
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.



E-tjänster med utnyttjande av geodata
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Jyväskylä stads e-tjänst

Grundläggande uppgifter

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

Jyväskylä stad

Beskrivning

Jyväskylä stads e-tjänst kan användas för att 

ansöka om tillstånd, söka efter och ansöka om 

tomter, boka båtplatser och odlingslotter, lämna 

respons och se på information och evenemang 

som visas på en karta.

Resultat och fördelar i korthet

Kommunens tjänster visas på ett och samma 

ställe i elektronisk form. Tjänsten S-asiointi är en 

interaktiv kommunikationskanal mellan 

myndigheterna och kommuninvånarna. 

Platsinformation utnyttjas i olika tjänster.

Tidpunkt

Har redan använts över fem år.

Kontakt

Janne Hartman, Jyväskylä stad

Kommentarer

Trimble utvecklar tjänster i samarbete med 

städer utifrån städernas behov.

Kundorientering
• E-tjänsten har utvecklats enligt behov och med beaktande av lagstiftningen.

• Karttjänsten är en databas med mycket information om stadens tjänster, bland annat 
skridskoåkningsrutter och skidspår.

• I responstjänsten kan man ge respons om Jyväskylä stads tjänster och meddela sina iakttagelser om 
olika teman enligt kategori.

• När en användare fyller i ansökningar om tillstånd styr tjänsten vidare på blanketten.

• Respons samlas aktivt in från användarna för utveckling av tjänsten.

Lösning
• I tjänsten kan man ansöka om tillstånd hos byggnadstillsynen, tillstånd som gäller allmänna områden 

(placeringsplats, gatuarbete, användning av markområde för evenemang), miljötillstånd och tillstånd 
som gäller avfallshantering.

• Plattformen Trimble använder kart- och platsinformation vid erbjudande av tjänster. 

• E-tjänsten tar fram nödvändiga fastighets-, adress- och planläggningsuppgifter och uppgifter om 
befintliga byggnader direkt ur databasen.

• Första gången man använder e-tjänsten skapar man ett användarnamn och ett lösenord som verfieras
med bankkoder eller mobilcertifikat.

• E-tjänsten fungerar som kommunikationskanal. Via e-tjänsten kan man skicka meddelanden direkt till 
handläggaren av ansökan och lämna in bilagor som behövs.

• Användarrättigheter kan ges åt olika parter i ett projekt, om de är registrerade användare av e-
tjänsten.



Användarnas erfarenheter:

Användarrespons om Jyväskylä stads e-tjänst 

• Som helhet mycket bra och välfungerande

• Den är enligt mig lätt att använda och riktigt smidig!

• Jag tycker att e-tjänsten är bra. Fick en positiv bild av helheten.

• Bra med elektronisk ärendehantering, men den kräver ännu utveckling.

• Anvisningarna för systemet kunde vara tydligare och det kunde finnas någon slags

visuell presentation, till exempel tidslinje om hur behandlingen framskrider.
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