
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.
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• På Business Ranuas webbplats får företag information på ett och samma ställe om de 

tjänster som erbjuds.

• Användarupplevelsen och tillgängligheten har maximerats med en separat tilläggsdel, som 

man kan ställa in enligt eget behov. Webbplatsen är optimerad för användning på mobilen.

• Nyhetsbrevsdelen ger mätbara data som stöd för kommunikationen.

• BusinessRanua.fi har utvecklats på plattformen SquareSpace av leverantören. 

Underhållet, innehållsproduktionen och kommunikationen som gäller Business Ranua 

kräver två personers arbetsinsats.

• Kompetenskrav och utbildning ska beaktas vid förändringar som gäller projektanställda 

och personalen.

• Kommunikationskanaler är också nyhetsbrev och inlägg på de sociala medierna 

Instragram och Facebook med hashtaggen #businessranua.

Lösning

• En företagscentrerad kommun är en större helhet som svarar mot kundernas behov. 

Varumärket och webbplatsen för Business Ranua är ett stöd och en del av 

servicehelheten  i Ranua.

• Förutsättningen för proaktiva tjänster som utgår från behovet är att man känner till 

företagsverksamheten väl och säkrar lättillgängligheten.

• Tillgängligheten främjas av aktiva företagsbesök och ett fysiskt kontor.

• Företag och sammanslutningar upplever att principen om samservice är fungerande. 

Företagaren behöver inte surfa runt på kommunens webbplats.

Kundorientering
https://businessranua.fi

Beskrivning

Kommunen Ranua riktar webbplatsen Business Ranua till företag. 

Där finns kommunens samtliga tjänster för företag samlade på ett 

ställe.

Resultat och fördelar i korthet

Varumärket bidrar till att kommunens tjänster för företag syns bättre 

bland kommunens övriga tjänster.

Det är lätt att hitta företagstjänsterna via en webbkanal. Webbplatsen 

fungerar som en kommunikationskanal.

Tidpunkt

Från 2016

Kontaktperson

Mikko Pöykkiö, utvecklingschef

Resurser (budget, personresurser)

Underhåll av tjänsten, innehållsproduktion och kommunikation kräver 

två personers arbetsinsats.

Leverantörskostnader cirka 1200 euro/år.

Kommentarer

Business Ranua är inte ett separat utvecklingsbolag, utan snarare 

kommunens varumärke. Webbplatsen kräver tekniskt kunnande.

Grundläggande uppgifter
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Business Ranua – kommunens tjänster för företag

https://businessranua.fi/

