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NYKYISET HYVÄT KÄYTÄNNÖT
Mitä sellaista hyvää tunnistat ELYjen ja AVIen nykykäytännöissä, jonka haluaisivat siirtyvän 
Luovaan? (näkökulmina YVA, luonnonsuojelu, luvat, valvonta) 

Neuvottelut lupaprosessin eri vaiheissa

• Kasvokkain tapahtuvat neuvottelut ovat tärkeitä, niiden pitäisi olla jatkossakin.

• Yritysten kannalta tarvitaan ennakkoneuvotteluja etukäteen, lupavaiheessa ja lupapäätöksen antamisen 
jälkeen. 

• Toiminnanharjoittajan ja luvanhakijan näkökulmasta ennakkoneuvottelu on hyvä käytäntö. 

Viranomaisten asiantuntemus ja yhteistyö

• Paikallistuntemus on hyvää, vastuuvalvoja tietää paikallisolosuhteet. Se on kriittistä ympäristövaikutusten 
suhteen.

• Nykyistä asiantuntemusta ei saa kadottaa ja viraston sisäinen asiantuntijaverkosto on aika toimiva. 

• Raskaat lupaprosessit pitäisi keskittää, koska alueellisesti ei löydy tarvittavaa asiantuntemusta. Isoissa 
projekteissa on vain harvoin vireille tulevia, jolloin asiantuntemuksen varmistaminen on tärkeää.

Hyvä keskusteluyhteys viranomaisten kanssa

• ELYyn on pystynyt ennakkoon esitellä asioita, kun ELY valmistelee lausuntoa. Tiivistetysti voi asiaa käydä 
esittelemässä tarkemmin. Tätä ennakointia tuodaan Luovaan ja sitä on pidetty nyt hyvänä.

• Suora kontakti on olemassa viranomaiseen. Kynnys olla yhteydessä on matala, vaikka on välillä haastavaa 
saada kiinni.

• Viranomaisneuvonta toimii hyvin. 



NYKYISET HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Mahdollisuus tutustua lupapäätökseen etukäteen

• Lupien etukäteen lähettäminen olisi hyvä, saadaan korjattua virheet.

• Joissain AVeissa on ollut käytäntö käydä neuvottelu ennen lupapäätöksen voimaantuloa. Se on ollut 
hyödyllinen tapa. Näin voidaan käydä päätös yhdessä läpi.

Maasto- ja laitoskäynnit

• Luontotieto on pirstaleista, se ei ole kootusti ja välillä se ei ole ajantasaista. Joskus ELYn asiantuntija on 
käynyt maastossa, jos luontotieto ei ole ollut ajantasaista.

• Paikan päällä käyminen, maastokäynnit jne. ovat tärkeitä.

Neuvottelu- ja koulutustilaisuudet

• Neuvottelu- ja koulutuspäivät ovat hyviä, missä voidaan nostaa esiin tulevaisuuden asioita.

• Sidosryhmien osallistaminen (esim. tämä tilaisuus). Tietyssä vaiheessa hanketta otetaan eri sidosryhmiä 
mukaan keskusteluun

• Vapaamuotoiset foorumit esim. turvetuotantoon liittyen ovat toimivia.

Muuta

• Erilaisten, myös paikallisten viestintäkanavien (esim. paikallisradio) hyödyntämistä jatketaan toivottavasti.

• Sekä ELYistä ja AVeista on virkamiehiä osallistunut lainsäädännön soveltamiseen ja täytäntöönpanoon.



UUDET TOIMINTATAVAT LUOVASSA
Mitä uusia toimintatapoja Luovassa tarvitaan eri tehtävien näkökulmasta? 
Mitä toimintatapoja haluaisit kokeilla jo nykyisessä virastorakenteessa? 

Yleistä

- Luovan viranomaisten yhteystietojen saatavuus varmistetaan 

- Viranomaistoiminta on ympärivuotista (sijaistukset loma-aikoina)

- Selkeä toimintamalli perehdyttämiseen, tietotaito ja kokemuksen tuoma asiantuntemus siirretään eteenpäin

- Selkeät ennakkoneuvottelut, jossa käydään läpi mm. toiminnan reunaehdot ja selvitystarpeet, esim. luonnonsuojelun poikkeusluvan 
tarve

- Tarvittaessa asiantuntijatiimi muodostetaan jo ennakkoneuvotteluvaiheessa

- Yleisen edun valvonnan läpinäkyvyys varmistetaan kaikissa käsittelyvaiheissa

- Epävirallinen yhteydenpito asiakkaiden ja viranomaisten välillä, esim. neuvottelupäivät

Sähköinen luukku

- Yhteinen sähköinen ympäristö, jossa toiminnanharjoittajat, haitankärsijät, viranomaiset ja muut tahot voivat seurata asian 
etenemistä ja jättää muistutukset/mielipiteet/lausunnot

- Tieto esim. käsittelyvaiheista tulisi automaattisesti tekstiviestillä/sähköpostilla niille, jotka tietoa haluavat saada

- Myös tieto vireillä olevista hakemuksista, YVA-hankkeista tms. sähköisessä karttapalvelussa

- Ajantasainen tietojärjestelmä myös vesilain mukaisille luville

- Tiedot toimitetaan vain kerran

- Toimivat rajapintajärjestelyt eri tietojärjestelmien välille

- Toimivat etä- ja neuvotteluyhteydet

- Matalan kynnyksen chat-palvelu tai vastaava: tunnistaudutaan nimellä, esimerkiksi asianosaiset voisivat kysyä asioita, jotka ovat 
jääneet epäselviksi



UUDET TOIMINTATAVAT LUOVASSA
Lupapäätökset

- Selkeät ja tiiviit lupapäätökset

- Selvitysvaatimusten yhtenäistäminen

- Nopeat, ennustettavat ja yhtenäiset käsittelyajat, päätöksiä tasaisesti ympäri vuoden

- Valitusajan päättyminen ilmoitetaan selkeästi yksilöidyllä päivämäärällä päätöksissä

- Yhdennetty lupamenettely

Valvonta

- Valvonta on riskiperusteista

- Valtakunnallisesti yhtenäiset tulkinnat

- Tarkkailusuunnitelmien hyväksymispäätökset tehdään ripeästi: alustava kannanotto/ohjeistus ennen virallista tarkkailupäätöstä

- Luvituksen ja valvonnan yhteyden parantaminen: luvittaja asettaa raamit, valvoja hoitaa yksityiskohdat

- YLVAssa on ajantasaiset yhteystiedot toiminnanharjoittajan ja viranomaisten osalta (myös esim. PIMA ja luonnonsuojelun asiantuntijat)

Luonnonsuojelu

- Natura-arvioinnista annettavat lausunnot:

- kytkeminen YVA-menettelyyn

- Ennakoituvuus Natura-arvioinnin tarpeessa, Natura-arvioinnista annettava lausunto annetaan määräajassa

Mitä voitaisiin kokeilla jo nyt?

- YVA-selostusvaiheen ja lupavaiheen selvitystarpeiden yhdistämistä voisi pilotoida

- Laajan yhteishankkeen (mukana myös muita viranomaisia) käsittelyn harjoittelu jo ennen Luovaa  laajempi yhden luukun ajattelun 
toimintatapa



SUJUVA VIRANOMAISYHTEISTYÖ
Minkälaiset konkreettiset toimintatavat edistävät yhteistyötä? Mitä asiakkaan / sidosryhmän 
edustajana toivot viranomaisyhteistyöltä, jotta se olisi mahdollisimman sujuvaa?

• yhteiset sähköiset järjestelmät / alustat (tiedonvaihto eri viranomaisten 
kanssa, raportointi, viranomaisten prosessien läpinäkyvyys)

• yhteiset valvonta-/tarkastuskäynnit

• yhteiset neuvottelut eri viranomaisten kesken, hyvä valmistautuminen, 
kattavasti eri viranomaistahot ja asiantuntijat, avoimuus, tiedonjako, 
Skype-mahdollisuus, dokumentointi

• Varhainen keskusteluyhteys eri viranomaisten välillä, etenkin jos jaettu 
toimivalta.

• kokonaisuuksien hallinta, oman tontin vahtimisen sijaan yhteistyö, 
asioiden ”projektointi” ja projektinhallintaosaaminen

• resurssien varmistaminen (aika ja osaaminen)

• tiedon siirtäminen Luovan sisällä etenkin henkilöiden vaihtuessa, 
aktiivinen tiedonvaihto eri viranomaisten kesken



SUJUVA VIRANOMAISYHTEISTYÖ

• kuntien ja Luovan yhteistyö korostuu etenkin paikallistuntemuksen ja 
kaavoituksen kautta

• ihmiset tietoon helposti, yhteyshenkilöt

• toimivat yhteistyöverkostot, koulutuspäivät, foorumit

• eri viranomaisten yhteinen luukku, ei monia luukkuja, asiakaspalvelun 
kokonaisuuksien hallinta viranomaisten yhteisenä tavoitteena

• yhteiset toimitilat

• yhteiset nettisivut (linkitykset, tiedon helppo löydettävyys)

• Yhteistyön ja sen edellytysten varmistaminen lainsäädännöllä?

• keskustelu, katse eteenpäin ja yhdessä valmistelu

• yhteisesti valmistellut lausunnot

• selkeät toimintamallit esim. valmius- ja varautumistehtävissä



ASIAKASVASTAAVUUS UUTENA TOIMINTAMALLINA
Minkälainen asiakasvastaavamalli vastaisi parhaiten asiakkaiden tarpeisiin? Mitä pitäisit 
tärkeimpänä Luovan asiakasvastaavan toimintatavoissa?

Mitä ajatuksia herättää asiakasvastaavuus? Perinteinen asiakaspäällikkö 
toiminnanharjoittajakohtaisesti vai suora yhteys asiantuntijaan?

• Ensikontaktin hoitaminen huolella on tärkeää.

• Neuvontapalvelun yhteystiedot netissä. Yleinen asiakaspalvelu yhteydenottojen hanskaamiseen.

• Ensimmäiseen yhteydenottoon voi olla asiakasvastaava, joka siirtää asian substanssiasiantuntijalle.

• Pitäisikö olla asiakasvastaava pienten yritysten ensimmäisiin yhteydenottoihin, jotta olisi helppo tulla asiakkaaksi. Myöhemmin voi siirtyä 
substanssiasiantuntijalle. Paikallinen asiantuntemus tärkeää.

• Jos asiakasvastaavan on nimi netissä, asiakasvastaava voi joutua toiminnanharjoittajan puolestapuhujaksi viranomaisen sisällä. Roolit menevät 
sekaisin. Hankala tilanne, jos valvottava on koko ajan julkisuudessa rikkeiden vuoksi.

• Pitää olla nimi, kasvot ja puhelinnumero

• Keskeisintä on asioiden sujuva käsittely kokonaisuutena. Asiakkaat arvostavat suoraa yhteyttä asiaa hoitavaan 
asiantuntijaan.

• Substanssiosaaja vai prosessidesigneri? Valvoja voisi kuitenkin olla parempi. Tarvitaanko asiakasvastaavaa väliin? 

• Asiakasvastaavasta tulee mieleen henkilö, joka ei tunne substanssia. Ei hyötyä.

• Mitä lisäarvoa tuo asiakasvastaava? Vaatii paljon resursseja. Pitäisi saada lupa-asiat hoidettua nopeammin. Ei lisäarvoa.

• Toiminnanharjoittajan näkökulmasta vaihtuva viestikapula on hyvä järjestelmä. Kun asia on tulossa vireille, tarve yhteyshenkilölle (kipupiste). Kun 
esittelijä / valvoja on nimetty, asia hoituu.

• Tehotonta, jos on pelkkä yhdyshenkilö. Sujuva asiointi on pääasia.

• Sähköinen asiointi iso tavoite, iso osa asioista pitäisi saada hoitumaan sähköisesti. Prosessia pitäisi voida seurata digitaalisesti. Ennakollisuus nousi 
esille. 

• Jos tulee runsaasti yhteydenottoja asiaa hoitavalle, voi hidastaa asian käsittelyä. 

• Sähköinen asiointi kuntoon, parempi kuin asiakasvastaavan kanssa asiointi.

• Paikallistuntemus ja toimialan tuntemus tarvitaan, voi olla vaikea yhdistää harvinaisissa toimialoissa

• Asiakasvastaavalle voi tuoda esiin epäkohtia. Asiakasvastaava on psykologi. Ei voi hoitaa asioita. Ei tunne toiminnanharjoittajan asioita kuitenkaan. 
Turha väliporras.



ASIAKASVASTAAVUUS UUTENA TOIMINTAMALLINA

Asiakasvastaavat kaikille vai vain yrityksille? Erilaisilla asiakkailla on erilaiset 
tarpeet.
• Luova voi toimia miten haluaa.

• YSL-luvanvaraisissa asioissa laitosvalvoja on asiakasvastaava. 

• Toiminnanharjoittajan yhdenvertaisen kohtelun kannalta pitäisi saada sama kohtelu kaikille. Substanssikohtainen asiakasvastaavuus 
turvaa paremmin yhdenvertaisen kohtelun.

• Toiminnanharjoittaja, jolla laitoksia eri puolilla maata, pitäisi olla ryhmä käsittelemässä. Laitokset voivat olla erilaisi eri puolilla maata, 
vaikka sama toiminnanharjoittaja. Substanssi edellä.

• Kuka on asiakas (WWF)? Ympäristöjärjestöt, haitankärsijät, ketkä ovat heidän asiakasvastaavia? 

• Saman asiakasvastaavan tulisi palvella myös haitankärsijöitä.

• Yrityksille oma asiakasvastaava ja sidosryhmille eri.

• Asiakasvastaavasta voisi olla hyötyä toiminnanharjoittajalle. Palvelisi myös kyseiseen toimintaan liittyviä asianosaisia ja kunnan 
viranomaisia.

Erilaiset menettelyt. Onko tarvetta sisäiseen koordinointiin asiakkaan kannalta? 
Ajoittain kyllä, mutta ei kaikille.
• Yksi asiakasvastaava riittää eri menettelyissä. Tarvittaessa ohjaa toiselle asiantuntijalle. Voisi olla sama hlö YVAssa tai lupa-asiassa tai 

voi vaihtuakin, kun ohjataan seuraavalle asiantuntijalle. Yhteys asiantuntijaan on tärkeä (valvoja). Valvoja tuntee myös, miksi YVA 
tehdään. 

• Laitosvastaava, joka hoitaa sekä valvontaa että luvitusta voisi olla hyvä. 

• Startup-yritykset, jotka lähtevät tyhjästä ja asiantuntemus heikko: asiakasvastaava voisi olla hyvä kohdennetusti.

• Yksi hankekoordinaattori, johon ollaan yhteydessä. 

• Asiakasvastaava ei kuitenkaan osaa vastata kysymyksiin. Yhteys substanssiasiantuntijaan tarpeen. Ei ylimääräistä kuorrutusta.

• Edellisessä hallinnonuudistuksessa haluttiin erottaa luvitus ja valvonta, koska laitosten asiat henkilöityivät liikaa.



ODOTUKSET ASIAKASPALVELULLE 
PALVELUPOLUN ERI VAIHEISSA
Minkälaisia odotuksia on asiakaspalvelulle ja asioiden käsittelyn eri vaiheisiin a) ennakollinen 
vaihe, b) vireillä olo ja c) jälkivalvonta? Toiveita osallistumismahdollisuuksiin ja -tapoihin? 

- Palvelun tulee olla tasalaatuista, vaikka asiakkaat ovat erilaisia ja heidän 
kertatarpeet ovat erilaisia

- Tarvitaan sama vaatimustaso ja sama lain tulkinta valtakunnallisesti, mutta 
paikalliset haasteet tulee huomioida

- Yhteiset toimintamallit vaativat vahvaa ja osaavaa johtajuutta

- Asiantuntijoiden tulee olla samanarvoisia

- Asiakkaan kontakti viranomaiseen on jatkuvassa rotaatiossa, jolloin 
sektoriajattelusta tulisi luopua ja muodostaa kokonainen Luova

- Tulisi kartoittaa eri asiakassegmenttien ”kipupisteet”

- Luovassa tulisi olla auttava kyky neuvoa asiakasta asioissa, joiden toimivalta 
kuuluu toiselle viranomaiselle 

- (Yleis)Neuvontaa tulee saada läheltä



ODOTUKSET ASIAKASPALVELULLE 
PALVELUPOLUN ERI VAIHEISSA

- Ennakollisten menettelyiden lisäksi tarvitaan ennakollista osallistamista

- Palvelutarpeen kartoituksissa tarve kartoittaa eri sidosryhmät kunkin asian käsittelyn 
yhteydessä ennakkoon, suunnitella osallistaminen

- Läpinäkyvää tiedottamista

- Mahdolliset haitankärsijät mukaan jo ennen virallisia kuulemisia

- Rakennetaan luottamus eri osapuolien välille

- Osapuolten tulee olla tietoisia aikaraamista asian käsittelyssä

- Tulee huomioida nykyiset käytännön ongelmat, jotta palvelu voi toimia (mm. 
viranomaisella on käytössä ohjelmat, joilla asiakkaan toimittama materiaali 
saadaan auki)

- Kaikki asiat/päätökset tulee perustella samoin kuin asiakas joutuu perustelemaan 
asiansa

- Henkilöasiakkaiden/haitankärsijöiden näkökulmasta olisi hyötyä yhdennetystä 
kuulemisesta, sillä usein hankala hahmottaa mihin kuuleminen liittyy



SÄHKÖINEN ASIOINTI Minkälaiset sähköiset palvelut /järjestelmät 

vastaisivat asiakkaan tarpeisiin? Missä yhteyksissä sähköinen asiointi on etenkin tarpeen? 

Asiointikanavat

• Viranomaisten palvelut tulee löytää keskitetysti samasta paikasta, jolloin asiakas voi lähestyä asiansa kautta

• Voidaanko hyödyntää Suomi.fi-kartat palvelua?

Edellytykset ja toiveet sähköisille järjestelmille

• Menettelyiden osittainen automatisointi ja prosessien kehittäminen sähköisiksi

• Sähköinen työskentelyalusta asioiden (ennakolliseen) käsittelyyn

• Asiakkaalle tarjottava tietoa asian käsittelyn edistymisestä

• Sähköinen, ajantasainen lupapäätös sisältäen voimassa olevat lupamääräykset

Tieto käyttöön

• Järjestelmiin pääsy myös muille viranomaisille

• Sähköisen tiedon versiointi, jolloin asiakirjat näkyvät eheinä ja ajantasaisina

• Luovan järjestelmistä oltava pääsy kaikkiin asiakkaan perustietoihin ja aiempaan raportointiin

Nykyisten järjestelmien kehittäminen

• Nykyisten järjestelmien kehittämistä jatkettava

• Pois henkilökohtaisesta tunnistautumisesta

• Ei kokorajoituksia toimitettavalle datalle, tiedostomuotojen laaja hyväksyntä

• Koulutus uusiin järjestelmiin myös asiakkaille (webinaari)


