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Ajankohtaista juuri nyt: EU:n tietosuoja-asetus muuttuu – uudista uu-
tiskirjetilauksesi 24.5. mennessä

EU:n tietosuoja-asetus tulee muuttamaan henkilötietojen käsittelyä toukokuun 2018 loppupuolella. 
Tämä koskee myös uutiskirjetilauksia.

Päivitämme viestintäasetuksiamme tietosuojamääräysten mukaisiksi. Haluamme varmistaa, että 
saat Yritys-Suomesta Suomi.fihin -uutiskirjeen myös jatkossa: klikkaa alla olevaa linkkiä ja 
vahvista avautuvalla sivulla uutiskirjetilauksesi 24.5.2018 mennessä. Uuden tietosuojaselos-
teen pääset lukemaan ja hyväksymään kyseiseltä sivulta. 

Uudista uutiskirjetilauksesi täällä: http://tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uu-
tiskirje 

Työntekijän palkkaamisen toimintapolku julkaistu Suomi.fissä

Suomi.fin yritysosiossa on nyt julkaistu kolmas toimintapolku – työntekijän palkkaamispolku, joka 
auttaa työvoiman hankinnan suunnittelussa. Vastaamalla kysymyksiin saat muistilistan työntekijän 
hankkimisessa huomioon otettavista ja hoidettavista asioista. 

Toimintapolku on kehitetty yhteistyössä Yritys-Suomen puhelinpalvelun ja Yrittäjästä työnantajaksi 
–hankkeen kanssa (TE-palvelut).

Yrityssivuston kolmeen toimintapolkuun on lähiaikoina tulossa myös parannuksia käytettävyyteen 
käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella.

Ota selvää, mitä kaikkea juuri sinun tulee tietää ja muistaa, kun haet työlle tekijää. Tutustu palkkaa-
mispolkuun tästä!

 

http://tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uutiskirje
http://tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uutiskirje
https://www.suomi.fi/yritykselle/tyontekijan-palkkaamispolku


Suomi.fi-verkkopalvelun tunnettuus noussut yrittäjien keskuudessa

Työ alkaa tuottaa tulosta. Suomi.fi-verkkopalvelun yritysosion tunnettuus on kasvanut merkittävästi 
yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien keskuudessa viimeisen puolen vuoden aikana.

Suomen Kyselytutkimuksen maaliskuussa 2018 toteuttamaan kyselyyn vastanneista 56,7 prosenttia 
ilmoitti tuntevansa palvelun nimeltä tai käyttäneensä sitä viimeisen kuuden kuukauden aikana. Noin 
40 prosenttia vastaajista ilmoitti kuulleensa palvelusta ja noin 17 prosenttia käyttäneensä sitä.

Syksyllä 2017 tehdyssä vastaavassa kyselytutkimuksessa Suomi.fin yritysosiota edeltäneen Yri-
tys-Suomen tunnettuus oli 46,7 prosenttia: 35,2 prosenttia oli kuullut palvelusta ja 11,4 prosenttia 
käyttänyt sitä.

Lue lisää VRK:n verkkosivuilta: http://vrk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-fi-verkkopalve-
lun-tunnettuus-noussut-yrittajien-keskuudessa

Suomi.fi-palvelut laajenevat: Pienten yritysten sähköiset viranomais-
viestit tulossa syksyllä 2018

Loppuvuodesta 2018 Suomi.fi-palvelujen tarjonta laajenee yritysten näkökulmasta, kun Väestörekis-
terikeskus ottaa käyttöön Suomi.fi-viestien pienille yrityksille tarkoitetun toiminnallisuuden. Käy-
tännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys voi halutessaan ottaa viranomaisviestit vastaan sähköisesti 
ja luopua paperipostista viranomaisviestinnässään.

Palvelun ensimmäinen versio on tarkoitettu yrityksille, joissa viranomaisviestien vastaanottaja on 
nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö (esim. toimitusjohtaja). Palvelun toteutus pohjautuu Suomi.
fi valtuudet -palvelun tuottamaan tietoon yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavista henkilöistä, 
joilla on oikeus vastaanottaa kaikki yrityksen viranomaisposti.

Vuoden 2019 aikana toteutusta laajennetaan valtakirjapohjaiseksi, jolloin yrityksen nimenkirjoittaja 
voi valtuuttaa myös muita henkilöitä vastaanottamaan kaiken yrityksen viranomaispostin.

Palvelun kehittämiseen osallistuu sekä yrityksiä että viranomaisia yhteistyöfoorumien kautta, jolloin 
suunnitteluun saadaan mukaan sekä loppukäyttäjien (yritysten) että yritysviestintää tekevien viran-
omaisten näkemykset.

Suurempien yritysten käyttöön palvelua suunnitellaan yhdessä yritysten ja viranomaisten kanssa 
vuoden 2019 aikana ja niitä koskevat ratkaisut syntyvät myöhemmin.

Tavoitteena on mahdollistaa digitaalisen postin käyttö valtaosalle suomalaisista yrityksistä vuoden 
2019 loppuun mennessä.

Lisätiedot Lasse Pynnönen, Väestörekisterikeskus, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi
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Seudullisten yrityspalvelujen kuvaukset Suomi.fi-palvelutietovarannossa

Seudullisten yrityspalvelujen kuvaamiseen Suomi.fi-palvelutietovarannossa kannattaa panostaa, jot-
ta asiakkaat löytävät organisaatiosi palvelut Suomi.fi-verkkopalvelusta ja osaavat asioida kuvausten 
perusteella mahdollisimman sujuvasti.

Palvelujen kuvaamisessa kannattaa hyödyntää Suomi.fi-verkkotoimituksen tekemiä pohjakuvauksia, koska

• sinun tarvitsee vain täydentää kuvauksen tiedot paikallisilla tiedoilla 

• valmiit luokittelutiedot ja asiasanat varmistavat palvelujen nousemisen oikeaan yhteyteen Suo-
mi.fi-verkkopalvelussa

• pohjakuvausten avulla kuvatut palvelut voi lähettää maksutta käännettäväksi PTV:n käännöstoi-
minnallisuuden kautta. 

Ennen kuin lähetät palvelukuvauksia käännettäväksi, varmista, että palvelut on kuvattu ohjeiden 
mukaisesti: 

• Palvelutietovarannon ohjetiedostot ja -videot:  
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabde522503b4004f2bc0f0

• Pääkäyttäjän tarkistuslista:  
https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5a7abd2ee05a287c42753a3e 

Jos tarvitset apua palvelujen kuvaamisessa, 

• tule kysymään PTV-klinikalle (perjantaisin klo 9–10).  
Lisätietoa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabe47a9249970011012916

• voit tarvittaessa myös varata PTV-tehotyöpajan, jossa käydään läpi oman seutusi PTV-kysymyk-
siä ja palveluiden kuvaamista.  
Lisätietoa: https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabf7ef2503b4004f2bc0f2

Eurooppalainen yrittäjyyden edistämispalkinnon haku avautunut

Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinnon haku on taas avautunut. Suomi on perinteisesti 
pärjännyt hyvin kilpailussa. 

Eurooppalaisella yrittäjyyden edistämispalkinnolla on tarkoitus antaa tunnustusta menestyksek-
käimmille yritystoiminnan ja yrittäjyyden edistäjille eri puolilla Eurooppaa, esitellä parhaita yrittä-
jyyden toimintalinjoja sekä käytäntöjä, lisätä tietoisuutta yrittäjyyden lisäarvosta sekä rohkaista ja 
kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.

Kilpailussa on kuusi sarjaa. Tuomariston pääpalkinto voidaan antaa mille tahansa sarjalle ja se myön-
netään hakemukselle, jolla katsotaan olevan luovin ja inspiroivin yrittäjyysaloite Euroopassa. Va-
lintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailuehdotukset 
voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Korkea-arvoinen tuomaristo valitsee 
voittajat, jotka julkistetaan marraskuussa 2018 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa.

Hakemukset kansalliseen karsintaan tulee jättää 1.6.2018 mennessä.

Kansallisesta kilpailusta antaa lisätietoja ylitarkastaja Kati Shibutani puh: 0295 049 047,  
kati.shibutani(at)tem.fi

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=geuMFa8Q2-4

Tietoa kilpailusta tem.fi:stä ja ec.europa.eu -sivustolla
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https://palveluhallinta.suomi.fi/fi/tuki/artikkelit/5aabf7ef2503b4004f2bc0f2
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http://tem.fi/eurooppalainen-yrittajyyden-edistamispalkinto
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Hyödynnä Suomi.fi-yrityssivuston viestintämateriaalia

Muistathan hyödyntää Suomi.fi-yrityssivuston viestintämateriaalia omissa kanavissasi tarpeen mu-
kaan.

Materiaalit löytyvät sivulta http://vrk.fi/viestintamateriaalit-yritystoimijoille 

Materiaalia on myös ruotsiksi ja englanniksi – valitse ensin yllämainitun sivun yläreunasta sivun 
kieliversio.

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

Lisätietoja:

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

http://vrk.fi/viestintamateriaalit-yritystoimijoille
http://tem.fi/yritys-suomesta-suomi.fihin-muutosviestinnan-uutiskirje
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