
Hyvät esimerkit

Digitalisaation edistämisen ohjelman YritysDigi- hanke etsii ja kuvaa 
esimerkkejä hyvistä digitaalista palveluista, joita yritykset ja yhteisöt 
voivat hyödyntää. 
Tavoitteena on inspiroida kunta- ja valtionhallinnon toimijoita 
kehittämään digitaalisia yrityspalveluitaan jakamalla vertaisesimerkkejä 
opeista ja onnistumisista.



Sähköiset palvelut paikkatietoja hyödyntäen
Sähköiset palvelut paikkatietoja hyödyntäen



Jyväskylän sähköinen asiointipalvelu

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

Jyväskylän kaupunki

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.



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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