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• Palvelulupaus -kyselyn ja asiointialustaselvityksen perusteella on tarve lisätä ja kehittää 
yrityksille ja yhteisölle suunnattuja digitaalisia palveluja.

• Palveluiden tuottajilla on samankaltaisia haasteita digitaalisten palveluiden kehittämisessä. 
Hyviä toteutuksia löytyy, mutta näistä muut palveluntuottajat eivät ole välttämättä tietoisia. 
Moni hyvä ratkaisu olisi hyödynnettävissä myös toisaalla joko sellaisenaan tai muokattuna.

• Yrittäjät tekisivät mielellään hakemukset ja ilmoitukset sähköisesti sekä saisivat kaikki 
viranomaispäätökset ja viestit sähköisesti. 

Hyviä esimerkkejä digitaalisista palveluista, joita yritykset ja yhteisöt voivat hyödyntää alettiin 
keräämään keväällä 2022. 

• Esimerkkejä kerättiin yhteen edelleen jaettavaksi sosiaalisen median alulla ja erilaisissa 
tilaisuuksissa.

• Tavoitteena on inspiroida kunta- ja valtionhallinnon toimijoita kehittämään digitaalisia 
yrityspalveluitaan jakamalla vertaisesimerkkejä opeista ja onnistumisista.
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Työn tarve ja tavoitteet



Aikataulu 1/2
Työssä mukana konsultit Teija Hakaoja ja Emrah Okic, Gofore

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu

1.4. 

Starttipalaveri:

- Tavoite

- Rajaus

- Tuotos

- Aikataulu

- Toteutus

Suunnittelu Esimerkkien 

tunnistaminen, 

haastattelut, 

kuvaaminen

Business 

Ranua

Ilppa 

(Ruokavirasto)

Jyväskylän 

sähköinen 

asiointi

Oulun 

sähköinen 

avustushaku

Työkalun 

suunnittelu

Hyvät Esimerkit –

työkalun 

ensimmäinen 

versio

Esittely YritysDigi

hankeryhmässä

Työkalun toteutus 

ja testaus

Hyvät 

Esimerkit –

työkalun 

julkaisu

Yhteenveto 

työkokonais

uudesta
Luvat ja 

valvonta 

(TEM)
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Hyvien esimerkkien kuvaaminen
Keväällä kuvattiin viisi 
hyvää esimerkkiä 
palvelukuvauspohjaan 
ja visualisoitiin some
jakamista varten.

Palvelujen 
kuvaaminen tehtiin 
palveluihin 
tutustumalla ja 
haastattelemalla 

Esimerkeiksi valittiin 
erilaisia ja erikokoisia 
digipalveluja

Kaikkiin esimerkkeihin 
voi tutustua 
YritysDigin 
verkkosivuilla  
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https://vm.fi/hyvat-esimerkit


Aikataulu 2/2

Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Hyvät Esimerkit –

lomake verkossa

Uutinen: Valtiovarainministeriö 

kerää hyviä esimerkkejä yrityksille 

ja yhteisöille tarkoitetuista 

digitaalisista palveluista

Esittely YritysDigi

hankeryhmässä

Hämeen 

Yrityspalvelut

Blogi: Yrittäjät haluavat asioida 

digitaalisesti – hyvillä esimerkeillä hyvät 

digipalveluiden käytännöt jakoon

Tunnen 

tuotteeni, 

Tukes

Yhteenveto 

hyvistä 

esimerkeistä

YritysDigin

päätöstilaisuus 

28.11

Hyvät esimerkit 

työn yhteenveto

Esittely YritysDigi

hankeryhmässä
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Hyvien esimerkkien keräämisen työkalu

Esimerkkejä kerättiin Webropol - kysely- ja raportointityökalulla syys-marraskuussa 
2022

Tavoitteena

• Testata hyvien esimerkkien keräämistä itsepalvelun keinoin (ajasta ja paikasta riippumatta)

• Kerätä esimerkkejä ilman ”sensuuria”

• Testata tiedon keruuta määrämuotoisten ja monivalintakysymysten avulla

• Tehdä vastauksista visualisoitu yhteenveto ”millainen on hyvä esimerkki”

Webropol –lomake valittiin työkaluksi koska

• Sitä on helppo jakaa linkillä, sähköpostilla ja liittää verkkosivuille

• Raportointityökalut helpottavat datan käsittelyä ja jatkohyödyntämistä

• Lomakkeessa on helpo huomioidaan anonymiteetti ja tietosuoja-asetuksen vaatimukset 
(tietosuojailmoitus)
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Lomakkeen rakenne 1/2

Perustiedot

• Palvelun nimi

• Palvelun tyyppi

• Palvelun kuvaus (avoin kysymys)

• Palvelun web-osoite

• Palvelun yhteystiedot

Kehittämisen perustiedot

• Palvelun kehittämisen ja tuotantokäytön aikataulu

• Palvelun kehittämisen yhteistyötahot

• Ratkaisu (avoin kysymys)

‒ mm. Ajurit, teknologiset vaatimukset, ominaisuudet, 
toiminnot, tiedon hyödyntäminen

Kohderyhmä, käyttötarkoitus, hyödyt, käyttäjämäärät

• Palvelun asiakas / asiakkaat

• Palvelun käyttötarkoitus

‒ Elämäntapahtumat

‒ Liiketoimintatapahtumat

• Palvelusta saatavat hyödyt

• Palvelun käyttömäärä ja sen kehitys

Avoimet kysymykset 

• Palaute asiakkailta/käyttäjiltä/työntekijöiltä

• Opit ja onnistumiset ja rohkaisuviesti muille 
toimijoille

• Muut kommentit
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Lomakkeen rakenne 2/2

Hyvät esimerkit -lomake Linkki
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https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/14977cad-ffbd-47e1-a60b-c5a21c6628f1?displayId=Fin2626203


Lomakkeella kuvattu esimerkki 1/2
Hämeen Yrityspalvelut -

verkkosivustolta yrittäjät 

saavat neuvontaa 

yrityspalveluista ja tukea 

yrityksen elinkaaren eri 

vaiheissa. Palvelu auttaa 

uusia sekä jo toimivia yrityksiä 

eteenpäin olipa kasvu sitten 

pientä, suurta, paikallista tai 

globaalia.

Yrityksen ei tarvitse seikkailla 

yrityspalveluiden viidakossa 

oikeaa rahoitusta tai palvelua 

etsien, vaan palvelu auttaa 

yritystä löytämään sille 

parhaiten sopivan ratkaisun.

hameenyrityspalvelut.fi
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https://www.ely-keskus.fi/web/hameen-yrityspalvelut/etusivu


Lomakkeella kuvattu esimerkki 2/2
Tunnen tuotteeni -oppimisalusta 

on tarkoitettu yrityksille, jotka 

valmistavat, maahantuovat tai 

jakelevat kulutustavaroita.

Oppimisalustalla on tuotteiden 

valmistusta, maahantuontia sekä 

jakelua koskevaa lainsäädäntöä 

helpolla ja ymmärrettävällä tavalla 

kootusti. Se antaa myös työkaluja 

turvallisuuden ja laadun hallintaan. 

Alustalla voi myös arvioida omaa 

osaamistaan.

Tavoitteena on helpottaa yritysten 

kulkua säädösviidakossa sekä 

kannustaa yrityksiä vastuulliseen 

toimintaan ja oman toimintansa 

jatkuvaan parantamiseen. Alustan 

tiedot ja työkalut ovat yrityksille 

vapaaehtoisia ja ilmaisia.

Tunnentuotteeni.fi
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https://tunnentuotteeni.fi/


KUVA YHTEENVEDOSTA 
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Esimerkit kuvattiin määrämuotoisesti ja visuaalisesti samalle pohjalle sovitussa ajassa. 

Haastattelut olivat antoisia ja niissä saatiin paljon tietoa ja kokemuksia palveluiden 
kehittämisestä palvelun edustajilta. Palveluiden edustajat suhtautuivat positiivisesti ja 
iloisesti, että tunnistimme heidän palvelut hyväksi esimerkiksi. He olivat myös tyytyväisiä 
palveluidensa VM:n ”some-markkinointiin”

Hyviä esimerkkejä saatiin myös ehdolle työryhmän aikaisempien kokemusten ja 
tuntemuksen perusteella.

Kyselylomakkeen työstäminen vei aikaa, mutta käytetty aika käytetiin lomakkeen laadun 
parantamiseen. Lomake saatiin selkeäksi ja sopivan pituiseksi.

Hyvät esimerkit –lomake toimi esimerkkien keräämisessä määrämuotoisesti.
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Retrospektiivi: Onnistumisia



Oli haasteita löytää hyviä esimerkkejä, joiden edustajilla olisi ollut aikaa kertoa 
asiointipalvelusta (haastatteluajan sopiminen). Osa vastaajista suhtautui iloisesti ja 
vastaanottavaisesti ja toiset varovaisesti ja varautuneesti yhteydenottoon.

Kunnilla, varsinkin pienillä kunnilla, on suhteellisen samat palvelut yrityksille: mm. 
neuvonta, rahoitus, yritystontit

Ehdotuksia hyviksi esimerkeiksi oli runsaasti, mutta kaikki eivät täyttäneet tarpeeksi hyvän 
esimerkin kriteerejä. 

Hyviä esimerkkejä oli vaikea löytää palvelulupaus -kyselyn data-aineistosta, esim. 
puuttuvan laadullisen tiedon takia. Helpompi tapa etsiä palveluita oli vierailla palvelun 
sivuilla ja mahdollisesti kokeilla palvelua.

Palvelun yhteyshenkilöiden reagointiaika haastattelupyyntöihin venyi yleensä pitkäksi, ja 
sopivia haastatteluaikoja oli vaikea löytää.

Hyvät esimerkit –lomakkeella kuvattiin lomakkeen avaamiseen nähden vähän esimerkkejä
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Retrospektiivi: Haasteita



Jatkotoimenpide ehdotukset 1/2

Työ on osoittanut, että esimerkkien keräämiselle on tarvetta senkin jälkeen, kun YritysDigi-
hanke päättyy. Esimerkit ovat myös avanneet keskustelua siitä, millainen on hyvä palvelu ja 
miten tietoa voidaan jakaa ja hyödyntää paremmin.

Palvelujen tuottajat ovat arvostaneet, että heidän kovalla vaivalla rakentamansa palvelut on 
huomattu ja he ovat päässeet kertomaan palvelustaan laajemmin. Olemme huomanneet, että 
myös palvelun tuottajilla on halua jakaa esimerkkejä ja auttaa siten muita.

Kaikki eivät myöskään halunneet, että heidän palvelunsa kuvattaisiin hyväksi esimerkiksi, 
koska se oli saanut myös huonoa palautetta. Myös haasteiden ja kehittämisen kohteiden 
nostaminen esiin on tärkeää, sillä niiden avulla voimme ennaltaehkäistä kaikki kompastumista 
samaan kiveen.

Esimerkkien ja käytäntöjen jakaminen tulisi liittää osaksi kehitystyötä. Esimerkkien ja 
käytäntöjen jakaminen on tehokkainta kun toimijat kohtaa. Verkkosivuille kootut esimerkit eivät 
ole vaikuttavin tapa jakaa tietoa. Esimerkkejä tulisi jakaa verkostoissa, sidosryhmissä ja 
tilaisuuksissa. 
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Jatkotoimenpide ehdotukset 2/2

Esimerkkien hyödyntäminen yleisesti

Esimerkkien kerääminen tulee olla sidottuna muuhun tekemiseen hyvin. 

• Pelkät esimerkit vastaavat huonosti päätavoitteisiin. 

• Pelkkien esimerkkien jakaminen ei riitä tukemaan palvelujen kehittämistä

Hyödyt

• Esimerkeillä voidaan tukea muuta tekemistä viestinnällisesti

• Esimerkit ovat tärkeä osa tiedon hakua ” benchmarkkaus”

• Esimerkkien kerääminen ja jakaminen vahvistavat yhteiskehittämisen ideologiaa. 

• Esimerkkejä keräämällä voidaan mahdollistaa matalalla kynnyksellä mukaan tuleminen 
muuhun kehittämiseen/työhön
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Kiitos
https://vm.fi/hyvat-esimerkit

Hyvät esimerkit verkkosivu

Tanna.rantanen@gov.fi
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https://vm.fi/hyvat-esimerkit

