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• Ei julkaistut, kerätyt ehdotukset hyviksi esimerkeiksi



Tietoa yrityksille tarjottavista palveluista näppärästi digisti
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HYVÄ ESIMERKKI 1

Business Ranua - kunnan tarjoamat palvelut yrityksille

Perustiedot
Business Ranuan verkkosivuille tästä

Kuvaus

Business Ranua on Ranuan kunnan erillinen yrityksille suunnattu 

verkkosivusto, josta löytyvät kunnan yrityspalvelut samasta paikasta.

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Erottautuva brändi auttaa yrityspalvelujen erottautumista kunnan 

kaikkien palvelujen joukosta.

Yrityspalvelut löytyvät vaivattomasti yhden verkkokanavan kautta. 

Sivusto toimii yhtenä viestinnän kanavana.

Ajankohta

Vuodesta 2016 lähtien.

Yhteyshenkilö

Mikko Pöykkö, kehittämispäällikkö

Käytetyt resurssit (budjetti, henkilöresurssit)

Palvelun ylläpito, sisällöntuotanto ja viestintä vaati kahden henkilön 

työpanosta.

Toimittajakustannukset n.1200€/v

Huomioita

Business Ranua ei ole erillinen kehitysyhtiö, ennemminkin kunnan 

oma brändi. Verkkosivujen ylläpito vaatii teknistä osaamista.

Asiakaslähtöisyys
• Yrityslähtöinen kunta muodostuu isommasta kokonaisuudesta, jolla vastataan asiakkaiden 

tarpeisiin. Ranualla Business Ranua brändi ja verkkosivusto on tässä tukena ja yksi osa 

palvelukokonaisuutta.

• Edellytyksenä proaktiiviselle ja tarveperusteiselle palvelulle on yritysten toiminnan hyvä 

tunteminen ja lähestyttävyyden varmistaminen.

• Aktiiviset yritysvierailut ja fyysinen toimisto tukevat lähestyttävyydessä.

• Yritykset ja yhteisöt ovat kokeneet, että yhdenluukun periaate yrityspalveluiden osalta on 

toimiva ratkaisu. Yrittäjän ei tarvitse navigoida kunnan sivuilla.

Ratkaisu
• Business Ranuan verkkosivuilla tarjotaan tietoa yrityksille tarjottavista palveluista 

ketterästi yhdestä paikasta.

• Käyttökokemusta ja saavutettavuutta on maksimoitu erillisellä lisäosalla, jolla voi säätää 

itselleen sopivat asetukset. Sivusto on optimoitu mobiilikäyttöön.

• Uutiskirjeosiosta saadaan mitattavaa dataa viestinnän tueksi.

• BusinessRanua.fi on kehitetty toimittajan toimesta SquareSpace –alustalla. Business 

Ranuan palvelun ylläpito, sisällöntuotanto ja viestintä vie kahden ihmisen työpanosta.

• Osaamisvaatimukset ja koulutus otettava huomioon hanketyöntekijä- ja 

henkilöstömuutoksissa.

• Verkkosivun lisäksi viestintäkanavina toimivat uutiskirjeet ja sosiaalisen median kanavina 

Instagram ja Facebook aihetunnisteella #businessranua

https://businessranua.fi/


Sähköisellä asioinnilla nopeutta 
ympäristöterveydenhuollon viranomaiskäsittelyyn



HYVÄ ESIMERKKI 2

ilppa – Ympäristöterveydenhuollon sähköinen ilmoituspalvelu

Perustiedot
Ruokaviraston ilppa –palvelun verkkosivuille tästä

Kuvaus

ilppa –palvelussa voi ilmoittaa elintarvike- ja 

terveydensuojelulain §13 mukaisia ilmoituksia 

sähköisesti. 

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Palvelu pyrkii säästämään asiakkaiden ja 

viranomaisten aikaa tarjoamalla sähköisen 

kanavan useimpien elintarvike- ja 

terveydensuojelualan toimintojen (66 kpl) 

ilmoituksille. Palvelu mahdollistaa eri 

lainsäädäntöjen alaisen toiminnan ilmoittamisen 

yhdellä kertaa. Toimijalla on näkyvyys omiin 

rekisteritietoihinsa, mikä osaltaan parantaa 

läpinäkyvyyttä ja tietojen oikeellisuutta.

Ajankohta

Pilotissa 14.5.2020, Tuotannossa 11/2020

Yhteyshenkilöt

Maria Pöntynen, Ruokavirasto

Huomioita

Palvelua kehitetään edelleen ja palveluun 

lisätään vaiheittain uusia ilmoituksia. 

Asiakaslähtöisyys
• Toimijalla kuluu erilaisten lomakkeiden täyttämiseen paljon aikaa; tavoitteena helpottaa toimijaa 

toiminnan muutostilanteiden ilmoittamisessa.

• Käsin tehtävän tietojen tallentaminen vähenee viranomaisjärjestelmiin.

• Toimijat pääsevät näkemään ilppa-palvelusta omat tietonsa.

• Yhdellä valtuudella voi ilmoittaa usean lainsäädännön alaista toimintaa.

• Jokaisen ilmoituksen jälkeen mahdollista antaa palautetta palvelusta.

Ratkaisu
• ilpassa voi ilmoittaa elintarvikelain ja terveydensuojelulain mukaisen toiminnan aloittamisesta, 

olennaisesta muuttamisesta, lopettamisesta sekä yrittäjän vaihtumisesta.

• Ilmoitettavia toimintoja ovat mm. elintarvikkeiden tarjoilu ja myynti, leipomot, säännöllinen ulkomyynti 
(esim. torimyynti), majoitustoiminta, päiväkoti ja uima-allastilat.

• Samassa osoitteessa sijaitsevat toiminnat voi ilmoittaa yhdellä ilmoituksella.

• Suomi.fi –valtuutustoiminnon avulla yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan 
asioita puolestaan.

• Ilmoituksiin mahdollista liittää tarvittavia liitteitä.

• Ilmoitetut tiedot tallentuvat käsittelyn yhteydessä suoraan viranomaisen järjestelmään.

• Toimija näkee rekisterissä olevien kohteiden tiedot ja pääsee päivittämään niitä.

https://ilppa.fi/etusivu


Kokemuksia Ilppa –palvelun käyttäjiltä 

ilppa -palvelun käyttäjäpalautekyselyn antia:

”Helppo lomake, vaivaton.”

”Suhteellisen yksinkertainen ja hyvin keskitetty palvelu.”

”Sähköiset ilmoitukset ovat yleisesti ottaen nopeita tehdä ja asia pääsee nopeammin käsittelyyn.”

”Ohjeistusta valintavaihtoehtoihin kaivataan lisää.”

”Helppo ja nopea käyttää. Jopa puhelimella.”
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Sähköiset palvelut paikkatietoja hyödyntäen
Sähköiset palvelut paikkatietoja hyödyntäen



HYVÄ ESIMERKKI 3

Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu
Perustiedot
Jyväskylän kaupungin s-asiointipalveluun tästä

Kuvaus

Jyväskylän sähköisessä asiointipalvelussa voi 

hakea lupia, etsiä ja hakea tontteja, varata 

venepaikkoja ja viljelypalstoja, jättää palautetta ja 

selata karttaan liitettyjä tietoja ja tapahtumia.

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Kunnan palvelut sähköisesti samassa paikassa. 

S-asiointi toimii vuorovaikutteisena 

viestintäkanavana viranomaisen ja kuntalaisen 

välillä. Paikkatietoja on hyödynnetty eri 

palveluissa.

Yhteyshenkilöt

Janne Hartman, Jyväskylän kaupunki

Huomioita

Trimble kehittää palveluja yhteistyössä 

kaupunkien kanssa kaupunkien tarpeiden 

pohjalta.

Asiakaslähtöisyys
• Asiointipalvelua on kehitetty tarvelähtöisesti lainsäädäntö huomioiden.

• Karttapalvelu on tietopankki, josta löytyy paljon tietoja kaupungin palveluista, mm. luistelu- ja hiihtoreitit.

• Palautepalvelussa mahdollista antaa palautetta Jyväskylän kaupungin palveluista tai ilmoittaa 
havainnoista kategorisoiduista aihealueista.

• Lupahakemuksissa palvelu ohjaa luvan hakijaa hakemuksen täyttämisessä.

• Palvelun käyttäjiltä kerätään aktiivisesti palautetta palvelun kehittämiseksi.

Ratkaisu
• Palvelussa voi hakea rakennusvalvonnan-, yleisten alueiden- (sijoituspaikka, katutyö, maa-alueen 

käyttö tapahtuman järjestämiseen), ympäristö- sekä jätehuoltoon liittyviä lupia.

• Trimble alusta hyödyntää kartta- ja paikkatietoja palveluiden tarjonnassa. 

• Asiointipalvelu hakee tarpeelliset kiinteistö-, osoite- ja kaavatiedot sekä olemassa olevien rakennusten 
tiedot suoraan tietokannasta.

• Sähköiseen asiointipalveluun luodaan ensimmäisellä käyttökerralla käyttäjätunnus ja salasana 
pankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.

• Asiointipalvelu toimii kommunikointikanavana. Asiointipalvelun kautta voit lähettää viestin suoraan 
hakemuksen käsittelijälle ja toimittaa tarvittavia liitteitä.

• Käyttöoikeuksia voi lisätä hankkeen eri osapuolille, jos he ovat rekisteröityneet palvelun käyttäjäksi.

https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit


Kokemuksia palvelun käyttäjiltä 

S-asiointi palvelun käyttäjäpalautteita:

• Kokonaisuutena erittäin hyvä ja toimiva

• Mielestäni tämä on oikein helppokäyttöinen ja 

sujuva palvelu!

• Sähköinen palvelu on mielestäni hyvä. 

Kokonaisuudesta jäi positiivinen kuva.

• Sähköinen asiointimuoto hyvä, mutta vaatii vielä 

kehittämistä.

• Järjestelmän käyttöohjeet voisivat olla 

selkeämmät ja käsittelyn etenemisestä voisi olla 

jotain visuaalista esitystä, aikajanaa tms.
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Viranomaisrajat ylittävät asiakaslähtöiset 
palvelukokonaisuudet
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HYVÄ ESIMERKKI 4

Luvat ja valvonta -palvelu

Perustiedot
Työ ja elinkeinoministeriö Luvat ja valvonta –

palveluun tästä

Kuvaus

Luvat ja valvonta -palvelussa asiakas voi hoitaa 

lupa- ja ilmoitusvelvoitteita samassa palvelussa 

yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Palvelu pyrkii säästämään asiakkaiden ja 

viranomaisten aikaa ja resursseja tunnistamalla 

ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja 

ja palveluja. Tehokkaampi tietojenkeruu ja 

hyödyntäminen sekä läpinäkyvä prosessi 

tehostavat viranomaisen työtä ja asiakkaan on 

helppo seurata käsittelyn etenemistä.

Ajankohta

Tuotannossa 1.9.2020 lähtien

Yhteyshenkilöt

Päivi Tommila ja Kimmo Kuusela, TEM

Huomioita

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja palveluun 

lisätään vaiheittain uusia lupia. Luvat ja valvonta 

-palvelu on toistaiseksi käytettävissä 

suomenkielellä.

Asiakaslähtöisyys

• Asiakaslähtöinen yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi, jossa pohjalla sujuvat 
palveluketjut ja asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet.

• Luvat ja valvonta -palvelussa asiakas voi kerralla käynnistää lupahaun usean viranomaisen kanssa, 
seurata asioinnin etenemistä ja keskustella tai viestiä usean viranomaisen kanssa samanaikaisesti 
asioinnin eri vaiheissa.

• Toiminta- ja ajattelutavan muutos, jossa asiakkaan tarpeet, tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan 
keskiöön.

• Onnistuneen muutoksen edellytyksenä ovat viranomaisten välinen yhteistyö, viestintä ja läpinäkyvyys.

Ratkaisu

• Tällä hetkellä tuotannossa ovat tuotantolaitoksen (ml. uusiutuvan energian tuotanto) perustamiseen tai 
muutokseen liittyvät lupakokonaisuudet ja tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat pilottikäytössä.

• Palvelussa hyödynnetään kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja ja integraatiorajapintoja.

• Luvat ja valvonta –palvelussa annetut tai rekistereistä haetut tiedot siirtyvät automaattisesti 
asiointipalvelun kautta viranomaisten asianhallintaan ilman ylimääräisiä manuaalisia välivaiheita.

• Palvelussa hyödynnetään analytiikkaa ja automaatiota. Tekoälyn hyödyntäminen suunnitteilla.

• Viestintäkanavina Twitter tili @digiluvat, hankkeen verkkosivut sekä luvat ja valvonta –hankkeen 
uutiskirje. Aihetunniste #digiluvat

https://luvatjavalvonta.fi/


Kokemuksia Luvat ja valvonta –palvelun käyttäjältä 

“Palvelusta jäi todella hyvä fiilis! Kokonaisuuden hahmottaminen on 

nyt helppoa, eikä samoja asioita enää tarvitse täyttää moneen 

kertaan. Aikaa ja resursseja säästyy valtavasti ja yhteistyö eri 

osapuolten välillä tiivistyy”,

Lux Helsinki -valofestivaalin johtava tekninen tuottaja Matti Vuorela summaa kokemuksiaan.

Lähde: Luvat ja valvonta -uutiskirje, maaliskuu 2022, Uusi palvelu selkeyttää tapahtumajärjestämisen 

lupaviidakon –osio. URL: https://www.emaileri.fi/g/l/325309/0/0/7170/2381/0 
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Avustusten hakeminen helposti verkkoasioinnin kautta



HYVÄ ESIMERKKI 5

Sähköinen avustusten haku-, käsittely- ja maksatuspalvelu
Perustiedot

https://easiointi.ouka.fi/avustukset/

Oulun kaupunki

Kuvaus

eAsioinnissa asiakas voi jättää avustus- tai 

tukihakemuksen Oulun kaupungille

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Täysin sähköisen hakemisesta maksatukseen 

jatkuvan prosessin avulla saadaan tehostettua 

avustamista niin, että käytettävästä rahasta 

mahdollisimman paljon voidaan käyttää itse 

avustamiseen, eikä prosessin pyörittämiseen.

Ajankohta

Tuotannossa 10.6.2020.

Yhteyshenkilöt

Jussi Keskinarkaus, Oulun kaupunki

Huomioita

Avustus- ja tukilajeja lisätään jatkuvasti. Myös 

järjestelmän kyvykkyyksiä kehitetään edelleen.

Asiakaslähtöisyys

• Asiakkaille tietoturvallinen, 24h auki oleva palvelu, joka ohjaa oikeasisältöisen hakemuksen ja liitteiden 

jättämiseen. Tämä vähentää molempia osapuolia kuormittavia lisätietojen kyselykierroksia.

• Avoin prosessi, jossa asiakas voi seurata hakemuksensa käsittelyn etenemistä ja katsella täyttämiään 

hakemuksia milloin vain.

• Oikeasisältöisten hakemusten ja sähköisen prosessin avulla Oulun kaupunki kykenee käsittelemään ja 

maksamaan hakemukset nopeammin asiakkaille. Lisäksi kaupunki pystyy vähentämään 

avustusprosessiin kuluvaa resurssia.

• Asiakkaille tarjotaan yhtenäiset lomakkeet, joissa tiedot ovat ositettu loogisiksi kokonaisuuksiksi.

Ratkaisu

• Kesäkuussa 2022 palvelussa oli 11 avustuslajia kulttuurin, nuorison, liikunnan, työllisyyden sekä 
tapahtumayhteistyön aloilta. 

• Jokainen avustuslaji on oma, kyseiseen avustuslajiin parhaaksi viilattu prosessinsa. Eroja lajien välillä 
ovat esimerkiksi lomakkeen tietokentät, pakollisina vaaditut liitetyypit tai erilainen käsittely-
päätöksenteko-prosessi.

• Keskitetyllä ratkaisulla kaupunki pystyy myös tehokkaasti valvomaan hakijoiden yhteiskunnallisten 
velvoitteiden täyttymisen ja estämään potentiaaliset väärinkäytökset.

• Järjestelmässä on modulaarinen rakenne. Yhteiskäyttöiset komponentit avustuslajien välillä tukevat 
nopeampia käyttöönottoja tulevaisuudessa.

• Hyödyntää suomi.fi-palveluita: tunnistautuminen, valtuudet ja palveluväylä (YTJ- & VTJ -rekisterit)

• Automatisoitu rajapinta asianhallintajärjestelmään ja maksatukseen.



Kokemuksia sähköisen avustushaun –palvelun käyttäjiltä 

Käyttäjäpalautteita käyttäjäkyselystä:

”Tosi mahtava juttu, että hakemuksen pystyy jättämään nykyään sähköisesti! Iso 

peukku siitä!”

”Ihanaa, että sähköinen asiointi on otettu käyttöön!”

”eAsiointi oli helppo ja selkeä käyttää”

”Hyvin näppärä oli hakea korvausta ja rahat tulivat yllättävän nopeasti tilille. 

Kiitos!”

”Toivottavasti paperinen asiointi kuitenkin jatkuu myös, koska se on itselleni 

helpompaa. Osaan kyllä käyttää laitteita, mutta en rupea skannaamaan kaikkia 

liitteitä.”
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Ei julkaistut, kerätyt ehdotukset hyviksi esimerkeiksi

• Kempele: Yritysneuvontapalvelu

• Järvenpää: Palaute- ja aloitepalvelu

• Karttapalvelut (Jyväskylä, Espoo, Lahti, Heinola)

• Porvoo: Digitaaliset pysäköintiluvat

• Palse.fi: Palvelusetelit

• Aluehallinnon asiointipalvelu

• Espoo: Neuvonta-ajan varauspalvelu

• Business Joensuu: Tapahtumakalenteri

• KEHA-keskus: Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi –verkkopalvelu

• Vantaa: Monipaikkainen digitukipalvelu kuntalaisille

• Turku: Asiakaslähtöinen toteutus tapahtuma-, harrastus- ja koulutusdatan 
hallinnoimiselle ja tarjoamiselle kohderyhmälähtöisissä näkymissä

• Tampere: Kaupunkiseudun digitaalinen kansalaispaneeli

• Järvenpää: Koko kunnan palaute-, aloite- ja osallistamispalvelu 

• Seinäjoki: Saavutettavien asiointiprosessien kehittäminen ja Suomi.fi
palveluiden tehokas ja helppo käyttöönotto

• Joensuu: Modulaarinen sähköinen asiointi ja integraatiopalvelu

• Helsinki: Kunnan rakennusvalvonnan sähköisen lupaprosessin edelleen 
kehittäminen ja prosessien automatisointi

• PRH:n yrityksen perustamisen palvelu

• Tukes 

• eTentti-oppimisympäristö

• KemiDigi on kemikaalitietoon keskittynyt verkkopalvelu.

• Tunnen tuotteeni –oppimisalusta

• vaarallisettuotteet.fi-sivusto
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