
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.



Avustusten hakeminen helposti verkkoasioinnin kautta



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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