
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.



Elektronisk ansöknings-, handläggnings- och 
utbetalningsservice för understöd. Uleåborg
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E-tjänst för ansökan, handläggning och utbetalning av understöd

Grundläggande uppgifter

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

Uleåborgs stad

Beskrivning

I tjänsten eAsiointi kan man ansöka om 

understöd från Uleåborgs stad

Resultat och fördelar i korthet

Tack vare en helt elektronisk understödsprocess 

som omfattar allt från ansökan till utbetalning 

kan en så stor del som möjligt att av de medel 

som står till förfogande delas ut som stöd och 

inte för att driva understödsprocessen.

Tidpunkt

Produktionsanvändning inleddes den 10 juni 

2020.

Kontaktperson

Jussi Keskinarkaus, Uleåborgs stad

Annat

Olika understödsformer läggs till i tjänsten 

kontinuerligt. Även systemets kapacitet 

vidareutvecklas ständigt.

Kundorientering

• En informationssäker, dygnet runt öppen tjänst som styr sökanden att lämna in en korrekt ifylld 

ansökan med rätt bilagor, minskar behovet att begära om ytterligare information vilket belastar båda 

parterna.

• En öppen process som ger sökanden möjlighet att följa hur handläggningen framskrider och kolla sina 

ansökningar när som helst.

• Tack vare korrekt ifyllda ansökningar och den elektroniska processen kan Uleåborgs stad behandla 

ansökan och betala ut stöden snabbare. Staden sparar också på de resurser som behövs för 

understödsprocessen.

• Sökandena har tillgång till enhetliga blanketter som indelats i logiska helheter.

Teknisk lösning

• I juni 2022 omfattade tjänsten 11 olika understödsformer inom kultur, ungdom, idrott, sysselsättning 
och evenemangssamarbete. 

• Varje understödsform behandlas som sin egen process som utvecklats enligt vad som krävs för 
stödformen i fråga. Skillnaderna mellan de olika stödformerna är till exempel datafälten på blanketten, 
obligatoriska bilagor eller en annorlunda process för handläggning-beslutsfattande.

• Genom en centraliserad lösning kan staden också effektivt övervaka att de sökandes samhälleliga 
skyldigheter uppfylls och hindra eventuellt missbruk.

• Systemet bygger på en modulär struktur. De gemensamt användbara komponenterna mellan olika 
stödformer gör det snabbare att ta införa nya stödformer i tjänsten.

• Utnyttjar suomi.fi-tjänsterna: identifiering, fullmakter och den enhetliga kanalen för e-tjänster (FODS-& 
BDS-register)

• Automatiserat gränssnitt för ärendehanteringssystemet och utbetalningen.
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Respons på användarenkäten:

”Helt fantastiskt att ansökan numera kan lämnas in elektroniskt! Tummarna upp 

för det!”

”Härligt att man infört en e-tjänst för ansökan!”

”E-tjänsten är tydlig och lätta att använda”

”Det var mycket lätt att ansöka om stöd och pengarna kom överraskande snabbt 

in på kontot. Tack!”

”Jag hoppas att man fortsättningsvis kan lämna in ansökan även på papper, 

eftersom det är lättare för mig. Jag kan nog använda systemet, men vill inte 

skanna alla bilagor.”

Erfarenheter av användarna av e-tjänsten


