala, tfn 02955 35071, 

hannu.korkeala@vrk.fi 

 

Konsultativ tjänsteman  

Johanna Nurmi, tfn 02955 30171,   

johanna.nurmi@vm.fi 

 

Konsultativ tjänsteman 

Heikki Talkkari, tfn 02955 30096, 

heikki.talkkari@vm.fi 

 

Projektsakkunnig  

Lotta Engdahl, tfn 02955 530736,  

lotta.engdahl@vm.fi 


