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Aloitamme palveluiden digitalisoinnin.  Meillä on 
käytössämme kunnille yhteisesti määritelty ohjeistus 
digipalveluiden toteuttamiseen, sekä tieto jo käytössä 
olevista teknologisista vaihtoehdoista. Meidän aika ja 

resurssit eivät kulu selvitystyöhön, vaan voimme toteuttaa 
asiakaslähtöiset digipalvelut kustannustehokkaasti. 

Olen käyttänyt sekä valtuuksia, että suostumuksia, 
vaikka suurimman osan asioistani voin hoitaa yksin. 

On helppoa, kun kaikissa virallisissa sähköisissä 
palveluissa asiat toimii samalla tavalla. Ei ole väliä 

kuka palvelun tarjoaa, prosessi on aina samanlainen. 
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Ohjautuu oikeaan 
asiointipalveluun

Aloittaa 
asioinnin

Asioi yksin

Asioi toisen 
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Yhteisesti 
määritelty prosessi 
puolesta- asiointiin

Ohje kuntapalveluiden digitalisointiin

Näin hyödynnät PTV- palvelukatalogia: 
Ohjeistusta palveluiden tunnistamiseen

Erilaiset asiointiprosessit: 
Erilaiset digitaaliset asiointiprosessit 
kuvattuna: oma- asiointi, toisen puolesta 
asiointi ja yhdessä asiointi

Rahoitus ja resursointi: 
Ohjeita rahoituksen hakemiseen, 
mahdolliset vaihtoehdot ja yhteystiedot 
hakuihin

Hyödynnettävissä olevat 
ratkaisumallit ja teknologiset 
ratkaisut:
Mitä on jo toteutettu, mitä ratkaisuja on 
kehitetty, voidaanko suoraan hyödyntää 
digipalveluiden toteutuksessa.

Ota yhteyttä: 
Kaikissa kysymyksissä, ota yhteyttä puh: 
050 050 050

Lupahakemus

    Kuntalaisen asiointipalvelu

    Etusivu     Palvelut ja lomakkeet     Omat asioinnit

Hae tätä lupaa kun suunnittelet tekeväsi asiaa xyz. 
Toimenpiteelle tarvitaan aina lupa, eikä työtä voi 
aloittaa ennen luvan myöntämistä. Hakemuksen 
käsittely kestää keskimäärin 3-5 arkipäivää.

   Valitse listalta lupatyyppi

Hakijan tiedot

KK

Nimi

Osoite

Kaisa Käyttäjä

Esimerkkikuja 1 A, 00000 Kunta

Puhelinnumero 040 000 0000

Ovatko yhteystiedot oikein? *

Kyllä Ei

Millaista lupatyyppiä tarvitset? *

v

Milloin lupaa käytetään? *

   Syötä työn arvioitu aloituspäivämäärä

Lisätietoja

Lähetä

Haetun luvan tiedot

Haluatko tehdä tämän hakemuksen 
toisen henkilön tai organisaation 
puolesta, tai koskeeko se useaa 
henkilöä?  

Tällöin tarvitset muilta osapuolilta 
valtuudet asian hoitamiseen. Hae valtuus 
siirtymällä Suomi.fi- valtuuksiin ja 
lähettämällä siellä valtuuspyyntö 
asianosaisille.

Tarvittava valtuus: xyz

Siirry hakemaan valtuus toisen puolesta 
asiointiin >

Huomaathan että henkilö, jolta pyydät 
valtuuden, saa pyynnöstä sähköisen 
viestin Suomi.fi- viesteihin ja herätteen 
ilmoittamaansa sähköpostiin. Jos 
vastaanottaja ei kuitenkaan ole ottanut 
Suomi.fi- viestejä käyttöönsä, olethan 
yhteydessä vastaanottajaan, jotta hän 
käy kuittaamassa valtuuspyynnön ja 
asian käsittely voi jatkua.

Haetko lupaa toisen henkilön puolesta? *

Kyllä Ei

Liittyykö hakemukseen muita henkilöitä? *

Kyllä Ei

Muiden osapuolten tiedot *

   Syötä toisen osapuolen koko nimiNimi

Henkilötunnus

Puhelinnumero

https://www.figma.com/pro
to/ron5jsYxbB6RKOtCLruba

I/Avioliittopolku? node- 
id=0%3A1172&viewport=- 

121%2C497%2C0.23536269
36674118&scaling=contain

   Syötä toisen osapuolen henkilötunnus

   Syötä toisen osapuolen puhelinnumero

   Valitse listalta osapuolten määrä v

Henkilö 1 *

Lähetä lupahakemus muille osapuolille allekirjoitettavaksi

Hakemuksella ilmoitan aina liittyykö asiaan muita 
asianosaisia. Mikäli ei, voin hoitaa asian yksin. Jos teen 

asiaa toisen puolesta, minun pitää pyytää valtuuksia. Jos 
en ole hoitanut niitä etukäteen kuntoon, minut ohjataan 

hakemukselta suoraan valtuuksiin. 

Jos asiaan liittyy useampia asianosaisia valitsen henkilöiden 
määrän ja ilmoitan heidän henkilötunnuksen, muut tiedot 
löytyy automaattisesti. Voin myös itse kirjoittaa nimet ja 

puhelinnumerot, jos ne eivät ole oikein. Kun sitten lähetän 
hakemuksen, kaikki ilmoittamani henkilöt saavat viestin 

toivomallaan yhteydenottotavalla tiedoksi ja voivat tarkistaa ja 
allekirjoittaa hakemuksen. Tämän jälkeen se lähtee 

käsittelyyn. 

Esimerkki: 
prosessi toimii 

samoin kaikissa 
julkisissa asioissa 

asiointitahosta 
huolimatta

Usea allekirjoittaja

Usea allekirjoittaja

Aloittaa 
asioinnin

Asioi yksin

Asioi toisen 
puolesta

Asioi yhdessä 
toisen kanssa

Lähettää 
hakemuksen

Ilmoittaa muut 
asianosaiset henkilöt: 

Nimi, hetu, puh
Täyttää hakemuksen Lähettää hakemuksen

Muut asianosaiset saavat, 
valitsemallaan yhteydenottotavalla, 

pyynnön hyväksyä hakemuksen

Muut asianosaiset 
kirjautuvat 

lomakkeelle

Muut asianosaiset 
allekirjoittavat 
hakemuksen

Hakemus lähetetään

Kuntien 
"kattojärjestö"

Ymmärrämme kuntien operatiivisen arjen ja annamme työkaluja käytännön työhön. 
Muodostamme yhdessä kuntien kanssa ohjeistuksen kuntapalveluiden digitalisointiin. 

Tutkimme ja seuraamme väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehitämme toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Keräämme 
ja tuotamme tutkimukseen ja tietoaineistoihin perustuvaa tietoa. Lisäksi tarjoamme asiantuntemusta ja ratkaisuja, joita 

sidosryhmämme voivat käyttää päätöksenteossa ja työnsä tukena. 

Osaamme auttaa kuntia heidän haasteissaan ja kertoa jo käytössä olevista ratkaisuista. Toimintamme varmistaa, että 
kuntapalveluiden digitalisointi edistää yhdenmukaista ja asiakaslähtöistä kuntalaiskokemusta ja kaikilla kunnilla on 

tasavertaiset mahdollisuudet laadukkaiden digipalveluiden toteuttamiseen. Toimintamme säästää aikaa ja yhteiskunnan 
resursseja, kun kaikkien ei tarvitse tehdä samaa työtä erikseen. Näin myös yhtenäistämme kuntapalveluita. 

Hyväksy henkilön 
010102015A0101 kouluun 

ilmoittautuminen
Viimeistään 1.8.2022

Palvelukatalogi 
Kunta A

Vahvistettavat 
asiakirjat

Valtuuspyyntö lähtee taustalla 
hakemuksen lähettämisen jälkeen

https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain
https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain
https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain
https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain
https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain
https://www.figma.com/proto/ron5jsYxbB6RKOtCLrubaI/Avioliittopolku?node-id=0%3A1172&viewport=-121%2C497%2C0.2353626936674118&scaling=contain

