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Toiveita 

• Ei enää paperia 

• Yksi kattava portaali kaikille osapuolille 

• Viranomaiset yhteistyöhön 

• Mahdollisuus eriaikaisiin menettelyihin - olemassa olevaan tietoon 
perustuen 

• Ei mustaa laatikkoa 

• Olemassaoleva julkinen tieto käyttöön 

• Valvontatieto koordinoidusti käyttöön 
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Ei enää paperista tietoa 
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..HAKIJALLA ..VIRANOMAISILLA 

..KUNTALAISILLA ..ASIANOSAISILLA 



Kaikki toimijat ja menettelyt samaan kattavaan 
järjestelmään 

• kaikki menettelyt samasta portaalista 
• kaikki uudis- ja muutoshankkeet 
• luvat, ilmoitukset ja rekisteröinnit 

• katettava kaikki lupahakemusvaiheet 
• käyttöön valtiolle, maakuntiin ja kuntiin 
• ei valintaa ”yhden luukun” ja nykyisten erillisten järjestelmien välillä 
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TOIMININNAN- 

HARJOITTAJA 

NAAPURIT, ASIAOSAISET 

VIRANOMAISET 

• Valtio 

• Maakunnat 

• Kunnat 



Viranomaiset yhteistyöhön 
• järjestelmän on korvattava manuaalinen koordinointi 
• asiantuntijaresurssit lupaharkintaan 
• prosessiin ei saa muodostaa uutta pullonkaulaa 
• viranomaisten lausunnoista yhteistyöhön 
• sisällöllinen päällekkäisyys ratkaisuista pois 
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HAKIJA 

NAAPURIT, ASIAOSAISET 

PÄÄTÖKSET, 

RATKAISUT 



Samanaikainen laaja hankelupa liian jäykkä 

 yksi kerralla annettava ”hankelupa” hakijan toivomassa laajuudessa kannatettava 
ajatus… 

 tarvitaan kuitenkin mahdollisuus hakea luvat eriaikaisesti 

o suunnittelutiedon mahdollistamassa aikataulussa 

o hankekehityksen tarvitsemassa vaiheessa  

 

o aiemmat tiedot pohjalla seuraavissa luvissa 

• eriaikaisilla osaluvilla täydentyvä hankelupa? 
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HANKELUPA 



Sähköinen lupa- ja asiointijärjestelmä ei saa olla 
”musta laatikko” 

 prosessin seuranta 
läpinäkyväksi,  

 järjestelmästä tieto: 

 asiakirjojen saapumisesta 

 käsittelyvaiheista 

 asian siirrosta 

 käsittelijöistä 

 arvioidusta 
ratkaisuajankohdasta 

 … 
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Ympäristölupahakemuksen tietoja,  
jotka jo viranomaisella 

• Hakijan yhteystiedot 

• Laitoksen yhteystiedot 

• Kiinteistötiedot 

• (Läheiset) suojelualueet 

• (Läheiset) pohjavesialueet 

• Kaavoitustiedot 

• Naapurit ja muut asianosaiset 

• Ympäristöntilatiedot 

– ilmanlaatu 

– Vedenlaatu 

– Meluselvitykset 

• Liikennetiedot 
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Ympäristölupahakemuksen liitteitä,  
jotka jo viranomaisella 
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Valvontatieto kerättävä koordinoidusti ja 
hyödynnettävä 
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HANKELUPA 

HAKEMUS 

YHTENEVÄT RAPORTOINTI- 

VELVOITTEET 

• Lisääntyvät raportointivaatimukset hallintaan 

• Toimialalle yhtenäiset vaatimukset 

• Sama raportointiaikataulu 

• Tarkastelulaajuus; laitos- /kattilakohtaisuus 

• Kaikki tiedot voitava syöttää tietokantaan 

• Raportontiyksiköt samoiksi (t, MWh, m3…) 

• Järjestelmään älyä huomaamaan virheet 

 



KIITOS! 


