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Mistä Luvat ja valvonta 
–kärkihankkeessa on 

kysymys?
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Palveluprosessit uudistetaan

Asiakkaan tarpeesta muodostuvat 
palvelukokonaisuudet

sekä 

asiakaslähtöiset, sujuvat 
palvelupolut ja - ketjut
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Palvelut tarjolle hallinnontasot ja 
organisaatiorajat ylittäen

12.6.2017

Organisaatioriippumattomat 

sujuvat palveluketjut, joissa 

alue- ja toimijarajat eivät näy 

asiakkaalle

Yhden luukun periaatteella 

toimiva digitaalinen asiointi ja 

kaikkikanavaiset tukipalvelut

Luvat ja valvonta -kärkihanke
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TIETO keskiössä

• Reaaliaikainen tieto seuraa 
asiakasta

• Tietoa, analytiikkaa ja tekoälyä  
hyödynnetään

• Automaatiota myös 
seurannassa ja raportoinnissa
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Palvelukerros yhteiskäyttöisine 
toiminnallisuuksineen 

Tukeutuminen kansallisen 
palveluarkkitehtuurin ratkaisuihin 

Olemassa olevien ratkaisujen 
hyödyntäminen 

Yhteiset ratkaisut 
(ml. suomi.fi hyödyntäminen)
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Tavoitteena asiakaslähtöinen yhden luukun 
digitalisoitu palvelukokonaisuus

Raportointi ja 

valvontaraporttien 

tarkastelu palvelualustan 

kautta

Mahdollisuus viedä useita 

velvoitteita tai lupia 

eteenpäin yhtenä 

hankkeena

Asiakkaan lupa-asian 

profilointi ohjaa asiakkaan 

toimittamaan oikeat tiedot

Kokonaiskuva 

viranomaisten antamista 

luvista ja päätöksistä sekä 

valvontaan liittyvistä 

tiedoista

Kerran toimitettujen tietojen 

hyödyntäminen asioinnissa

Sähköinen asiointi ja 

keskitetty yleisneuvonta 

vähentää yhteydenottoja 

yksittäisiin viranomaisiin

Näkyvyys siihen, mitkä 

muut viranomaiset ovat 

mukana hankkeessa ja 

mahdollisuus keskinäiselle 

kommunikaatiolle

Viranomaisille 

kokonaiskuva lupa-asiasta

Kuulutusten 

sähköistäminen ja 

kohdentaminen 

asianosaisille

Asiakas

Viranomainen

Jaettu tietopohja ja 

riskiprofilointi auttaa 

kohdentamaan 

valvontapanosta 

vaikuttavammin

= Kemikaali- tai elintarviketurvallisuusviranomainen = Pelastusviranomainen = Ympäristöviranomainen

Yhden hakemuksen 

laatiminen, joka sisältää 

tiedot kaikille viranomaisille

Yhden luukun lupa-asiointi 

vuorovaikutteisena 

sähköisenä prosessina

Lupaprosessin etenemisen 

seuranta
Asiakaskohtaiset tiedot 

toimivat riskiperusteisen 

sääntelyn sekä 

valvontakäyntien 

kohdentamisen pohjana

Yhteinen
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Millainen ekosysteemi 
Luvat ja valvonta on?
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Millainen ekosysteemi Luvat ja valvonta on?

Luvat ja valvonta on alustaekosysteemi

Luvat ja valvonta on ekosysteemi, joka

• Kokoaa yhteen toimijoiden asiointipalveluja asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpeen 
näkökulmasta

• Toimijat voivat liittää omia asiointipalveluitaan

• Toimijat saavat mahdollisuuden hyödyntää valmista asiointialustaa 
asiointipalvelujen rakentamiseen

Luvat ja valvonta

• Ei tarjoa viranomaisen asiankäsittelyyn liittyviä toiminnallisuuksia

• Jatkossa ekosysteemi voi laajentua tarjoamaan myös palveluja asiakkaiden 
neuvontaan 
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Luvat ja valvonta –ekosysteemikuvaus…

• Ekosysteemin omistaja tai koordinoija

Tällä hetkellä ekosysteemin koordinoinnista vastaa TEM. Tulevasta omistajasta TEM ja VM 
käyvät neuvotteluja.

• Ekosysteemin kuvaus ja tarkoitus
Luvat ja valvonta –ekosysteemi on alustaekosysteemi, jonka tavoitteena on helpottaa ja 
keventää asiakkaan arkea tarjoamalla kansalliset lupiin ja valvontoihin* liittyvät 
viranomaispalvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen.

Ekosysteemi tarjoaa yhden luukun periaatteella toimivan digitaalisen palvelukerroksen ja sen 
käyttöä tukevat monikanavaiset tukipalvelut asiakkaille.

• Ekosysteemin loppuasiakkaat

Ekosysteemin loppuasiakkaita ovat viranomaisten kanssa asioivat henkilö- ja yritysasiakkaat. 

Ekosysteemi tarjoaa palveluja myös viranomaisroolissa toimiville henkilöille. 

*lupiin ja valvontoihin vai rekisteröinteihin (odotetaan sanastotyön lopullista termivalintaa)
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Luvat ja valvonta –ekosysteemikuvaus…

• Ekosysteemin hyödyt

• Asiointikokonaisuuden hahmottaminen

• Asiointikokonaisuuden ajallinen sujuvoittaminen

• Asiakkaan ja viranomaisen hallinnollisen työn vähentäminen

• Lupamenettelyjen päällekkäisyyden vähentäminen

• Viranomaisten välisen yhteistyön parantaminen

• Lupamenettelyjen ajallinen ja sisällöllinen koordinointi

• Osallistumisprosessien yksinkertaistaminen

• Lupa- ja valvontamenettelyyn liittyvien tietojen hyödyntäminen ja yhteiskäyttö
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Luvat ja valvonta –ekosysteemikuvaus…

• Säädökset ja sopimukset, joita ekosysteemissä sovelletaan
Ekosysteemin omistaja määrittää sopimukset, joita ekosysteemiin kuuluvien toimijoiden tulee 
noudattaa.

Ekosysteemiin sovelletaan seuraavia säädöksiä*:

• Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (10.6.2011/634)

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621)

• Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 
(12.11.1999/1030)

• EU yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, EU)

• Hallintolainkäyttölaki (26.7.1996/586)

• Laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (29.6.2016/571)

• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (24.1.2003/13)

• Jatkossa lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (hallituksen esitys lausunnolla 1.10.2018 
asti)

*Tässä voidaan pelkästään viitata KA-kuvaukseen, jos säädökset sieltä löytyvät
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Luvat ja valvonta –ekosysteemikuvaus…

• Toimijat ja ekosysteemiin liittymisen ehdot

Toimijoita ovat kaikki Suomessa lupia myöntävät ja valvontaa hoitavat viranomaiset. 

Liittymisen ehdot tarkentuvat myöhemmin.

• Mitä ekosysteemiin liittyminen vaatii toimijalta?

Viranomaisen asiointipalvelun on kyettävä liittymään ekosysteemiin siten, että se voi 
vastaanottaa hankekokonaisuuden yhteiset tiedot palvelukerrokselta. Lisäksi joko 
viranomaisen asiointipalvelun tai käsittelyjärjestelmän on pystyttävä tarjoamaan 
palvelukerrokselle tieto lupahakemuksen käsittelyn kulloisestakin vaiheesta sekä 
lopputuloksesta. 

• Palvelut, joita ekosysteemi tarjoaa
• Yhden luukun lupa-asiointi vuorovaikutteisena prosessina
• Kokonaisnäkymä hankkeen tietoon 
• Lupakokonaisuuden käsittelyprosessin etenemisen seuranta
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Luvat ja valvonta –ekosysteemikuvaus

• Tietosisällöt ja tietovarannot, joita ekosysteemissä voidaan hyödyntää
Ekosysteemissä voidaan hyödyntää seuraavia tietovarantoja:

• asiakkaan perustietoja (VTJ, TEM ATV)
• palvelutietovarantoa (Suomi.fi-PTV)

Täydennetään myöhemmin rakentamisen edetessä

• Järjestelmät ja rajapinnat, joita ekosysteemissä voidaan hyödyntää
Ekosysteemissä voidaan hyödyntää:
• Suomi.fi palveluja (tunnistus, valtuudet, kartat, viestit, maksut, palveluväylä)
Täydennetään myöhemmin rakentamisen edetessä

• Järjestelmät ja rajapinnat, joita ekosysteemi tarjoaa
Ekosysteemi tarjoaa seuraava rajapinnat:
• Rajapinta hankkeen yhteisten tietojen hakuun

Täydennetään myöhemmin rakentamisen edetessä

• Ekosysteemin yhteistyön välineet ja dokumenttipankki
Palvelukerroksen rakentamisen aikaiset kuvaukset julkaistaan julkista kommentointia varten Innokyla.fi:ssä. 
Arkkitehtuurikuvaukset julkaistaan arkkitehtuuripankissa. 
Muut yhteistyövälineet täydennetään rakentamisen edetessä.

https://www.innokyla.fi/
https://arkkitehtuuripankki.onqpr.com/QPR/Portal/QPR.Isapi.dll?QPRPORTAL&*pudev

