
Yksi luukku ja sitä tukevat 
sähköiset palvelut

Ympäristöneuvos, TkT Matias Warsta



Mitä yhden luukun periaatteella tavoitellaan…

Asiakaspalvelu-
näkökulma

Käyttäjä-
ystävällisyys

Parempaa lain-
säädäntöä

Vähemmän 
byrokratiaa

Korkea 
ympäristön-

suojelun taso
 Turhan sääntelyn karsiminen

 Lainsäädännön hyväksyttävyyden
kasvaminen

 Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn
parantaminen

 Julkishallinnon tehostaminen

 Osallistavan kansalaisyhteiskunnan
kehittäminen

Yhden luukun 
tavoitteena on 
katsoa 
erilaisten 
hallinnollisten 
menettelyiden 
kokonaisuutta 
hankkeen ja 
asiakkaan 
näkökulmasta

Sähköinen asiointi on yksi 
työkalu näiden tavoitteiden 
saavuttamisessa, mutta isot 
harppaukset edellyttävät myös 
lainsäädännön kehittämistä!
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Esimerkkejä siitä, mitä meillä jo on…

• Luo yhteentoimivan digitaalisten palvelujen
infrastruktuurin

• Mahdollistaa tiedon siirto organisaatioiden ja 
palvelujen välillä

• Luodaan kansallinen palveluväylä (tiedon
välityskerros)

• Kansalaisten, yritysten ja viranomaisten
tarvitsemat yhteiset palvelunäkymät, 

• Uusi kansallinen sähköinen tunnistusratkaisu
sekä

• Kansalliset ratkaisut organisaatioiden ja
luonnollisten henkilöiden roolien ja valtuutusten
hallintaan.

• Omaksuttu asiakaspalvelunäkökulma
hallinnollisten lupien hakemiseen

• Luotu konsepti luvanhakuportaalista, joka
perustuu määriteltyihin rajapintoihin

• Kehitetty ominaisuuksia hyödyntämään
sähköisiä tietoainestoja rajapintojen kautta

• Kehitetty pidemmälle erityisesti
rakentamisen lupajärjestelmän osalta

Lisäksi viranomaiset ovat selvittäneet 
omista lähtökohdistaan sähköisen asioinnin 
kehittämistä (usein prosessikohtaisesti), 
mm. AVI:n projekti ympäristölupien 
sähköiseksi käsittelemiseksi

• Asiakaslähtöinen lupa-, ilmoitus- ja 
valvontatoiminnan uudistus –hanke
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Yhden luukun haaste? Hankkeiden arviointi kokonaisuutena

• Asiakas haluaa tehdä jotakin, rakentaa ja käynnistää laitoksen, tehdä muutoksia liiketoimintaan tms.

• Myös muiden sidosryhmien kuten mahdollisten haitankärsijöiden kannalta kyse on hankekokonaisuudesta 
ja sen hyväksyttävyydestä

• Hallinnollinen järjestelmä on tehty yleisen edun lähtökohdista ja viranomaisen toiminnan ja asiantuntemuksen järjestämisen 
näkökulmasta

• Mikään viranomainen ei hallitse ja koordinoi hankekokonaisuutta

Rakennuslupa

Asiakkaan 
hanke

Ympäristölupa

Kemikaaliturvallisuuslupa tai -
ilmoitus

Maa-aineslupa

Kaivoslupa

Kunnan viranomaiset

Pelastuslaitokset

Jne. jne…
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Yksi luukku? Tavoitetila ja digitalisaation rooli siinä
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Digitalisaation rooli yhden luukun mallin tavoitteiden 
saavuttamisessa (1/3)

Tavoite Sähköisen asioinnin keskeinen rooli

Menettelykokonaisuuden 
kokonaisuuden ajallista 
sujuvoittamista ja parempaa 
koordinaatiota

Hakemusten laadun parantaminen dynaamisilla lomakkeilla ja automatisoidulla 
ohjeistuksella

Määräaikojen sähköinen hallinta ja muistutukset

Menettelyvaiheiden sulauttamisen tekninen tuki

Vähentää hallinnollista työtä 
asiakkaalle ja viranomaiselle

Manuaalisten työvaiheiden automatisointi

Viranomaisten välinen tiedon jakaminen ja keskitetty kerääminen, tiedon selkeä 
omistajuus, asiakkaan tietojen päivittämisvelvollisuus

Prosessien kehittäminen uusien teknisten mahdollisuuksien mukaisiksi

Vähentää lupamenettelyjen 
päällekkäisyyttä eli tarkastella 
mahdollisuutta yhdistää lupia tai 
jonkin menettelyn tarkastelun 
yksinkertaistamista tai rajaamista,

Menettelyiden sulauttamisen tekninen tuki

Mahdollistaa uudenlaiset kevyet ilmoitusmenettelyt
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Digitalisaation rooli yhden luukun mallin tavoitteiden 
saavuttamisessa (2/3)

Tavoite Sähköisen asioinnin keskeinen rooli

Parantaa viranomaisten välistä 
yhteistyötä ja kehittää yhteistyön 
koordinaatiota

Aineellisen lainsäädännön tulkinnan siirto toiseen menettelyyn, tekninen tuki 
viranomaisten yhteistyölle

Joidenkin lakien mukaisen luvanvaraisuuden poistamisen tai luvanvaraisuuden 
rajan nostamisen tekninen tuki mahdollistamalla viranomaisten yhteistyön 
sähköiset edellytykset, kevyet rekisteröintimenettelyt

Menettelyvaiheiden sulauttamisen tekninen tuki

Mahdollistaa sähköiset neuvottelut sekä viranomaisten välillä että asiakkaan 
kanssa

Parantaa sidosryhmien, asianosaisten, 
järjestöjen ja haitankärsijöiden 
osallistumismahdollisuuksia

Selkeytetään prosessikokonaisuutta luomalla havainnollinen käyttäjäliittymä 
sidosryhmille, mistä asiasta kuullaan milloinkin, mahdollistetaan kuulemisten
yhdistäminen teknisesti

Kehitetään sähköistä tiedoksiantoa hankekokonaisuutena

Kehitetään sähköistä kuulemista, selvitetään mahdollisuus sähköpostikuulemiseen 
ja kansalaisportaalin käyttöön ottoa
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Digitalisaation rooli yhden luukun mallin tavoitteiden 
saavuttamisessa (3/3)

Tavoite Sähköisen asioinnin keskeinen rooli

Kytketään muutoksenhaku samaan 
sähköiseen kanavaan

Muutoksenhaku saman sähköisen portaalin kautta

Asiaa koskevan aineiston suora saanti sähköisen kanavan kautta

Muutoksenhaussa tehtyjen muutosten konsolidointi sähköiseen päätökseen, 
mahdollisuus luoda dokumenttina ajantasainen päätös

Parantaa hankkeiden tilannekuvan
ylläpitämistä

Mahdollistaa päätöksiä koskevien muutoksien integrointi eläviin dokumentteihin

Mahdollistetaan hankkeeseen liittyvien tapahtumien lokikirjan pitäminen

Parannetaan valvontaviranomaisen edellytyksiä laadukkaasti arvioida 
lupapäätösten tarkistamistarvetta
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Sähköinen asiointi ja ”yhden luukun” ratkaisumallit

• Sähköinen asiointi tukee kaikkia ratkaisumalleja

• Kaikkein keskeisimmässä asemassa se on menettelyitä koordinoivassa toimintamallissa

• Hakemusten käsittely samassa järjestelmässä helpottaisi selvästi eri viranomaisten yhteistoimintaa

””Postikonttori”

”Kevyt koordinaatio”

”Syvennetty koordinaatio”

”Menettelyiden integraatio”

• Koottu palvelunäkymä eri käyttäjäryhmille (yritykset, viranomaiset, kansalaiset)

• Menettelyspesifiset tiedonsyöttö/lomakepalvelut, syötetty tieto siirtyisi toimivaltaisen 
viranomaisen omaan järjestelmään määriteltyjen rajapintojen kautta

• Voisi sisältää prosessikohtaista automatisoitua neuvontaa ja sähköistä henkilökohtaista 
neuvontaa

• Yksi luukku olisi siis käytännössä ”keskitetty postikonttori” tai ”puhelinvaihde”

• Prosessit olisivat edelleen erillisiä menettelykohtaisia

• Yksittäisistä menettelyistä olisi takaisinkytkentöjä järjestelmään eli 
esimerkiksi kuulutukset tulisivat näkyviin portaaliin ja tietoa voisi 
syöttää sen kautta

• Tietoaineistoja olisi mahdollista jakaa eli sähköiset lomakkeet voisivat 
osin ”esitäyttyä” viranomaislähteistä haetuilla tiedoilla

• Prosessit kytketty toisiinsa

• Aineellisia tietovaatimukset kerättäisiin kootusti ”koordinoivan 
viranomaisen” prosessiin

• Menettelyn vaiheet olisi yhdennetty, mutta lupaharkintavaiheessa jokainen 
viranomainen suorittaisi omalta osaltaan

• Menettelystä yksi yhdistetty päätös, mutta määräykset jaoteltu laeittain

• Prosessit ja päätökset olisivat sulautettu

• Yksinkertaisemmin toteutettavissa, kun viranomainen olisi yksi organisaatio

• Aineelliset tietovaatimukset sulautettu

Edellyttää olennaisia 
muutoksia 
nykylainsäädäntöön
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Yhteenveto

• Yhden luukun periaatteen toimeenpano edellyttää muutoksia:
• lainsäädäntöön

• viranomaisrakenteeseen

• sähköisiin palveluihin
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