
Bra exempel

Projektet YritysDigi som ingår i programmet för främjande av 
digitalisering tar fram och beskriver exempel på bra digitala tjänster, 
som kan användas av företag och sammanslutningar. 
Målet är att inspirera aktörer inom kommun- och statsförvaltningen att 
utveckla digitala tjänster för företag genom att visa lyckade exempel 
som genomförts.



Bra exempel: Kundorienterade servicehelheter över 
myndighetsgränserna
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Tjänsten Tillstånd och tillsyn

Grundläggande uppgifter
https://luvatjavalvonta.fi

Arbets- och näringsministeriet

Beskrivning

I tjänsten Tillstånd och tillsyn kan kunden fullgöra 

tillstånds- och meddelandeskyldigheter på ett 

och samma ställe över organisations- och 

myndighetsgränserna. 

Resultat och fördelar i korthet

Tjänstens syfte är att spara tid och resurser 

både hos kunderna och hos myndigheterna 

genom att identifiera och få bort onödiga och 

överlappande processer och tjänster. 

Myndigheternas arbete effektiviseras genom 

effektivare insamling och användning av data, 

och kunden kan enkelt följa upp ärendet. 

Tidpunkt

I produktion från och med 1.9.2020.

Kontaktpersoner

Päivi Tommila och Kimmo Kuusela, arbets- och 

näringsministeriet

Kommentarer

Tjänsten utvecklas kontinuerligt och nya tillstånd 

tas in stegvis. Tjänsten Tillstånd och tillsyn kan 

tills vidare användas på finska.

Kundorientering

• Kundorienterade digitala tjänster som fungerar enligt principen om ett serviceställe och som bygger på 
smidiga servicekedjor och servicehelheter som skapas utifrån kundens behov.

• I tjänsten Tillstånd och tillsyn kan kunden på en och samma gång ansöka om tillstånd hos flera olika 
myndigheter, följa upp ärendet och diskutera eller kommunicera med flera myndigheter samtidigt i 
olika skeden av ärendehanteringen.

• Ett nytt verksamhets- och tankesätt med fokus på kundens behov och kunskap samt hur den 
används.

• Förutsättningen för en lyckad förändring är samarbete och kommunikation mellan myndigheterna men 

också öppenhet och insyn.

Lösning
• I produktion finns för närvarande tillståndshelheter som gäller startande av produktionsanläggningar 

(inklusive förnybar energiproduktion) och förändringar i dem och i pilotanvändning tillstånd för att 
ordna evenemang.

• Tjänsten utnyttjar lösningar och integrationsgränssnitt i den nationella servicearkitekturen.

• Uppgifter som lämnats i tjänsten Tillstånd och tillsyn eller tagits fram ur register överförs automatiskt 
till myndighetens ärendehantering via den elektroniska tjänsten. Inga extra manuella arbetsskeden 
behövs.

• Tjänsten använder analys- och automatiseringsfunktioner. Användning av artificiell intelligens 
planeras.

• Kommunikationskanaler är Twitterkontot tili@digikuvat, projektets webbplats och nyhetsbrevet i 
tjänsten Tillstånd och tillsyn. Hashtagg #digiluvat

https://luvatjavalvonta.fi/


Användarerfarenheter av tjänsten Tillstånd och tillsyn 

"Tjänsten kändes verkligen bra! Man får enkelt en överblick över 

helheten och behöver inte fylla i samma saker flera gånger. Det sparar 

verkligen mycket tid och resurser, och samarbetet mellan olika parter 

intensifieras",

sammanfattar Matti Vuorela, ansvarig teknisk producent för ljusfestivalen Lux Helsinki, sina 

erfarenheter.

Källa: Tjänsten Tillstånd och tillsyns nyhetsbrev (på finska), mars 2022; Uusi palvelu selkeyttää 

tapahtumajärjestämisen lupaviidakon. URL: https://www.emaileri.fi/g/l/325309/0/0/7170/2381/0 
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