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Tavoitteena  sujuva, viranomaisrajat ja hallinnon tasot 
ylittävä 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



Ympäristöluvituksen sujuvoittaminen

Sähköinen lupa -hanke
• uusin versio tuotantoon loppuvuodesta (AVIt/yritykset)

• asiakkaalle: 
• tunnistautuminen ja toimialan selvitys
• hakemuksen profilointi,  
• käyttäjän työtila, 
• hakemuksen vireille saattaminen sekä hakemuksen täydentäminen ja 

muuttaminen
• viranomaiselle:
• sähköinen käsittelypolku (hakemuksen vastaanotto, saattaminen 

asiointijonoon ja tiedonsiirto substanssitietokantaan)
• sovelluksen avaaminen työjonosta, päätösasiakirjan tuottaminen ja 

siirto asianhallintaan
• parhaat lupamääräykset muokattavaksi suoraan päätöksen 

tuottamissovelluksessa (osana sähköistä käsittelypolkua)
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Ympäristövalvonnan sujuvoittaminen

Valvonnan tietojärjestelmän uudistaminen
• uusitut toiminnallisuudet käyttöön syyskuussa 2016:

• laskutus
• tarkastuskertomus 

• toiminnanharjoittajien raportointilomakkeiden sisällön 
viimeistely käynnissä

• vuodenvaihteessa käyttöön:
• toiminnnanharjoittajien vuosiraportointilomakkeet ja niiden vaatimat 

alustalisäykset
• valvontaviranomaisen valvontaohjelma
• valvontaviranomaisen kalenteritoimint

• vuonna 2017:
• raportointityökalut
• karttakäyttöliittymä
• kuntien käyttöliittymä
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Lupatietojärjestelmä

ja lupien valvonnan –tukijärjestelmä

Vaiheessa 2 laaja joukko lupa- ja valvontatoiminnan 

viranomaisia hyödyntää samoja työkaluja
Järjestelmän toiminnallinen ydin on valvontatyön tuki, valvontaprosessin hallinta ja seuranta.

6

Käyttäjät:

• AVI: ympäristölupien myöntäjät

• ELY-keskusten ympäristölupien valvojat

• Kunnat: laitosten hallinta

• Tukes

Tärkeimmät toiminnallisuudet:

• Valvontaprosessin hallinta 

• Valvontatyön dokumentointi ja raportointi

• Asianhallinta/toimenpiteiden hallinta

Tärkeimmät tiedot:

• Lupatieto (luvat, lupaehdot, luparajat)

• Seurantasuunnitelmat

• Valvontatyön dokumentit

Merkittävimmät muutokset vaiheeseen 1 nähden:

• Lupatieto ja valvontatieto samassa integroidussa 

kokonaisuudessa
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Ympäristösuojelulain §223

määrätty ympäristönsuojeluun liittyvä tieto 

Keskeiset tietovarannot

Tiedon syöttäjät

• Ilmoituksenvaraisen 

toiminnan harjoittajat

• Luvanvaraiset 

toiminnan harjoittajat

• Kunnat 

(rekisteröintitiedot)

• Konsultit

• Järjestöt

• Evira

• Kansalaiset

Tiedon hyödyntäjät

• Kansalaiset

• Kansallinen raportointi

• Tilastokeskus

• Tutkimuslaitokset

• SYKE

• YM

• AVI

• TUKES

• Tulli

• Ympäristövakuutus-

keskus

• Luvanvaraiset 

toiminnan harjoittajat

• PELA ja Poliisi

• Ilmatieteenlaitos

• Kunnat

• EUYmpäristönsuojelu

-lain mukainen 

tietojärjestelmäUSPA

Asiakastietovaranto*)

*) Asiakastietovaranto koostuu Asiakasrekisteristä, Tapahtumatietovarannosta ja Integraatioratkaisusta. Näiden 

lisäksi myös muita tärkeitä tietolähteitä.



Luontoympäristö

• Vesienhoidon ja merenhoidon tietojärjestelmien ja sähköisten 
palveluiden kehittäminen
• sähköistää ja automatisoida vesien ja Itämeren hoitoon liittyvien 

tietojen hallintaa ja käsittelyä sekä muuttaa toimintatapoja ja tarjota 
sähköisiä palveluja laajasti uusien teknologioiden mahdollistamilla 
tavoilla.

• Luonnonsuojelualueiden tietojärjestelmien tiedonkeruun 
kehittäminen
• digitalisoinnin ja automatisaation asteen nostaminen 
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Taustalla hallituksen kärkihankkeiden 
kokonaisuus
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Rakennetun ympäristön ja rakentamisen 
digitalisaatio (KIRA-digi –hanke)
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Kiitoksia!
Riitta Autere
Erityisasiantuntija

riitta.autere@ym.fi
Puhelin +358 295 250 335


