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Ajankohtaista juuri nyt: Oma Yritys-Suomi uudistuu maaliskuun lopulla

Uudistetun Oma Yritys-Suomi –palvelun julkaisu lähestyy. Näillä näkymin uudistettu palvelu avataan 
maaliskuun loppupuolella. 

Palvelun perussisällöt ja toiminnallisuudet säilyvät entisellään, mutta käytettävyydeltään palvelu tu-
lee olemaan merkittävästi aiempaa parempi. Uudistettu käyttöliittymä nojaa Suomi.fi –palvelujen to-
teutukseen ja visuaaliseen ilmeeseen, ja liittää palvelun siltä osin julkiseen yrityspalvelukokonaisuu-
teen. Uudistettu palvelu sisältää entiseen tapaan myös yritysneuvojille suunnatun Asiakaspalvelun 
Oma Yritys-Suomen. 

Palvelu löytyy jatkossakin tutusta osoitteesta https://oma.yrityssuomi.fi

Kevään mittaan tullaan järjestämään yritysneuvontaverkostolle esittely- ja koulutustilaisuuksia. 
Tarkempaa tietoa näistä myöhemmin. 

Lisätiedot: Merja Heinonen, Keha-keskus, merja.heinonen@ely-keskus.fi

 



Viestintämateriaalit täydentyvät
Yrityspalvelutoimijoille tarjottava Suomi.fi-yrityssivuston viestintämateriaali on täydentynyt sivulla 
http://vrk.fi/viestintamateriaalit-yritystoimijoille

Sivulta löytyvät mm.:
• palvelun yleisesittely (Powerpoint-esitys)
• materiaalia toimijoiden infoscreenille  

(esim aulatilat) jpg-muodossa
• some-bannereita (ks. esimerkkikuva oikealla)  

ja verkkobannereita

Ruotsinkielistä materiaalia löytyy sivulta http://vrk.fi/sv/kommunikationsmaterial-for-foretegare 

• Suomi.fi-verkkobannerit
• Tiedote palvelun julkaisemisesta
• Some-bannerit 

Englanninkielistä materiaalia löytyy sivulta https://vrk.fi/en/communication-materials-for-businesses

• Suomi.fi-verkkobannerit
• Tiedote palvelun julkaisemisesta
• Some-bannerit  

Viestintämateriaalin kieliversioita täydennetään jatkossa mahdollisuuksien mukaan.

Tukiklinikoita tarjolla: Suomi.fi-yrityssivusto ja Suomi.fi-palvelutie-
tovaranto

Tukiklinikat tarjoavat tukea palveluiden käyttöön jatkossakin.

Suomi.fi-yrityssivuston klinikoita järjestetään maaliskuussa seuraavasti:

• Pe 16.3.2018 klo 14–15
• To 22.3.2018 klo 10–11

Klinikalle ei tarvitse ilmoittautua ja siihen voi osallistua tällä:

-> Liity Skype-kokoukseen (tai puhelimella +358925393102, neuvottelutunnus: 98646827)

Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) käyttöä ja palveluiden kuvaamista opastetaan PTV-klinikoilla:
• Vakioaika perjantaisin klo 9-10 (pl. yleiset vapaapäivät)
• Klinikalle ei tarvitse ilmoittautua ja siihen voi osallistua tällä Skype-linkillä: Liity Skype-kokoukseen 

(tai puhelimella +358925393102, neuvottelutunnus 5290577)
• Lisätietoa muista PTV-koulutuksista: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/

kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/
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Yrityspalvelut
yhdestä paikasta

Suomi.fi/yritykselle

Yritys-Suomen puhelinpalvelu
0295 020 500 (pvm/mpm)

• Tee liiketoimintasuunnitelma
• Valitse yrityksellesi nimi
• Hae starttirahaa
• Varmista eläketurvasi
• Varmista työttömyysturvasi
• Tarkista yrityksesi vakuutukset
• Tarkista verotus
• Tee perustamisilmoitus

NÄIN PERUSTAT YRITYKSEN

https://ucc.vy-verkko.fi/vrk/meet/terhi.tuokkola/NPPM6R4B
https://ucc.vy-verkko.fi/vrk/meet/elina.huhta/HPF8BLNK


Seudulliset yrityspalvelut Suomi.fi-palvelutietovarantoon

Yrityssuomi.fissä käytössä ollutta seudullista yhteistyömallia palveluiden kuvaamisessa jatketaan 
myös suomi.fissä. 

Seuduilla toimivien yrityspalveluorganisaatioiden toivotaan liittyvän suomi.fi-palvelutietovarannon 
(PTV) käyttäjäorganisaatioiksi ja kuvaavan palvelunsa PTV:hen. Näin seudulliset palvelut ja yhtey-
stiedot ovat myös jatkossa helposti löydettävissä yhdestä osoitteesta. 

Suositeltavaa on, että seututoimijat sopivat yhdessä, miten PTV-työssä edetään ja miten palveluiden 
kuvausvastuut jaetaan. Tavallisimmista seuduilla tarjottavista yrityspalveluista on tehty pohjaku-
vaukset, joiden käyttö on erittäin suositeltavaa. 

Ennen PTV-työhön ryhtymistä on hyvä tutustua PTV-koulutuksiin: 

• Seudullisten yrityspalvelupohjakuvausten hyödyntäminen -teemakoulutuksen materiaali linkki ja 
videotallenne (23.5.2017). Koulutusmateriaali päivitetään lähiaikoina.

• Muut Suomi.fi-palvelutietovarannon koulutukset, työpajat ja klinikat löytyvät esuomi.fistä. Seutu 
voi varata myös PTV-tehotyöpajan, jossa käydään läpi kyseisen seudun PTV-kysymyksiä ja palvelu-
iden kuvaamista Skypen välityksellä.

Liittyminen PTV-käyttäjäorganisaatioksi tapahtuu esuomi.fin Liittymislomakkeen kautta. 

Ohjeistusta bannerien yms. linkityksiin

TEM on uudistanut omassa verkkopalvelussaan Yritys-Suomi-toimintamallin kuvausta. Jos teillä on 
omissa verkkopalveluissanne tarvetta linkittää yleiseen Yritys-Suomi-tietoon esim. bannerien kaut-
ta, niin linkityksen voi tehdä osoitteeseen http://tem.fi/yritys-suomi1 

Yritys-Suomi-puhelinpalvelun osalta linkitykset Suomi.fi-verkkopalveluun osoitteeseen https://
www.suomi.fi/yritys-suomi-puhelinpalvelu

Yrityssuomi.fi-verkkopalvelun osalta uudelleenohjaus Suomi.fi-verkkopalveluun on käytössä, mut-
ta suosittelemme muuttamaan kaikki yrityssuomi.fi-verkkopalveluun osoittaneet linkit ohjaamaan 
osoitteeseen suomi.fi/yritykselle

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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https://esuomi.fi/mdocs-posts/seudullisten-yrityspalvelupohjakuvausten-hyodyntaminen/
https://dreambroker.com/channel/yzkdz4ux/uu03p0he
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/ptv-koulutukset-ja-materiaali/
https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palvelutietovaranto/kayttoonotto/liittymisohje/
https://www.suomi.fi/yritykselle
http://www.tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uutiskirje?subject=
mailto:yrityssuomesta.suomifihin%40tem.fi?subject=
mailto:maria.miro%40tem.fi?subject=

