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Ajankohtaista juuri nyt: Oma Yritys-Suomi uudistui 28.3.2018

Oma Yritys-Suomi -palvelu on uudistunut 28.3.2018. Palvelun ulkoasua on päivitetty ja toimintoja 
yksinkertaistettu. Uudistuksen tavoitteena on ollut selkeä ja entistä helppokäyttöisempi palvelu. 

• Yrityskohtainen ”työtila” -nimitys on muutettu muotoon ”tili”. Testit, kartoitukset ja muut työkalut 
ovat selkeästi esillä ja niihin on helppo siirtyä joko Yrittäjän työkalut -navigaation kautta tai omista 
laatikoistaan sivun keskiosan sisältövyöhykkeeltä. Liiketoimintasuunnitelma sekä tilin keskeiset 
tiedot on nostettu näkyvästi sivun yläosaan. Näin tilin tilanne on helposti nähtävillä ja hallittavissa 
yhdellä silmäyksellä. 

• Palvelua kehitetään edelleen, ja osa toiminnallisuuksista saadaan käyttöön vasta myöhemmin. Esi-
merkiksi kommenttien pyytäminen suoraan liiketoimintasuunnitelmaan tulee mahdolliseksi kevään 
aikana. Liiketoimintasuunnitelman voi kuitenkin ladata pdf-tiedostoksi omalle koneelleen ja tarvit-
taessa lähettää sen kommenteille.  Alkuvaiheessa tilille ei voi kutsua muita käyttäjiä tai neuvojia. 

• Eri toimialoja ja paikkakuntia koskevien tilastotietojen esittämistapaan tulee muutoksia, ja paran-
nettu versio siitä saadaan niin ikään käyttöön vasta myöhemmin. 

• Palvelun käyttöön saa entiseen tapaan tukea Yritys-Suomen puhelinpalvelusta, puh. 0295 020 500. 

• Sivun alalaidan Palaute ja tekninen tuki –linkistä on pääsy ohjekeskukseen, jonka sisältö täydentyy 
koko ajan kattavammaksi. Sitä kautta voi myös lähettää tukipyynnön/kysyä apua ongelmatilanteissa 
ja antaa palautetta. Toistaiseksi ohjekeskus löytyy vain suomenkielisenä. Vaikka palvelu kehittyy ja 
täydentyy vielä jatkossakin, toivomme että uudistuksista on iloa jo nyt. Palaute on hyvin tervetullutta!

Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi julkaistaan uudistuneena myöhemmin keväällä. Sii-
tä tiedotetaan erikseen. Neuvojien kirjautuminen tapahtuu siihen asti suoraan osoitteesta  
https://oma.yrityssuomi.fi/aoys 

 

https://www.suomi.fi/yritys-suomi-puhelinpalvelu
https://verkkopalvelut.zendesk.com/hc/fi
https://oma.yrityssuomi.fi/aoys


Suomi.fi-käyttäjäyhteisön toiminta käynnistyi

Suomi.fi-palvelun kehittämisen tueksi on koottu kansalaisista ja yrittäjistä koostuva käyttäjäyhteisö, 
jossa osallistujat pääsevät kertomaan mielipiteensä ja keskustelemaan Suomi.fi-palvelun ominai-
suuksista, arvioimaan uusia suunnitelmia sekä kuulemaan myös muiden käyttäjien ajatuksia pal-
velusta. Osallistumalla käyttäjäyhteisön toimintaan yhteisön jäsenet voivat vaikuttaa siihen, että 
Suomi.fi-verkkopalvelu vastaa käyttäjien tarpeita ja odotuksia.

Suomi.fi-käyttäjäyhteisön tavoitteena on saada mahdollisimman kattava ja monipuolinen joukko 
suomalaisia mukaan Suomi.fi-palvelun kehittämiseen – niin yksityishenkilöinä kuin yrittäjinä tai yri-
tyksen edustajina. Yhteisö on vuorovaikutuskanava, jossa osallistutaan erilaisiin Suomi.fi-palveluun 
liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin. 

Yhteisössä on mukana noin 200 eri-ikäistä suomalaista, ja sen toiminta on käynnistynyt 26.3.2018. 
Toimintaa jatketaan ensi vuoden puolelle, joten käyttäjäyhteisöön on mahdollista hakea mukaan vielä 
toiminnan jo käynnistyttyä. Jos käyttäjäyhteisön toiminta kiinnostaa, täytä hakulomake ja hae mukaan! 

Käyttövinkkejä Suomi.fi-lupalistaukseen

Suomi.fi-yritysosion Luvat ja velvoitteet -lupalistaus sisältää tiedot jo lähes 2500 luvasta, ilmoituk-
sesta ja rekisteröinnistä. Juuri tietyn toimialan keskeisten lupien löytämisessä kannattaa hyödyntää 
seuraavia vinkkejä. 

1. Käytä lupalistauksen aluerajausta: kun olet valinnut kunnan Valitse alue -kohdasta, saat listaan 
sekä valtakunnalliset luvat että juuri kyseisen kunnan luvat. 

2. Käytä lupalistauksen toimialarajausta: saat listan juuri kyseisen toimialan luvat.  

3. Käytä hakua: Jos tiedät luvan nimen tai toiminnan, jota lupa koskee, kannattaa käyttää hakua 
ja sen rajaustyökaluja. Esimerkiksi Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa voit hakea sanalla 
”tupakka”, valitsemalla alueeksi oman kunnan ja valitsemalla rajaustyökalulla Luvat sekä kohde-
ryhmäksi Yritykset ja yhteisöt. 

Vaikka Suomi.fi sisältää tiedot suuresta osasta eri toimialoilla vaadittavista luvista, eivät kaikki kun-
nat ja virastot ole vielä tuottaneet tietoja kaikkien lupien osalta. Lisäksi suuresta osasta lupia puuttuu 
vielä käännökset ruotsiksi ja englanniksi. Tietoja kuitenkin täydennetään jatkuvasti ja lupien tieto-
pankki täydentyy pikkuhiljaa.

Uutiskirjeen aikaisemmat numerot luettavissa TEM:n verkkopalvelussa
Yritys-Suomesta Suomi.fihin –muutosviestinnän uutiskirjeen aikaisemmat numerot löytyvät TEM:n 
verkkopalvelusta: tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uutiskirje.

Eikö kollegasi saanut Yritys-Suomesta Suomi.fihin -muutosviestinnän 
uutiskirjettä?

Lähetä viestiä osoitteeseen yrityssuomesta.suomifihin@tem.fi, niin lisäämme uuden vastaanottajan 
uutiskirjeen jakelulistalle.

Lisätietoja:

• Ylitarkastaja Maria Miró, työ- ja elinkeinoministeriö 
maria.miro@tem.fi, puhelin 029 504 7119
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