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Inledning
Denna anvisning riktar sig till de myndigheter som producerar
ärendehanteringstjänster för aktörer som bedriver
näringsverksamhet. Vi har upprättat anvisningarna som en del av
finansministeriets program för främjande av digitalisering, som startade i
februari 2020, och projektet YritysDigi i anslutning till det.
Anvisningarna innehåller de ändringar som gjorts i rapporteringen av
servicelöftena för 2021.
Ovannämnda myndigheter ombes beskriva tjänsternas nuläge och
lämna ett servicelöfte om vidareutveckling av tjänsterna senast den
30 september 2021. Vi önskar att de nya deltagarna och de myndigheter
som gav servicelöften i föregående enkät ska delta i kartläggningen.
Syftet med kartläggningen är att uppdatera lägesbilden av de
digitala tjänsterna och tjänsternas utveckling mot målet i
regeringsprogrammet om att alla tjänster också ska tillhandahållas i
digitalt format.
Enkäten om servicelöftet genomfördes första gången våren 2020. De
inlämnade svaren visade att ett stort antal tjänster finns att tillgå i digitalt
format. Å andra sidan visade enkäten att utbudet av digitala tjänster var
bristfälligt när det gällde småskaliga tjänster och att de krav som i
lagstiftningen ställs på genomförandet av tjänsterna inte till alla delar
hade uppfyllts. Information och uppfattning om nuläget i utvecklingen
av servicen bidrar till att planera och ta fram åtgärder och gemensamma
åtgärder som främjar och korrigerar läget.

Bild 1: Utnyttjandet av servicelöftena

En alternativ text: På bilden visas utnyttjandet av servicelöftena. Som
hjälpmedel för att ge servicelöften används digitaliseringsskalan för
ärendehanteringstjänster vid bedömning av digitaliseringsgraden för
enskilda tjänster. Med hjälp av servicelöften kartläggs
ärendehanteringstjänsternas nuläge och dessutom granskas tjänsternas
utveckling genom uppföljning. Syftet är att undanröja noterade hinder
genom korrigerande åtgärder.
Ytterligare upplysningar lämnas vid finansministeriet av
(fornamn.efternamn@vm.fi)
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Petteri Ohvo (projektledare, YritysDigi-projektet)
Marjukka Saarijärvi (programchef, Digitaliseringsprogrammet)
Webbplatsen för projektet: http://vm.fi/yritysdigi
Webbplatsen för programmet: https://vm.fi/sv/programmet-forframjande-av-digitalisering

Nuläge
I internationella utvärderingar som behandlar utnyttjande av
digitalisering har Finland klarat sig utmärkt redan i flera år. Finland
nådde en första plats i mätningen DESI 20201, som är Europeiska
kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle. I fråga
om den offentliga förvaltningens digitala tjänster var Finland på fjärde
plats i EU-jämförelse, och Finlands poängtal ökade med fem poäng
jämfört med året innan. Dessutom kunde Finland öka antalet offentliga
digitala tjänster för företag: Finlands poängtal ökade med hela sex poäng
jämfört med året innan.
Trots att digitaliseringen har utvecklats positivt bör den offentliga
förvaltningens digitala tjänster för företag fortfarande förbättras. Statens
revisionsverk lyfte i sin granskningsberättelse 6/2019 Digitaliserade
myndighetsprocesser vid företagsetablering2 fram bland annat brister vid
företagsetablering: ”Digitalisering och kundorientering förverkligas
delvis i tjänsterna för dem som ska starta företag. Vid digitalisering av
tjänster bör dock ännu större insatser göras i att tjänsterna verkligen
beaktar kundernas behov.” Kunden har en skev helhetsbild av vilka
åtgärder som krävs och tjänsterna innehåller manuella skeden.
Enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster3 (306/2019) ska
myndigheterna ge kunderna möjlighet att via digitala kanaler sända och
ta emot meddelanden och handlingar som hänför sig till deras behov att
uträtta ärenden med hänsyn till kraven på informationssäkerhet och
dataskydd. Lagen ställer också andra krav på digitala tjänster. Lagen
började tillämpas på ordnandet av digitala tjänster den 1 oktober 2019,
och tillgänglighetskraven har tillämpats stegvis sedan den 23 september
2019. Uppfyllandet av kraven i lagen är det första steget i övergången
mot ett digitalt servicesätt. Detta möjliggör i sin minsta omfattning ännu
varken någon större effektivisering av organisationernas verksamhet
eller fördelar eller smidigare tjänster för kunderna.
Servicelöftet hänför sig till YritysDigi-projektets mål att för alla
ärendehanteringstjänster uppnå den målnivå som fastställts i projektet
1

The Digital Economy and Society Index (DESI): https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-andsociety-index-desi
2 Statens revisionsverks granskningsberättelse 6/2019: https://www.vtv.fi/sv/publikationer/digitaliserademyndighetsprocesser-vid-foretagsetablering/
3 Lag om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019): https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190306
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före 2023. Målet har till dessa delar ställts högre än lagen om
tillhandahållande av digitala tjänster. Det erbjuder en riktning och
möjlighet att vidareutveckla tjänsterna, vilket förbättrar möjligheterna att
nå uppställda kvalitets- och kostnadsmål för tjänsterna.
Svaren på enkäten om servicelöftet 2020 visade att det fanns många
tjänster som ännu inte hade digitaliserats och att kraven om tjänsternas
egenskaper i lagstiftningen inte hade uppfyllts. Omkring 15 procent av
de rapporterade ärendehanteringstjänsterna hade inte ens delvis
digitaliserats. Utifrån det erhållna materialet går det att dra slutsatser om
att det verkliga läget är ännu sämre, eftersom antalet rapporterade
tjänster i de deltagande organisationerna varierade avsevärt. När det
gäller organisationerna inom statsförvaltningen kan variationerna
förklaras med organisationsspecifika tjänster. Antalet
ärendehanteringstjänster som ingår i kommunernas och städernas
lagstadgade uppgifter bör dock vara lika stort i varje kommunal
organisation.
Orsaken till digitaliseringsläget, framför allt i kommunala
organisationer, är den låga användningsgraden och kostnaderna för de
investeringar som krävs för att digitalisera tjänster. Då uppfylls inte
kraven på intäkter från dessa utvecklingsprojekt. Utvecklingen av läget
kräver att flera organisationers ärendehanteringstjänster slås samman,
varvid kostnaderna för enskilda tjänster kan reduceras.
Ett annat utvecklingsområde som påverkar utbudet av tjänster avsevärt
är genomförandet av digitaliseringen av kommunernas lagstadgade
tjänster till alla kommuner och städer på uppdrag av det ministerium
som har utfärdat lagstiftningen. Då kan icke-kompatibla genomföranden
i enskilda kommuner eller städer undvikas.
I bedömningen av utvecklingsnivån för genomförandena av tjänster
användes digitaliseringsskalan, som hade utarbetats av projektet. Nivå
0.9 på skalan motsvarade kraven i den nuvarande lagstiftningen. Denna
nivå nåddes av endast cirka 30 procent av de rapporterade
ärendehanteringstjänsterna. Orsaken till den låga andelen är att
lagstiftningen och de gemensamma elektroniska stödtjänsterna
kompletteras och utvecklas efter att digitaliseringen av tjänsterna har
slutförts. Enligt uppskattningar har investeringarna i digitalisering av
tjänster riktats till genomförandet av tjänsterna, inte till underhålls- och
vidareutvecklingsprojekt.
Närmare resultat och observationer baserade på svaren 2020 finns i en
rapport som lagts ut på YritysDigi-webbplatsen.

Målsättning
Målet är att de ärendehanteringstjänster som erbjuds näringsidkare
heltäckande ska tillhandahållas digitalt före 2023 och myndigheterna ska
ha möjlighet att tillhandahålla en tjänst endast via digitala kanaler.
Högklassiga digitala offentliga tjänster bidrar till att minska den
administrativa bördan för företag och andra näringsidkare. I praktiken
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innebär det för kunderna enklare skötsel av ärenden, frigörelse från
ämbetsverkens öppettider, minskat behov för kundbesök, lägre kostnader
för uträttande av ärenden samt snabbare service. Enligt
näringslivsorganisationernas enkäter4 vill företagen sköta sina
myndighetsärenden digitalt, förutsatt att tjänsterna finns tillgängliga, att
de är koncentrerade, att de är lätta att använda och att det finns stöd för
användningen av dem.
Myndigheterna vill i sin tur utnyttja de möjligheter som digitaliseringen
erbjuder för att kunna sköta sina serviceuppgifter på ett gott och
kostnadseffektivt sätt. Högkvalitativa digitala tjänster minskar behovet
av och efterfrågan på myndigheternas besöks- och telefontjänster.
Fördelar och kostnadsbesparingar uppnås, när kundernas pappers- och
besöksärenden minskar eller helt faller bort.
Förändringen för organisationens övergång till digitala
verksamhetsformer förutsätter att målbilden knyts till den egna
organisationens strategi på lång sikt och verksamhetsplanerna för att
genomföra strategin. Övergången till ett digitalt servicesätt innebär en
verklig förändring som berör hela organisationen. Förändringen
realiseras inte, om den anses gälla till exempel enbart organisationens
informationsförvaltning eller system. Förändringen bör därför ses som
en mer övergripande förnyelse och en reform av organisationens interna
processer och tjänster.
Tjänsterna flyttas till digitala kanaler
Digitaliseringen och digifieringen av tjänster som erbjuds företag har
avancerat bra när det gäller de största organisationerna och storskaliga
tjänster. Däremot har utvecklingskostnaderna för en heltäckande
digifiering av framför allt småskaliga tjänster ansetts vara för höga i
förhållande till fördelarna. Digitaliseringen av funktioner och tjänster är
emellertid fortfarande målet för samtliga parter.
Servicelöftet ges med hjälp av en skala för bedömning av
digitaliseringsgraden. Den beskriver de målnivåer som fastställts för
tjänsterna och funktionerna på olika nivåer med fokus på det skede
när skötseln av ärendet inleds ur kundens synvinkel och på
genomförandet av tjänsten. I detta skede tas inte ställning till
organisationens interna kontroll-, handläggnings- och beslutsskeden eller
hur tjänsterna är länkade till tjänster som produceras av andra
organisationer. Således återstår ännu mycket arbete för att uppnå en
fullständig digitalisering och digifiering av hela serviceprocessen.
Denna gränsdragning och detta val har gjorts framför allt med tanke på
småskaliga tjänster. På grund av de höga kostnaderna är en heltäckande
digifiering av dessa tjänster inte nödvändigtvis lönsam. En väl
genomförd överföring av det skede som inleder användningen av
tjänsten till digital form förbättrar utgångsuppgifternas riktighet och
4

Yrittäjäpaneeli (2018) genomförd av Finlands Näringsliv EK och Yritysten digitaaliset valmiudet (2018) genomförd av
Företagarna i Finland
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fullständighet. Dessutom minskar det betydligt behovet av att skicka
begäran om kompletterande uppgifter och tilläggsuppgifter till kunderna
och förkortar därigenom behandlingstiderna hos myndigheterna. En
större fördel är den möjlighet som kunden får att inleda användningen av
tjänsten oberoende av tid och plats. Dessutom bidrar
användarupplevelserna till att stärka kundernas övergång till och vana att
använda digitala tjänster.
När det gäller vidareutveckling ger definitionen och specifikationen av
de uppgifter som begärs när användningen av tjänsten inleds bättre
möjligheter att identifiera de uppgifter som kunde erhållas automatiskt
från andra myndigheter. Samtidigt uppfylls kravet i lagen om
informationshantering inom den offentliga förvaltningen5 (906/2019)
att utnyttja information som redan finns hos myndigheterna. En
viktig aspekt i digitaliseringsskalan är kravet på att lagra uppgifterna i
strukturerad form. Detta är en ovillkorlig förutsättning för digifieringen
och automatiseringen av ärendets handläggnings- och beslutsskeden.
Uppnåendet av målnivån i digitaliseringsskalan är det första steget mot
att utveckla verksamheten med hjälp av digitala möjligheter. Samtidigt
uppfylls kraven som gäller ordnandet av digitala tjänster i lagen om
tillhandahållande av digitala tjänster som trädde i kraft våren 2019.

Servicelöfte till kunderna
Servicelöftet beskriver myndighetens övergång till att betjäna sina
kunder som bedriver näringsverksamhet digitalt. Löftet innehåller
uppgifter om nuläget och utvecklingen av myndighetens utbud av
digitala tjänster under de kommande åren. Löftet ges med hjälp av en
skala för bedömning av digitaliseringsgraden.
Myndighetsorganisationens löfte omfattar också tjänster eller
tjänstekedjor som lagts ut på entreprenad eller som produceras
tillsammans med andra organisationer.
Myndighetsorganisationen ger ett servicelöfte framför allt för sina
kunder. Servicelöftet hänför sig särskilt till hur ärendehanteringstjänsten
och i synnerhet möjligheten att inleda användningen av tjänsten bjuds
och öppnar sig för kunden.
Servicelöftet begränsar sig således inte till exempel enbart till
myndighetens lagstadgade tjänster, utan omfattar alla ärende- och
servicetransaktioner mellan kunden och myndigheten som sker eller i
framtiden skulle kunna ske digitalt.
Organisationen ger ett servicelöfte för alla ärendehanteringstjänster
som den erbjuder kundgruppen i denna anvisning. I löftet bedöms
tjänstens nuvarande digitaliseringsgrad och framtida utvecklingssteg, om
tjänsten inte uppfyller målnivån för digitaliseringen. Avsikten är att alla
tjänster ska uppnå den första målnivån för digitaliseringsgraden före
2023, oavsett om det är fråga om en små- eller storskalig tjänst.
5

Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019):
https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190906
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Anspråksnivån för löftet beror på om det gäller befintliga tjänster eller
helt nya tjänster.
En enhetlig bedömningsmetod för alla genomföranden av
ärendehanteringstjänsterna ger en lägesbild av de tjänster som
tillhandahålls till kunder som bedriver näringsverksamhet. Dessutom får
de som ansvarar för utvecklingen av tjänsterna en enhetlig och jämförbar
uppfattning om nuläget och målen för egna tjänster samt om behovet av
de resurser som utvecklingen kräver.
Eventuella faktorer som förhindrar uppnåendet av målet före 2023
analyseras även med avseende på enskilda tjänster. Med hinder i
samband med servicelöftet avses också faktorer utanför organisationen,
till exempel nuvarande lagstiftning, som förhindrar en nödvändig
ändring av verksamheten eller tvingar kunden att uträtta sitt ärende på
plats, eller utmaningar i samband med elektronisk identifiering eller
kontroll av befogenheterna hos den som företräder en näringsidkare.
Även organisationens interna rutiner och anvisningar som härletts från
tolkningar av lagen kan innehålla hinder för att utveckla verksamheten
eller för samarbete mellan organisationerna.
De servicelöften som getts ska behandlas i organisationens
ledningsgrupp eller motsvarande organ, som beslutar om organisationens
strategiska mål för att utveckla tjänsterna och allokeringen av
utvecklingsresurserna.

Tidsplan och uppföljning
Myndigheternas servicelöften ska sändas till finansministeriet på
JulkICT@vm.fi senast den 30 september 2021. Finansministeriet
offentliggör en sammanfattning av de servicelöften som erhållits och
varav det framgår på vilken digitaliseringsnivå myndighetstjänsterna för
näringsidkare i Finland är, hur tjänsterna har utvecklats och vilka de
största utmaningarna i digitaliseringen av tjänsterna är.
Uppföljande och kompletterande enkäter genomförs tredje gången under
2022. Organisationerna preciserar och uppdaterar uppgifterna om
genomförandena av tjänsterna samt sina utvecklingsplaner så att de
motsvarar det rådande läget.
Resultaten av enkäterna kommer att rapporteras som en del av
uppföljningen av målen i regeringsprogrammet. De behandlas också i
styrgruppen för programmet för främjande av digitalisering.
YritysDigi-projektet utnyttjar resultaten av enkäten vid bedömning av
utvecklingen av digitaliseringen av myndighetstjänster och fokuserar på
att genom olika gemensamma åtgärder lösa de problem som identifierats
vid digitaliseringen.

Servicelöftets innehåll och förfaranden
Information om förfaranden för lämnande och insamling av servicelöften
samt information om löftets datainnehåll finns u denna anvisning och på
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webbplatsen för YritysDigi-projektet på https://vm.fi/yritysdigi. Vi har
också samlat svar på de vanligaste frågorna om servicelöftet till ett
dokument om vanliga frågor, som finns på projektets webbplats.
För de ärendehanteringstjänster som erbjuds aktörer som bedriver
näringsverksamhet och som omfattas av servicelöftet rapporteras










namn
en kort beskrivning av syftet med tjänsten
tjänstens normaliserade namn
typ av tjänst
nuvarande digitaliseringsgrad
målsatt tidpunkt (mm/åå) när tjänsten uppfyller målnivån
enligt digitaliseringsskalan
eventuella hinder för utveckling
rättslig grund
huruvida tjänsten också är avsedd för fysiska personer.

Det servicelöfte som ges innehåller inte närmare beskrivningar av
åtgärderna för att utveckla tjänsterna. De hör till organisationens interna,
mer detaljerade genomförandeplaner.
Eftersom svaren kommer att sammanställas och omarbetas i ett
program, får strukturen i Excel-svarstabellen inte ändras.
Begränsningen av maximiantalet tjänster har raderats från Exceltabellerna 2020.

Anvisningar som stöd för ifyllandet av enkäten
Servicelöften begärs för ärendehanteringstjänster som är indelade i
följande tre typer av tjänst: Understöd och bidrag, Tillstånd och
Anmälningar. I förra årets svar hade deltagarna också i stor omfattning
rapporterat om rådgivningstjänster, informationstjänster och andra
tjänster. Typen Annan tjänst innehöll bland annat API-liknande app-apptjänster som representerar en mer avancerad typ av tjänst. För att
helheten och kundbehovet ska kunna identifieras är det viktigt att
identifiera dessa tjänster och hela serviceutbudet i organisationen. Den
digitaliseringsskala som har använts vid bedömningen av
utvecklingsnivån för ärendehanteringstjänster är dock inte tillämplig på
dessa typer av tjänst.
Vi bad inte deltagarna definiera ovannämnda typ av tjänst i enkäten
2020. Uppgiften lades till av dem som behandlade svaren till
finansministeriet. I enkäten 2021 ombes deltagarna granska och/eller
komplettera uppgiften om typ av tjänst.
Trots att enkäten är riktad till dem som bedriver näringsverksamhet, är
enkäten och digitaliseringsskalan också tillämpliga vid bedömningen av
tjänsterna för fysiska personer. Flera organisationer har redan utnyttjat
denna möjlighet och på så sätt fått en ännu mer omfattande bild av
serviceutbudet i organisationen.
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När det gäller de ärendehanteringstjänster som ingår i kommunernas och
städernas lagstadgade uppgifter upptäcktes ett etiketteringsproblem.
Dessa ärendehanteringstjänster tillhandahålls i alla kommuner och
städer. I svaren använde organisationerna egna etiketteringar, vilket
ledde till att grupperingen av tjänsterna i analysfasen inte lyckades
utifrån de uppgifter som deltagarna lämnat. I anslutning till
behandlingen av svaren försågs dessa tjänster med nya gemensamma
namn. Vid etiketteringen av tjänsterna var syftet att tillämpa en enhetlig
etiketteringsmetod efter kundernas behov. Detta så kallade
normaliserade namn finns angivet i samband med varje tjänst.
Det namn på tjänsten som deltagaren angett har i regel använts som
normaliserat namn i samband med statsförvaltningens
ärendehanteringstjänster. Deltagarna ombes ägna uppmärksamhet
åt att det använda namnet är tydligt för kunderna. Till exempel xxregister bör anges på följande sätt: ”en anmälan som ska införas i xxregistret” eller ”en anmälan om xx-ärendet”.
När det gällde normaliseringen av namnen på kommunernas
lagstadgade ärendehanteringstjänster var vi i flera fall tvungna att
läsa tjänstebeskrivningen, vars detaljnivå varierade i organisationerna.
Med tanke på eventuella feltolkningar ombes deltagarna granska
tjänsternas normaliserade namn, som angetts av dem som behandlat
svaren, och vid behov korrigera dem.
I servicelöftet bör de tjänster som tillhandahålls via
ärendehanteringstjänster eller på ärendehanteringsplattformar
skiljas åt på separata svarsrader och namnges som tjänster som
motsvarar kundernas behov. Om namnet på en tjänst är till exempel
ärendehanteringstjänst eller Organisationens ärendehanteringstjänst X,
beskriver namnet inte för kunden vilka ärendehanteringstjänster
motsvarande kundens behov genomförandet innehåller.
En ny uppgift i enkäten 2021 är rättslig grund. Uppgiften rapporteras
på enkätblanketten, om den rapporterade tjänsten ingår i
kommunernas lagstadgade uppgifter.

Skala för bedömning av digitaliseringsgraden för tjänster som tillhandahålls digitalt
Hösten 2019 utarbetade finansministeriet i samarbete med övriga
myndigheter en skala för bedömning av digitaliseringsgraden
(digitaliseringsskala), vars syfte är att underlätta bedömningen av
utvecklingsnivån för tjänster som tillhandahålls digitalt. Skalan beskriver
kravnivån enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och den
målnivå som servicelöftet ställer för digitaliseringen av
myndighetstjänster som riktar sig till näringsidkare. Varje myndighet ska
före 2023 uppnå målnivån för de tjänster som erbjuds målgruppen.
Digitaliseringsskalan hjälper myndigheterna att bedöma
ärendehanteringstjänsternas nuläge och att ge ett servicelöfte. I skalan
ingår förutom målnivån också andra viktiga utvecklingsmål med

11(20)

avseende på tjänsterna. Dessutom stöder skalan en enhetlig utveckling
av tjänsterna och uppföljning av uppnåendet av målen.
Skalan kan också utnyttjas vid bedömningen av digitala tjänster för
fysiska personer.
Digitaliseringsskalans nivåer
Nivåerna i digitaliseringsskalan har följande numeriska värden: 0.3, 0.5,
0.9, 1.0 och 1.1. Skillnaderna mellan de olika nivåerna åskådliggörs i
tabellen nedan och beskrivs mer ingående efter tabellen.
Nivåskillnaderna presenteras också med exempelfall.
Utöver målnivå 1.1 har också andra mål för vidareutveckling tagits med
så att fördelarna med digifiering och digitalisering kan uppnås genom
dem. De digitala tjänsterna måste följa den tekniska utvecklingen och
förändringen i kundernas behov.
På nivå 0.3 erbjuder onlinetjänsten ett utskrivbart formulär för att initiera
ärendehantering. Det är dock inte möjligt för kunden att på elektronisk
väg skicka eller ta emot dokument gällande ärendehantering på ett säkert
sätt, och en elektronisk kommunikation med myndigheten på ett säkert
sätt är inte möjligt.
På nivå 0.5 är det möjligt för kunden att fylla i och skicka blanketter till
myndigheten på elektronisk väg och myndigheten kan skicka
meddelanden till den e-postadress som kunden uppgett, om meddelandet
inte innehåller uppgifter som omfattas av datasekretess. Stark
autentisering förverkligas emellertid inte.
Nivå 0.9 är den miniminivå som fastställs i gällande lagstiftning. Den
möjliggör en stark autentisering, kommunikation med myndigheten på
ett säkert sätt och uträttande av ärenden på uppdrag av en annan på
registerbasis.
Nivå 1.0 är målnivån för nuvarande ärendehanteringstjänster.
Tillsammans med funktionerna på nivå 0.9 gör nivån möjligt att initiera
ärendehantering via en digital tjänst.
Nivå 1.1 är målnivån för nya ärendehanteringstjänster och gör det
möjligt att från andra myndigheter inhämta (grundläggande) information
som behövs vid ärendehantering och behandling. Dessutom lagras
information gällande ärendehantering i strukturerad form och för
användning av myndighetens fortsatta åtgärder.
Vidareutvecklingen omfattar följande: utnyttja utvecklad teknik, såsom
artificiell intelligens och maskininlärning, möjliggöra ärendehantering
genom gränssnitt mellan applikationer, förutse behovet av tjänster och
erbjuda tjänster proaktivt, höja graden av automatisering i behandlingsoch beslutsprocesserna och digitalisera processen för behandling av
ärenden och beslutsprocessen.
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Bild 2: Digitaliseringsskalans nivåer

Esimerkit digiasteikon tasoista
Seuraavaksi digiasteikon eri tasoja on kuvattu yksityiskohtaisemmin ja
niiden eroja on havainnollistettu sekä yritysasiakkaan että viranomaisen
näkökulmasta.
Digiaste 0.3
Asiakas löytää viranomaisen verkkosivuilta asioinnin käynnistävän
lomakkeen (esim. pdf), jonka hän tulostaa ja täyttää sekä toimittaa
viranomaiselle joko postitse tai käyntiasioinnin yhteydessä. Organisaatio
mahdollistaa asiakkaalle tutustumisen asioinnissa tarvittaviin tietoihin ja
näiden tietojen etukäteisen etsimisen.
Asiakas joutuu postittamaan täyttämänsä lomakkeen tai käymään
viranomaisen palvelupisteessä. Tämä taso ei täytä lain digitaalisten
palvelujen tarjoamisesta vaatimusta siitä, että viranomaisen on
tarjottava asiakkaalle mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa
asiointiinsa liittyvät asiakirjat sähköisesti tietoturvavaatimukset
täyttäen (esim. Suomi.fi-viestien kautta).
Case-kuvaus: suuren yleisötapahtuman järjestäminen (digiaste 0.3)
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Liikkeenomistaja Henrik

Viranomainen / viranomaiset

Henrik on antiikki- ja sisustuskaupan omistaja ja on
muiden yrittäjien kanssa järjestämässä kesätapahtumaa
kotikylässään. Tapahtumaan sisältyy mm. huutokauppa,
kirpputori, pop-up kahvila ja musiikkia. Järjestäjät
arvioivat, että tapahtumaan osallistuu yli tuhat ihmistä
päivän aikana.

Ympäristöterveydenhuoltoa toteutetaan usealla eri
viranomaistasolla, mutta päävastuu sen toteuttamisesta
on käytännössä kunnilla. Henrikin kotikunta kuuluu
yhteistoiminta-alueeseen, jossa naapurikunta vastaa
ympäristöterveydenhuoltotehtävistä. Ilmoitus suuresta
yleistilaisuudesta tulee allekirjoittaa ja lähettää
sähköpostitse tai postitse kunnalle. Vastaus hakijalle
ilmoitetaan sähköpostin välityksellä.

Henrik tietää aiempien vuosien kokemuksesta, että
tapahtumasta tulee ilmoittaa useille eri viranomaisille.
Ensin hän täyttää kunnan verkkosivuilta ladatun
lomakkeen, tulostaa ja allekirjoittaa sen, skannaa
lomakkeen ja lähettää kopion siitä
ympäristöterveydenhuollosta vastaavan viranomaisen
sähköpostiin.
Tämän jälkeen Henrik laatii turvallisuus- ja
pelastussuunnitelman pelastuslaitoksen verkkosivuilta
lataamalleen word-pohjalle ja lähettää sen sähköpostin
liitteenä palotarkastajalle.
Seuraavaksi Henrik siirtyy Poliisin asiointipalveluun
tekemään ilmoituksen yleisötapahtumasta. Hän täyttää
ilmoituslomakkeen sähköisesti asiointipalvelussa sekä
liittää siihen mm. ympäristöviranomaisen vastauksen,
todistuksen tapahtumavakuutuksesta,
pelastussuunnitelman ja kopioita maanomistajien
suostumuksista. Pari päivää myöhemmin Henrik saa
sähköpostiinsa lisätietopyynnön, johon hän vastaa
liittämällä puuttuvat asiakirjat alkuperäiseen
ilmoitukseen verkkopalvelussa.
ELY-keskukselta tulee myös hakea lupaa liikenteen
ohjaamiselle. Luvanhakuun riittää vapaamuotoisesti
kirjoitettu sähköposti.

Palotarkastaja vastaanottaa Henrikin lähettämän
turvallisuus- ja pelastussuunnitelman ja käy sen läpi. Jos
suunnitelmassa on jotain tarkennettavaa, palotarkastaja
viestii Henrikin kanssa sähköpostitse. Hyväksyttyään
suunnitelman palotarkastaja ilmoittaa Henrikille asiasta
sähköpostilla.
Poliisin lupahakemukset ja ilmoitukset tehdään
digitaalisesti verkkopalvelussa, johon Henrik kirjautuu
Katso-tunnisteella. Poliisi kirjaa ilmoituksen
vastaanotetuksi ja ottaa sen käsittelyyn. Käsittelyn
yhteydessä havaitaan tietopuutteita. Poliisi pyytää
Henrikiltä täydentäviä tietoja koskien liikenteen
ohjaajista sekä järjestysvalvojista. Myös todistusta
Henrikin nimenkirjoitusoikeudesta pyydetään. Poliisin
sivuilta löytyy tietoa ja ohjeita yleistapahtuman
järjestäjille.
Tarvittavat tiedot sisältävän ilmoituksen käsittely kestää
muutaman päivän.
Tässä tapauksessa ELY-keskukselle menevä
lupahakemus saa olla vapaamuotoisesti kirjoitettu
sisältäen tietyt tiedot. Tietojen käsittelyaika on 4-6
viikkoa.

Digiaste 0.5
Asiakas löytää viranomaisen verkkosivulta asioinnin käynnistävän
lomakkeen (esim. doc tai pdf), jonka hän pystyy täyttämään omalla
päätelaitteellaan ja lähettämään sen sähköpostin liitetiedostona
viranomaiselle.
Asiakkaan käyttämä sähköpostiosoite mahdollistaa viranomaiselle
kommunikoinnin asiakkaan kanssa, mutta viranomainen voi
kommunikoida asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vain, jos
tieto-suojavaatimukset eivät sitä estä. Viestinvälityksessä käytetty
sähköposti ei siis puutteellisen tietoturvan ja -suojan kannalta
mahdollista kaikkea asiaan liittyvää viestintää. Asiakkaan identifiointia
ei voida myöskään varmistaa, jolloin tarkempia asiakaskohtaisia tietoja
ei voida välittää.

14(20)

Asiakas saa jotkin asiointinsa vireille sähköisesti ilman fyysistä käyntiä
tai paperin toimittamista postin välityksellä. Käytetyn sähköpostin
puutteellinen tietoturva ja asioinnin tietosuojatarpeet aiheuttavat
kuitenkin sen, että tämäkään taso ei täytä lain digitaalisten palvelujen
tarjoamisesta vaatimusta siitä, että viranomaisen on tarjottava
asiakkaalle mahdollisuus lähettää ja vastaanottaa asiointiinsa
liittyvät asiakirjat sähköisesti tietoturvavaatimukset täyttäen (esim.
Suomi.fi-viestien kautta).
Myöskään lain vaatimus asiakkaan vahvasta tunnistamisesta
tarvittaessa ei toteudu tällä tasolla.
Case-kuvaus: starttirahan hakeminen (digiaste 0.5)
Aloitteleva yrittäjä Adrian

Viranomainen / viranomaiset

Aloitteleva yrittäjä Adrian on työtön työnhakija, joka
päättää perustaa toiminimen. Koska alkavan yrityksen
kassavirta on epävarmaa, Adrian hakee starttirahaa TEtoimistosta oman toimeentulonsa turvaamiseksi. Tätä
ennen Adrian tutustuu suomi.fi-sivustolla olevaan
tietoon yrittäjyydestä. Hän myös soittaa Yritys-Suomipuhelinpalveluun saadakseen lisätietoja starttirahasta.

Tietoa yrittäjyydestä – ml. starttiraha – löytyy muun muassa
suomi.fi-sivustolta, TE-toimistojen verkkosivuilta, Suomen
Yrittäjien verkkosivuilta jne.

Tämän jälkeen hän varaa ajan asiantuntijan kanssa
käytävään keskusteluun ottamalla puhelimitse yhteyttä
TE-toimiston yritysasiakkaiden puhelinpalveluun. TEtoimiston asiantuntija kertoo Adrianille, että hänen on
ymmärrettävä, mitä yrittäjyys on. Tästä syystä Adrian
ilmoittautuu TE-toimiston järjestämälle
yrittäjyyskurssille.
Adrian laatii liiketoimintasuunnitelman Oma YritysSuomi -palvelun työkaluilla ja hyödyntää näitä tietoja
starttirahan hakemisessa. Adrian toimittaa liiketoimintaja rahoitussuunnitelman TE-toimistoon Oma asiointipalvelun kautta. Adrianin on myös toimitettava TEtoimistolle verovelkatodistus. Lisäksi Adrian täyttää
varsinaisen starttirahahakemuksen Oma asiointipalvelussa.
Adrian hakee viimeistään kahden kuukauden kuluttua
maksatusjakson päättymisestä starttirahan maksatusta
KEHA-keskukselta.

Yritys-Suomi-puhelinpalvelu tarjoaa tietoa ja neuvontaa
yleisissä yrityksen perustamiseen liittyvissä asioissa.
Paikallisen TE-toimiston asiantuntija vastaa starttirahaan
liittyviin kysymyksiin ja antaa tietoa TE-toimistojen, ELYkeskusten ja oppilaitosten järjestämistä yrittäjyyskursseista.
Liiketoimintasuunnitelman teossa auttavat muun muassa
uusyrityskeskukset.
TE-toimiston asiantuntija arvioi liiketoiminta- sekä
rahoitussuunnitelmat. Paikallinen TE-toimisto saattaa pyytää
lausuntoa konsultilta tai uusyrityskeskukselta
liiketoimintasuunnitelmaan, kun starttirahan myöntämistä
harkitaan.
TE-toimiston asiantuntija päättää, myönnetäänkö hakijalle
starttiraha. Verohallinto laskee starttirahan verotuksen tietyn
prosentin mukaan yrittäjän toimittamaa muutosverokorttia
vastaan. Kun starttiraha on myönnetty, sen maksatusta
haetaan KEHA-keskukselta muutosverokortilla.

Digiaste 0.9
Asiakas voi lähettää omalla päätelaitteella täyttämänsä asioinnin
aloittavan lomakkeen liitetiedostona viranomaiselle tietoturvan- ja suojan täyttävällä viestintäratkaisulla (Suomi.fi-viestit tai muu vastaava
tietoturvallinen ratkaisu). Asiakas identifioidaan vahvan sähköisen
tunnistamisen avulla ja hänen toimintavaltuutensa tarkastetaan
rekisteritietoihin perustuen esimerkiksi Suomi.fi Valtuudet-palvelun
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avulla. Viranomainen voi lähettää asiakkaalle viestejä tietoturvallisesti
tietosuoja huomioiden.
Digipalvelulain vaatimukset asiakkaan vahvasta sähköisestä
tunnistamisesta sekä asiakkaan ja viranomaisen välisten viestien
tietoturvallisesta välitystavasta täyttyvät. Myös lain hallinnon
yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista vaatimukset
rekisteriperusteisesta toimivaltuuksien tarkastamisesta täyttyvät.
Asiakas saa asiointinsa vireille sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta
poikkeuksena välttämättömät palvelun huoltokatkot. Viranomainen on
valmistautunut ennakoimattomiin käyttökatkoihin ja tarjoaa tarvittaessa
asiakkaan käyttöön korvaavan asiointikanavan.
Case-kuvaus: asiointipalvelun käyttäminen (digiaste 0.9)
Kasvuyrittäjä Kaisa

Viranomainen / viranomaiset

Kaisa haluaa hakea yrityksen liiketoiminnalle kasvua
kansainvälisiltä markkinoilta ja kääntyy asiassa Business
Finlandin puoleen.

Business Finlandin asiantuntija neuvoo Kaisaa asioissa,
jotka rahoitushakemuksessa on syytä ottaa huomioon.

Ennen varsinaisen rahoitushakemuksen jättämistä Kaisa
keskustelee aiheesta Business Finlandin asiantuntijan
kanssa.
Tämän jälkeen Kaisa kirjautuu Business Finlandin
asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistamisen kautta
henkilökohtaisilla pankkitunnuksillaan, täyttää hakemukseen
tarvittavat tiedot omalla koneellaan ja lähettää hakemuksen
sähköisesti.

Business Finland ilmoittaa verkkosivuillaan, että
palvelussa on huoltokatko joka kuukauden 4. perjantai
klo 17. Näin Kaisa saa tiedon huoltokatkosta etukäteen ja
osaa välttää asiointia huoltokatkon aikaan.
Business Finlandin asiantuntija käsittelee hakemukseen
liittyvät tiedot luottamuksellisesti, mutta
rahoitushakemuksen jättämisen jälkeen hakijan nimi,
haetun rahoituksen määrä ja hakemuksen diaarinumero
ovat julkista tietoa. Tieto (myönteinen tai kielteinen)
päätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.

Tarvittaessa Kaisa voi myös lähettää Business Finlandille
sähköpostin liitteitä asiointipalvelussa olevan suojatun
yhteyden kautta.
Kaisa saa tiedon myönteisestä rahoituspäätöksestä
ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Kaisa käy
hyväksymässä päätöksen ja siihen liittyvät rahoitusehdot
asiointipalvelussa. Tieto hyväksymistä odottavasta
päätöksestä näkyy asiointipalvelun etusivulla kohdassa
"Toimenpiteitä odottavat asiat".

Digiaste 1.0
Tämä on tavoitetaso vuoteen 2023 mennessä kaikille nykyisille
elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnatuille palvelutoteutuksille,
kattaen myös pienivolyymiset palvelut.
Asiakkaalla on käytössään samat asiointimahdollisuudet kuin tasolla 0.9,
ja palveluun on toteutettu sähköinen lomake, johon asiakas syöttää
asioinnin aloittamisessa tarvittavat tiedot. Tiedot lomakkeesta siirtyvät
viranomaiselle.
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Asiakas kirjautuu asiointipalveluun yrityksen edustajana, täyttää
asioinnin aloittavan lomakkeen omalla päätelaitteellaan ja lähettää
lomakkeen viranomaiselle asiointipalvelun kautta.
Asiakkaan vahva tunnistaminen ja asiointioikeuden tarkastaminen
mahdollistavat viranomaiselle asiointiin liittyvien mahdollisten
lisätietojen kyselyn sekä päätöstietojen välittämisen Viestit-palvelun
kautta.
Case-kuvaus: tulorekisteri ja palkkatiedot (digiaste 1.0)
Yrittäjä

Viranomainen / viranomaiset

Emma on työntekijä perheyritys Luomaa Oy:ssä, joka
pyörittää luomutilaa ja järjestää virkistystoimintaa
yrityksille. Toimitusjohtaja on tilan omistaja Annika.

Luomaa Oy:n toimitusjohtaja on tehnyt valtuutuksen
Suomi.fi -palvelussa. Kun Emma tekee
valtuutuspyynnön, se siirtyy suomi.fi palvelun
valtuuksista vastaavan tahon vahvistettavaksi saman tien.

Emman vastuulla on hoitaa palkanmaksu
vastuuhenkilöille ja muille perheenjäsenille sekä
kausityöntekijöille. Hän pyytää Annikalta Suomi.fivaltuuden asioidakseen yrityksen puolesta Palkka.fipalvelussa sekä tulorekisterissä. Saatuaan valtuudet
Emma siirtyy asioimaan palkka.fi-palveluun, jossa hän
laskee palkat. Tiedot siirtyvät automaattisesti
tulorekisteriin.
Palkkatietojen perusteella muodostuu
työnantajamaksujen tiedosto, kuten
sairausvakuutusmaksut, vakuutusmaksut ja
työttömyysvakuutusmaksut. Työnantajamaksut tulee
suorittaa / maksaa erikseen eri tahoille. Emma haluaa
myös käyttää tietoja ja täsmäyttää ne yrityksen omiin
tietoihin. Hän kirjautuu palveluun ja tilaa raportin
tiedoista.
Palkkatiedot tulevat näkyviin myös yrityksen OmaVeropalveluun. Emma seuraa OmaVeroa ja maksaa
ennakonpidätys- ja sairausvakuutusmaksun seuraavan
kuun 12. päivään mennessä.

Tulotietoja voi ilmoittaa tulorekisteriin sen
käyttöliittymän tai teknisen rajapinnan kautta. Palkka.fipalvelusta tiedot lähtevät automaattisesti tulorekisteriin
teknisen rajapinnan kautta.
Tulorekisterin tietoja voivat katsella ja hakea vain ne
organisaatiot ja viranomaiset, joilla on siihen
tulorekisterilain perusteella oikeus. Nämä ovat:
Verohallinto, Kansaneläkelaitos (Kela),
Työllisyysrahasto, työeläkelaitokset, sekä
Eläketurvakeskus (ETK), työ- ja elinkeinoministeriön
hallinnonala, Tilastokeskus, Työllisyysrahasto,
vahinkovakuutusyhtiöt, työttömyyskassat, kunnat ja
kuntayhtymät, Tapaturmavakuutuskeskus,
Potilasvakuutuskeskus, työsuojeluviranomainen sekä
Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset. Tietoja
saadaan käyttää vain siinä laajuudessa ja siihen
tarkoitukseen, kuin laissa on määritelty.

Digiaste 1.1
Tämä on tavoitetaso uusille, vuoden 2021 alussa ja sen jälkeen
tehtäville tai käyttöönotettaville elinkeinotoimintaa harjoittaville
suunnatuille palvelutoteutuksille. Asiakas tunnistautuu yrityksen
edustajana viranomaisen asiointipalveluun ja täyttää asioinnin
käynnistävät tiedot.
Asioinnin tiedot tallentuvat rakenteisessa muodossa asiointipalveluun ja
viranomaisen jatkotoimenpiteiden käytettäväksi. Digitaalinen
asiointipalvelu mahdollistaa tarvittavien tietojen tarkastamisen jo
syöttövaiheessa, jolloin tarve lisätietojen saamiseen vähenee ja
prosessitehokkuus paranee.
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Viranomaisen asiointipalvelussa on tarjolla sähköinen lomake, josta
tiedot tallentuvat rakenteisessa muodossa viranomaisen käytettäväksi.
Viranomainen järjestää oman sisäisen asiankäsittelyn haluamallaan
tavalla. Rakenteinen tieto mahdollistaa palvelun jatkokehittämisen.
Digitaalisten palveluiden jatkokehittäminen
Yllä kuvatut digiasteikon eri tasot eivät edusta palvelutoteutuksen
huippua. Teknologia kehittyy jatkuvasti ja tämä avaa jatkossakin uusia
mahdollisuuksia digitaalisten palvelujen uudistamiselle. Alla on listattu
tekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon digitaalisten palvelujen
jatkokehittämisessä:


Asiointivaiheessa tarvittavat tiedot on esitäytetty viranomaisten
hallussa olevilla tiedoilla (tietoa kysytään vain kerran –periaate).



Asiointitiedot siirtyvät rakenteisina ja automaattisesti viranomaisen
sähköiseen käsittelyjärjestelmään. Tämä vaatii laajemman
kehittämisen myös sovellusten taustatoimintojen osalta.



Asian koko käsittely- ja päätösprosessi tapahtuu viranomaisessa
sähköisesti.



Palvelu on kytketty asiakastarpeiden mukaisiin
palvelukokonaisuuksiin
(elämäntapahtumat/liiketoimintatapahtumat), jolloin asiakas voi
yhdellä toimenpiteellä käynnistää useamman toisiinsa liittyvän
viranomaisprosessin.



Asiointi voidaan käynnistää sovellusten välisen rajapinnan kautta.



Käsittelyvaiheessa tarvittavien muiden tietojen haku on
automatisoitu rajapintojen avulla tapahtuvaksi.



Käsittely- ja päätösvaihe on automatisoitu (tekoäly ym.) koko
prosessi huomioiden.

Uppgifter som bestämts för kommunerna samt deras ärendehanteringstjänster
Livsmedelsförordning (178/2002/EG)


Anmälan om återkallelse av livsmedel



Anmälan om primärproduktionsställe



Anmälan om livsmedelslokal



Godkännande av livsmedelslokaler som anläggningar



Anmälan om verksamhet inom livsmedelskontaktmaterialbranschen



Livsmedelstransporter

Livsmedelslag (23/2006)
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Registrering av anläggning för biprodukter vid livsmedelsanläggning



Anmälningar om djurhållning

Lag om djursjukdomar (441/2013)


Intyg som en veterinär utfärdar för export av livsmedel och produkter
av animaliskt ursprung



Ansökan om ändring av avfallsavgift



Anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling

Avfallslag (646/2011)

Lag om flyttning av fordon (1508/2019)


Begäran om flyttning av fordon

Lag om animaliska biprodukter (517/2015)


Biproduktstillstånd för djurparker

Lag om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)


Landsbygdsstöd

Lag om räntestöd för ägarbostadslån (1204/1993)


Ansökan om räntestöd för lån

Lag om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009)


Anmälan om tillhandahållande av socialservice

Lag om enskilda vägar 560/2018


Statsbidrag för enskilda vägar

Läkemedelslag (395/1987)


Detaljförsäljningstillstånd för nikotinprodukter



Marktäktstillstånd

Marktäktslag (555/1981)

Markanvändnings- och bygglag (132/1999)


Tillstånd för miljöåtgärder
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Rivningslov för byggnader



Bygglov



Bygglov till område i behov av planering



Byggnadsservitut



Byggnadstillsynsmätningar



Dispens för byggande



Åtgärdstillstånd för byggande



Förläggningstillstånd (ledningar, kablar, rör)

Terrängtrafiklag (1710/1995)


Anmälan om tävling eller övning i terrängen eller i ett vattenområde



Ansökan om anläggning av snöskoterled

Lag om smittsamma sjukdomar (1227/2016)


Anmälan om vattenburen epidemi

Hälsoskyddslagen (763/1994)


anmälan om campingplats



Anmälan om inledande av verksamhet som medför en eventuell
olägenhet för hälsan



Anmälan om verksamhetsställe för socialvård



Anmälan om vattendistributionsområde



Anmälan om bildande av vattenverk eller vattenandelslag



Placering av trafikanordningar



Tillstånd för detaljhandel av tobaksprodukter

Vägtrafiklag (267/1981)

Tobakslag (549/2016)

Lag om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002)


Sysselsättningsstöd

Lagen om vattentjänster (119/2001)


Anmälan om vattenmätaravläsning



Tillstånd för vattenhushållningsprojekt
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Vattenlag (587/2011)


Avgörande av meningsskiljaktigheter i fråga om dikning

Miljöskyddslag (527/2014)


Anmälan om avvikelse vid behandling av avloppsvatten



Deponering av avfall i marken



Miljötillstånd



Anmälan om plötslig förorening eller risk för miljön



Registrering enligt miljöskyddslagen



Tillstånd att göra undantag från miljöskyddsföreskrifterna

