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Tausta, tavoitteet, eteneminen 
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Neuvotteleva virkamies Päivi Tommila, TEM 



Pääministeri Sipilän avoin kirje 6/2015: 
Yhteenveto lupa- ja valvontatoiminnan digitalisaatioehdotuksista  
 

• Ehdotuksia vastaanotettiin digihaasteeseen yhteensä 263 kpl, joista 41 kpl kohdistui 
lupa- ja valvontatoiminnan digitalisaatioon 

 

• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

• Ulkoasianministeriö 

• Valtiovarainministeriö 

• Verohallitus 

• Väestörekisterikeskus 

• Ympäristöministeriö 

• Aluehallintovirasto 

• Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 

• Hätäkeskuslaitos 

• Maa- ja metsätalousministeriö 

• Rajavartiolaitos 

• Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

 

 

• Helsingin kaupunginkanslia 

• Hyvinkää ja Järvenpää 

• Iskukykyinen ELY2 –ohjelma 

• Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän elämänlaatuverkosto 

• Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö 

• Oikeusministeriö 

• Patentti- ja rekisterihallitus 

• Puolustusministeriö 

• Suomen Keksijäin Keskusliitto Keke ry 

• Suomen Kuntaliitto ry 

 

• Lisäksi kolme yritystä antoivat omat ehdotuksensa, mutta 

näitä ei huomioitu tässä etenemissuunnitteluun osallistuvan 

toimijajoukon kartoittamisessa 
 

 

Ehdotuksen lähettäneet toimijat 
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VM digi -ryhmän toimeksianto TEM:lle syyskuussa 2015:  
Lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan uudistaminen asiakaslähtöiseksi 

2. Asiakaslähtöisen lupa-ja 
ilmoitustoiminnan kehityksen kokeilu 

(marras-joulukuu 2015) 

3. Lupa- ja ilmoitus-toiminnan kehitystyön 
laajentaminen (vuosi 2016-) 

1. Etenemissuunnittelu yhteistyössä 
virastojen kesken  
(lokakuu 2015) 

• Suunnitelma lupa- ja ilmoitustoiminnan 

kehityksen etenemisestä 2015-2016 

yhteistyössä eri viranomaisten kesken 

• Tunnistetut parhaat käytännöt sekä sopivat 

kokeilukohteet (max 2-3 kokeilua) 

asiakaslähtöiselle kehitykselle 

• Kuvaus KaPa –kehityksen roolista 

lupatoiminnan kehittämistyössä 

• Lähestymistapa yhteiselle kehittämiselle 

(suunnitellaan ensimmäisten kokeilujen 

läpivienti 2. vaihetta varten) 

• Kokeillaan valitut asiakasryhmät osallistaen 

asiakaslähtöistä lupa- ja ilmoitustoiminnan 

kehitystä:  

• Miten määritellään yhteiset palvelupolut ja 

asiakaslähtöiset toimintatavat sekä niiden hyödyt? 

• Miten hyödynnetään Kapan tuomia ratkaisuja? 

• Miltä osin virastokohtainen kehitystyö sekä lupa- ja 

ilmoitustoiminnan sujuvoittaminen voivat edetä 

rinnakkain? 

• Pilottiratkaisut: edellisessä vaiheessa syntyneitä 

palvelupolkuja kehitetään pilottiratkaisuiksi yhteiseen 

käyttöön 

• Yhteistyön malli: Luodaan yhteinen viitearkkitehtuuri ja 

tietoarkkitehtuuri  sekä määritellään yhteiset 

toimintatavat asiakaslähtöisen kehityksen 

koordinointiin 

• Skaalautuminen: laajennetaan lupa- ja ilmoitus-

toiminnan kokeiluja uusiin asiakasryhmiin ja virastoihin 

edellisessä vaiheessa luodun mallin avulla 

• Tuotoksena syntyy toisen vaiheen 

työsuunnitelma, joka sisältää ensimmäisen 

kokeilun kohteet 

• Kokeilujen pohjalta  syntyy testattu, yhteinen 

asiakaslähtöisen kehittämisen malli sekä näkemys 

palvelumuotoilun hyödyntämisestä, 

osaamistarpeista, jatkon rahoitusmallista sekä  arvio 

hyödyistä. Tämän pohjalta voidaan tehdä päätös 

kehitystyön jatkosta ja arvioida tarvittavaa 

rahoitusta. 

• Ketterä kehitystyö tuottaa ensimmäisiä yhteiseen 

käyttöön kehitettyjä ratkaisuja  

• Yhteistyömallin ansiosta asiakaslähtöinen ja 

virastokohtainen kehitystyö etenevät rinnan 

• Asiakaslähtöisen kehittämisen lähestymis-tavan 

avulla voidaan käynnistää uusia kokeiluja 

Ymmärrys yhteisestä kehittämisestä ja 

asiakaslähtöisen kehittämisen 

lähestymistavan suunnittelu 

Sitoutuminen yhteiseen kehittämiseen ja 

kokeiluissa testattu asiakaslähtöisen 

kehityksen lähestymistapa 

Yhteisen kehittämisen käynnistyminen laaditun 
lähestymistavan tukemana 

Sääntelyn tarkastelu ja huomioiminen kehitystyössä, yhteistyö sääntelyn sujuvoittamisvalmistelun kanssa 
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Yhteistä ymmärrystä etsimässä 
 

• Virastojen prosessit pääosin manuaalista työtä vaikka tarve sähköistämiselle 
tunnistettu  

 

• Virastojen digitalisaatiohankkeet jossain määrin poikkihallinnollisia mutta 
asiakkaiden aito osallistaminen harvinaista – asiakaslähtöisyys viranomaisen 
näkökulmasta 

 

• Yhteistyömahdollisuudet nähtiin merkittävinä  suuri hyötypotentiaali   
nykyprosesseja laajempi sähköistämisen kehitys 

 

• Nykymalli ei tue poikkihallinnollista kehittämistä, rakenteellinen yhteistyö vaatii 
muutosta mm. johtamiseen, rahoitusmalleihin ja vallitsevaan kulttuuriin. 

• Tarvitaan yhteinen ymmärrys tilanteesta ja tavoitteista sekä muutosta tukevaa 
lainsäädäntöä 
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Kokeiluissa noudatetut periaatteet 

• Yhden luukun periaate  

• Yksi asia ilmoitetaan yhden kerran ja kaikki tiedot ovat niitä 
tarvitsevien saatavilla 

• Dynaaminen asiakasnäkymä ja tiedonkeruu 

• Ennakoitavuus ja läpinäkyvyys 

• Riskiprofiiliin perustuva menettely 

• Faktoihin pohjautuvaa 
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Asiakaslähtöisen kehittämisen mallilla palvelupolut kuvattiin 
asiakkaiden näkökulmasta 

• Kuvattiin yhteinen asiakaslähtöisen kehittämisen malli joka koestettiin 

tapahtumajärjestäjien ja teollisuuslaitoksen muutoshankkeen asiakaskohderyhmillä 

 

• Kuvattiin viranomaisrajat ja hallinnon tasot ylittävä kokonaispalvelu asiakkaiden 

näkökulmasta 

 

• Testattua asiakaslähtöisenkehittämisen mallia hyödynnetään jatkossa kuvattaessa 

seuraavia viranomaisrajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia 

Asiakaslähtöisen kehittämisen malli: 

Lähestymistavassa 

asiakkaat ovat 

kaiken kehitystyön 

keskiössä 

Lainsäädännön vaatimien muutosten tarkastelu kehitystyön edetessä 

Luvat ja valvonta - kärkihanke 

 



Yhteinen asiakas – monta toimijaa 

 

 

Tavoitteena hallinnontasot ja 
viranomaisrajat ylittävät 

asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet 
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Kehitystyö on virastolähtöistä 

Nykytilan haasteita 

Sähköisen asioinnin kehittyneisyydessä  suuria eroja Virastokohtaiset, erilliset prosessit 

Hallinnon tasot toimivat erillään 



Virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen 
palvelulupaukseen ja palvelukokemukseen 

 

Asiakkaan tarpeesta 
muodostuvat 
palvelukokonaisuudet 

sekä  

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

14.12.2016 

Organisaatioriippumattomat 

sujuvat palveluketjut, joissa 

alue- ja toimijarajat eivät näy 

asiakkaalle 

 

Yhden luukun periaatteella 

toimiva asiointi ja 

kaikkikanavaiset tukipalvelut 

 



TIETO keskiössä 

• Reaaliaikainen tieto seuraa 
asiakasta 

 

• Tietoa, analytiikkaa ja 
tekoälyä  hyödynnetään 

  

• Automaatiota myös 
seurannassa ja 
raportoinnissa 
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Yhteiset ratkaisut ja kansallinen 
palveluarkkitehtuuri 

Palvelukerros yhteiskäyttöisine 
toiminnallisuuksineen  

 

Tukeutuminen kansallisen 
palveluarkkitehtuurin 
ratkaisuihin  

 

Olemassa olevien ratkaisujen 
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 

 

 

 

 



 
 
Miten toteutuu sähköinen luukku?  
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Reaaliaikainen neuvonta 

sekä ohjattu ja profiloiva 

asiointi 

Saa sähköistä neuvontaa oikeaan 

aikaan ja oikeassa paikassa 

 

Pystyy toimimaan itsenäisemmin 

järjestelmän ohjatessa 

Viranomaiset antavat paljon 

neuvontaa 

 

Asiakkaat kokevat neuvonta-

kanavat (esim. puhelin) hitaiksi ja 

jäykiksi 

Sisäänrakennettu selkeä 

prosessimalli 

Etenee asiakaslähtöisellä 

palvelupolulla 

 

Voi seurata lupaprosessin 

etenemistä  

Toimijakohtaiset toimintamallit – ei 

yhtenäistä toimintamallia, prosessia 

ja käytäntöjä 

 

Lupa-asioiden etenemistä on 

vaikeaa seurata 

Nykytilan toimintamalli 
 

Tavoitetilan toimintamallissa asiakas 

Yhden luukun malli: asiakkaat 

voivat viedä useita lupia eteenpäin 

yhtenä hankkeena 

Yhteen asiakkaan hankkeeseen 

liittyy useita viranomaiskohtaisia 

lupaprosesseja  

 

Asiointi kunkin viranomaisen kanssa 

erikseen 

Luvat yhtenä hankkeena 

Palvelukerros mahdollistaa 



Miten toteutuu sähköinen luukku?  
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Nykytilan toimintamalli Tavoitetilan toimintamalli 

Jaettu laaja tietopohja  

ja viranomaisten 

keskinäinen viestinvälitys 

Viranomaisilla on laaja yhteinen 

tietopohja 

 

Kokonaiskuva ja tieto on reaaliaikaista 

ja  eri osapuolille läpinäkyvää 

Kokonaiskuvan saamien asiakkaan 

lupahankkeesta on viranomaiselle 

vaikeaa 

Palvelukerros mahdollistaa 

Yhteiset sähköiset työtilat 

Lupa-asioiden hoitaminen on 

keskitetty yhteen paikkaan 

 

Asiakkaat ja viranomaiset  

työskentelevät yhdessä hyödyntäen 

moderneja sähköisiä työtiloja 

Asiointi on sähköposti- ja 

lomakepohjaista 

Profiili- ja historiatieto 

Asiakkaan kerran toimittamia tietoja 

hyödynnetään eri viranomaisten välillä 

 

Historiatietoa hyödynnetään laajasti 

Asiakkaat joutuvat toimittamaan 

samoja tietoja eri viranomaisille ja 

toistuvasti. 

 

Asiakkaan aiemmasta asioinnista ei 

kerry historiatietoa 



Miten toteutuu sähköinen luukku?  
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Nykytilan toimintamalli Tavoitetilan toimintamalli 

Joukkoistaminen ja 

massadata 

Viranomaiset hyödyntävät 

kansalaisilta saatavaa tietoa 

 

Kansalaiset voivat osallistua 

valvontatoimintaan 

Viranomaiset eivät merkittävästi 

hyödynnä kansalaisilla olevaa 

tietoa valvontojen toteuttamises-

sa 

Palvelukerros mahdollistaa 

Raportointi, analytiikka ja 

riskiprofilointi 

Viranomaiset voivat kohdentaa 

resursseja tunnistettujen 

korkeamman riskin kohteiden 

valvontaan 

Viranomaiset valvonta pohjautuu 

käytettävissä oleviin resursseihin 



Hankkeen organisointi 

7.3.2018 17 

Ohjausryhmä 
pj. avs Peltonen 

Hankeryhmä 
pj. nv Tommila 

• Hyväksyy hankkeen hankesuunnitelman ja budjetin 
• Hyväksyy aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja 

tavoitteisiin liittyvät muutokset 
• Sidosryhmäyhteistyö 

• Valmistelee hankesuunnitelman, budjetin ja vaiheistuksen 
• Käsittelee aikatauluun, budjettiin, resursseihin, laajuuteen ja 

tavoitteisiin liittyvät muutokset 
• Koordinoi ja yhteensovittaa asiakaslähtöisten palvelu-

kokonaisuuksien ryhmien valmistelutyötä 

Asiakaslähtöisten 

palvelukokonaisuuksien 

hankeryhmät 

Asiakaslähtöisten 

palvelukokonaisuuksien 

hankeryhmät 

Asiakaslähtöisten 

palvelukokonaisuuksien 

hankeryhmät 

Asiakaslähtöisten 

palvelukokonaisuuksien 

hankeryhmät 

• Palvelumuotoilu 
• Säädöstarkastelu 
• Tietomallinnus 

Yhteinen 

arkkitehtuuriryhmä 

Koordinoiva 

sanastoryhmä 

Hankeryhmä voi perustaa yhteisiä alaryhmiä 

Toimijoiden johtoryhmät 
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KA: TOIMINTA JA TIETO  

PALVELUKERROKSEN  VAATIMUSMÄÄRITTELY 

SÄÄDÖSTEN SUJUVOITTAMINEN 

KANSALLINEN PALVELUARKKITEHTUURI 

YHTEINEN SANASTOTYÖ 

PALVELUKERROKSEN TOTEUTTAMINEN (VAIHE 1) VAIHE 2 

PALVELUMUOTOILUT 

Luvat ja valvonta – kärkihankkeen tiekartta 

VALMISTAUTUMINEN TOIMINTATAPAMUUTOKSEEN JA PILOTOINTI  
- TEOLLISUUSLAITOKSET JA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT 

 Selvitykset 
(2015) 
 

 Toimintamallin  
täsmentäminen ja  
palvelukerroksen  
toiminnallisuudet 
(2016) 
 

 Hyötyarviointimalli 
(2016) 
 

 LTAE II  
(2016) 
 

 

PALVELUKERROKSEN PILOTOINTI 

SOTE YRITYKSET: YRITYKSEN PERUSTAMINEN 

SOTE YRITYKSET: LUVAT, ILM. JA VALVONTA 

MMM: INVESTOIVA MAASEUTUYRITYS 

MMM: MAATILAN ELINKAARIPALVELUT 

MMM: MAATILAN PÄÄTUKIHAKU (IP2) 

MMM: VILJAN KÄYTTÖKELPOISUUS JA LAATU 

”KAIVOSPILOTTI” 

Q1 Q2 Q3 Q4 

PALVELUKERROS 

VALMISTAUTUMINEN TOIMINTATAPAMUUTOKSEEN JA PALVELUKERROKSEN KÄYTTÖÖNOTTOON 

UUDET PALVELUMUOTOILUPROJEKTIT 

KA: TEKNOLOGIA 



”Yksi kaikkien ja kaikki 
yhden puolesta” 

#digiluvat 

 

Kiitos 
Lisätietoja 

Päivi Tommila (paivi.tommila@tem.fi) 

 


