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Yhteenvetonveto 5.11.2021 käydystä keskustelusta

Sujuva asiakkaan 

tarpeeseen 

vastaava palvelu 

vaatii toiminta- ja 

ajattelutapojen 

muutosta sekä 

yhteisiä 

digipalveluja

Kunnat laajemmin 

mukaan yhteisiin 

digipalveluihin

Muutos lähtee 

muutoksesta 

johtamisessa, 

josta se siirtyy 

käytäntöihin

Hyvillä esimerkeillä 

voidaan innostaa 

muita ja jakaa 

kokemuksia sekä 

osaamista

Hyvä digipalvelu ja 

sähköinen asiakas- ja 

asiointitieto 

mahdollistavat 

reaaliaikaisuuden ja 

automaattisen päätöksen 

teon hyödyntämisen
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Erityisesti julkisen 
hallinnon 
digikehittäjille, 
tavoitteena on luoda 
yhteistä kieltä eri 
kehittäjäryhmien välille

Kuukauden 1. 

perjantai klo 9.15

tapaamisalustana 

Teams

Tukee ja lisää avointa 

vuorovaikutusta 

julkisen hallinnon 

digitalisaatiosta 

kiinnostuneiden kesken

Vuorovaikutus 

edellyttää 

kuuntelemista

#DiginEdistäjät

• Jatkuva muutos  vaikea 

hahmottaa kehittämisen 

prioriteetteja sekä omaa roolia 

kokonaisuudessa

• Asioita tarkasteltu pitkään 

organisaatio- ja/tai 

palvelualuekohtaisesti 

yhteisellä 

kehittämisvuoropuhelulla 

tuetaan tarkastelua asiakas-

/ihmislähtöisen näkökulman 

kautta  (kulttuurinen hidas 

muutos on  käynnissä)
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Toteutus

Verkosto kokoontuu pääsääntöisesti 
kuukauden 1. perjantai klo 9.15-10.15

• Perjantai 3. kesäkuuta 2022: Teema Yritysdigi

• Kesätauko        

• Perjantai 12. elokuuta 2022: Teema digituki

• Perjantai 2. syyskuuta 2022: Teema Digilainsäädäntö

• Perjantai 7. lokakuuta 2022: Teema Digipalvelut
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Ohjeita osallistumiseen
• Verkoston tilaisuuksia ei nauhoiteta

• Vuorovaikutteisuus on erittäin toivottavaa

Alustusten aikana

• Pidetään mikit ja kamerat kiinni 

• Kysymykset/kommentit voi laittaa chattiin heti kun ajatus syntyy, näihin pysähdytään 
loppukeskustelussa 

• Twiittailu on sallittua - jopa toivottavaa tunnisteilla #DiginEdistäjät #Digiohjelma

Keskustelun aikana 

• Pyydä puheenvuoroa kättä nostamalla tai kirjoittamalla chattiin pvp

• Kun saat puheenvuoron, avaa kamera ja mikki, kerro kuka olet ja sen jälkeen asiasi

• Puhu lyhyesti, että muillekin jää mahdollisuus olla äänessä

Aineisto

Esitysaineisto julkaistaan verkoston verkkosivuilla tilaisuuden jälkeen  
https://vm.fi/digitalisaation-edistajien-verkosto
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Ohjelma, teema yritysdigi

Tervetuloa

Klo 9.15 Tervetuloa

YritysDigi

Uutisnurkka

Klo 9.30 Hyvät esimerkit: TEM Luvat ja valvonta –palvelu

Keskustelu

Loppusanat 

Klo 10.15 Tilaisuus päättyy

Seuraava verkosto 12.8. teemalla digituki

H
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Tekoälyavusteisuus, automaattinen 

päätöksenteko, elämäntapahtuma- ja 

liiketoimintatapahtumalähtöiset 

palvelukokonaisuudet ja viranomaisten 

välinen tietojen jakaminen ja hyödyntäminen 

edellyttää asiakkuus- ja asiointitietojen 

digitaalisuutta.  

YritysDigi edistää kansallisia digitalisaatiotavoitteita
ja Digikompassia

Yrityksille ja yhteisöille tarkoitetut digitaaliset 

palvelut ovat tärkeitä kilpailukykyiselle 

yritystoiminnalle ja kuntien 

elinvoimaisuudelle.

Palvelut asiakkaiden käytettävissä ajasta ja 

paikasta riippumatta.

Digitaalisuus ja rakenteinen tieto 

mahdollistavat toimintojen tehostamisen 

sekä asiakkaiden että viranomaisten 

toiminnoissa.



Digitalisaation 
edistäjien verkosto 
3.6.2022

YritysDigi

Digiohjelma

vm.fi/YritysDigi

#YritysDigi



Suomen yrittäjät ry:n 
Yrittäjägallup:

Yrittäjät tahtovat asioida mieluiten 
verkkopalveluissa – byrokratiaa ja 
hallintoa edelleen raivattava
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SY:n Yrittäjägallup

• Joonas Mikkilä, Suomen yrittäjät ry

• https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/yrittajagallup-yrittajat-tahtovat-
asioida-mieluiten-verkkopalveluissa-byrokratiaa-ja-hallintoa-edelleen-
raivattava/

• Yrittäjät peukuttavat julkisten palveluiden digitalisaatiota. Yrityksille 
suunnattujen verkkopalveluiden kehitystyötä kannattaa jatkaa 
viranomaisten yhteistyössä asiakasyrityksiä kuunnellen ja 
palveluketjuja järkeistäen. 

• Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti palveluiden käytettävyyteen, 
tietojen liikkuvuuteen, käsittelyprosessien automaatioon sekä 
neuvonnan saatavuuteen.

10

vm.fi/YritysDigi
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Palvelulupauskysely 2022:

Yrityksille ja yhteisöille 
suunnattujen asiointipalvelujen 
tarjontatilanne ja kehittyneisyys
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Palvelulupauskysely 2022

• Kolmas ja viimeinen kyselykierros syksyllä 2022

• Edellisten vuosien raportit: vm.fi/YritysDigi
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Selvitys digiratkaisuista kuntien 
lakisääteisten tehtävien hoitamiseen 

Olisiko valtiohallinnon 
tarpeellista tuottaa kuntien 
käyttöön digitoteutuksia 
kunnille määrättyjen 
lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseksi?
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Kuntien lakisääteiset palvelut yrityksille ja yhteisöille

• Palvelulupaus-aineistosta havainto, että pienivolyymisten 
asiointipalvelujen joukossa paljon kuntien lakisääteisiin tehtävien 
hoitamisiin liittyviä palveluja

• Vain suurimmilla kaupungeilla digitoteutuksia yleisimmistä palveluista. 
Seuraavan kokoluokan kunnissa kehittämispaineita.

• Asiointipalvelujen tarjonta tulisi olla samalla tasolla asuin- tai 
toimintapaikkakunnasta riippumatta 
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Digitoteutukset kuntien lakisääteisten tehtävien 
hoitamiseen

• Kuntien tehtävät määrätty ministeriössä laadituissa laeissa

• Tehtävien hoitaminen ja palvelujen toteutustapa jätetty kuntien 
vastuulle (ehkä jo aikana ennen ’digiä’)

Tulisiko valtiohallinnon tuottaa digitoteutuksia kunnille 
määrättyjen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi?

Vaihtoehdot ?
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Asiointialusta 
– konseptista

vaatimusmäärittelyksi
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Asiointialusta - konseptista vaatimusmäärittelyksi

• Pienivolyymisten palvelujen saamiseksi digikanavaan

• Jatkaa 2021 valmistunutta, laajalla osallistujajoukolla tehtyä työtä

• Ideana tuottaa vaatimusmäärittely hankintaorganisaatioiden käyttöön

 helpottaa hankinta- ja kilpailutustyötä

 yhdenmukaistaa kysyntää

 yhdenmukaistaa tarjontaa ( yhteentoimivuus)

• Keskittyy asiointien käynnistysvaiheeseen

• Prosessuaalisena lopputuotoksena asioinnin aloittavat tiedot 
rakenteisina organisaation käytössä

• SaaS-tyyppinen palvelu

• Tuotosten esittely 10.6 klo 12-15. 
Teams-linkki YritysDigin sivulla.
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Kiitos !

Petteri Ohvo

Digiohjelma

vm.fi/YritysDigi

#YritysDigi



Digitalisaation 
edistäjien 
verkosto 
3.6.2022
Digilainsäädäntö

Digiohjelma



Kevät 

Selvitetty digitalisaation haasteita niin yksittäisten säädösten kuin laajempien 
kokonaisuuksien kautta 

Eräs ohjaava asiakirja Suomen luonnos digitaaliseksi kompassiksi 

• Ihmiskeskeiset digitaaliset julkiset palvelut kuvattu tulevaisuudessa 
ennakoiviksi ja tehokkaiksi, jotka huomioivat erilaisten ihmisten, yritysten ja 
organisaatioiden tarpeet ja tilanteet

 Samat teemat nousseet myös kyselyissä 
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Syksy  

Digipalvelulain toimeenpanon seurannan perusteella järjestetään koulutusta 
yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa 

Lyhyitä Teams-koulutuksia syyskuun aikana 

Ennen syksyn koulutukseen osallistumista kannattaa tutustua jo olemassa 
olevaan materiaaliin, jossa käydään läpi teoriaa digipalvelulaista ja sen 
velvoitteista 
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Syksy 

Julkaisemme raportin, jossa näkemyksemme digiasioinnin nykytilasta ja 
toimenpide-ehdotuksista

• Tavoitteena julkaista lausunnoille ennen lopullista versiota

Julkaisemme käsikirjan hyvistä käytännöistä 

Aiemmin julkaisemaamme digilainsäädännön tilannekuvaan alkusyksystä 
päivitys

Selvitettäviä laajempia teemoja ovat olleet muun muassa oikeus tietoon, digin 
ensisijaisuus, ennakointi, puolesta asiointi, sähköinen allekirjoitus ja 
säädösviidakon selkeytys. 

• Lisäksi yksittäisiä säädöksiä on tunnistettu liki 40 tähän mennessä 
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Kiitos !

https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma

Tiina Lokka-Lepistö

Digiohjelma

https://vm.fi/lainsaadantotyoryhma


Asiantuntijatuen ajankohtaiset

DEV-verkoston tapaaminen 3.6.2022

Annette Hotari, DVV



Kohti muutosta – Asiantuntijatuen 

aamukahveilla kehittämismatkalle

DVV järjestää kesän ja syksyn 2022 aikana maksuttoman 
Asiantuntijatuen aamukahvit –webinaarisarjan. 
Tervetuloa mukaan oppimaan, innostumaan ja 
verkostoitumaan!

• Kenelle: Tapahtumat on tarkoitettu erityisesti 
julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaaville 
tekijöille ja toimijoille sekä julkisten palvelujen 
kehittämisestä kiinnostuneille. 

• Mistä on kyse: Digiohjelman asiantuntijatuen 
tavoitteena on auttaa organisaatioita tunnistamaan 
digitalisaation erilaisia mahdollisuuksia ja hyötyjä. 
Jokainen ihmiskeskeisesti suunniteltu julkinen 
digipalvelu on konkreettinen askel kohti 
yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa ja sujuvampaa 
Suomea.

• Mitä tarjoamme: Asiantuntijatuen Aamukahveilla 
opit, mitä kuntien ja virastojen digipalvelujen 
ihmiskeskeinen kehittäminen tarkoittaa organisaation 
näkökulmasta, miten asiakasymmärrystä 
hyödynnetään kehitystyössä ja mitä palvelun 
kehitysprosessissa tapahtuu ennen varsinaista 
teknistä toteutusta. 

3.6.2022 #digiohjelma #asiantuntijatuki 26



Ilmoittaudu kesäkuun aamukahveille!

Ensimmäisessä webinaarissa 15.6. klo 8.30-10 
aiheena on haasteen tunnistaminen: mihin 
haasteisiin digitalisoinnilla vastataan ja miten 
kehitysmatka alkaa. Esittelemme myös 
käynnistyvät Asiantuntijatuen projektit.

Tapahtumien ajankohdat ja teemat:

• Kesäkuu: 15.6.22 klo 8.30-10: Näin muutos 
herää organisaatiossa (haasteen 
tunnistaminen) Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä

• Syyskuu: Ymmärryksen kasvattaminen 
(oivalluksia)

• Lokakuu: Ideoista toteutukseen (vaihtoehtojen 
maailma)

• Marraskuu: Projektin loppumetrit & 
matkasuunnitelma (organisaatio oppii yhdessä 
tekemisestä)

• Joulukuu: Lopputulokset ja miten muutos 
konkretisoituu (uusi tapa toimia)

3.6.2022 #digiohjelma #asiantuntijatuki 27
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Kuntien DigiTiekarttatyö käynnistyy

Tule innostumaan syksyllä 2022 
käynnistyvästä kuntien 
digitiekarttatyöstä tiistaina 7.6 klo 
15-15.45!

• Tiekarttaa työstetään erilaisten 
kuntatyyppien tarpeista käsin, VM:n 
rahoittaman DVV:n asiantuntijatuen avulla. 
Kuntien kanssa yhdessä työstettävällä 
digitiekartalla on tarkoitus tukea kuntien 
matkaa kohti Digikompassin tavoitteita.

• Maksuttoman tapahtuman järjestää 
Kuntaliitto. Mukaan ovat tervetulleita 
erityisesti kunnissa, kuntayhtymissä ja 
kuntataustaisissa organisaatioissa 
työskentelevät.

Lisätietoja ja tilaisuuden Teams-linkki täällä

3.6.2022 #digiohjelma #asiantuntijatuki 28
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Digitalisaation 
edistäjien verkosto 
3.6.2022
YritysDigi

Hyvät esimerkit

Digiohjelma

vm.fi/YritysDigi

#YritysDigi



Hyvät esimerkit

Etsimme ja kuvaamme esimerkkejä hyvistä digitaalista palveluista, joita viranomaiset 
voivat hyödyntää yrityksien ja yhteisöjen palveluissa. 

Tavoitteena on inspiroida kunta- ja valtionhallinnon toimijoita kehittämään digitaalisia 
yrityspalveluitaan jakamalla vertaisesimerkkejä opeista ja onnistumisista
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Päätuotokset

• Työkalut ja ohjeet hyvien 
esimerkkien määrittämiseen ja 
kuvaamiseen

• Some viestittävät kuvalliset sisällöt 
esimerkeistä

• Yhteenveto kuvatuista esimerkeistä

Työnvaiheet

• Tunnistaminen ja Kerääminen 

• Viestintä ja tavoittaminen 

• Yhteenveto kerätyistä esimerkeistä

• Jatkotyöstäminen ja kehittäminen



Hyvät esimerkit aikataulu
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Kevätkausi

• Esimerkkejä on alettu keräämään 
keväällä 2022. 

• Esimerkit jaetaan VM somessa
huhti-kesäkuussa. Esimerkit löytyvät 
myös YritysDigin sivuilta

• Esittelemme löydettyjä hyviä 
esimerkkejä myös eri tilaisuuksissa 
kesäkuussa

• Digitalisaation edistäjien verkosto 3.6

• Kuntien digitalisointi viikko 7.6 

Lue tästä lisää Kuntaliiton digiviikosta

Syyskausi

• ”Ilmianna hyvä esimerkki” kanava 
aukaistaan. Esimerkin kuvaamiseen 
tarkoitettu työkalu selkein ohjein 
julkaistaan. 

• Kaikki materiaalit kootaan yhteen helposti 
jaettavaan ja edelleen käytettävään 
muotoon.

• Jaettuja oppeja ja esimerkkejä skaalataan 
ja työstetään edelleen sovellettaviksi eri 
toimijoille yhteiskehittämisen menetelmiä 
hyödyntäen. 

• Kokemusten perusteella kehitetään hyvien 
esimerkkien keräämisen työkaluja

https://www.kuntaliitto.fi/tapahtumat/2022/kuntien-digipalvelut-yrityksille-hyvat-kaytannot-jakoon


Kiitos !

Tanna Rantanen

Digiohjelma

vm.fi/YritysDigi

#YritysDigi



LUVAT JA VALVONTA
YKKÖSEKSI YHDESSÄ
Yhdistää lupa- ja valvontapalveluita saumattomaksi digitaaliseksi 

palveluksi, jonka keskiössä on asiakas

DEV 3.6.2022

L U V A T  J A  V A L V O N T A  - H A N K E  33



Yhteisellä suunnittelulla liikkeelle

• Luvat ja valvonta -hankkeen lähtölaukauksena toimi pääministeri Sipilän ja kuntaministeri Vehviläisen 

”digiloikkakirje” kesällä 2015

• Kirjeeseen tuli yhteensä 263 ehdotusta, joista 41 kohdistui lupa-, ilmoitus- ja valvontatoiminnan digitalisaatioon

• VM antoi toimeksiannon TEM:lle laatia asiakaslähtöisen kehittämisen malli ja etenemispolku 

• Asiakkaat ja viranomaiset osallistettiin palvelun kehittämiseen kahdessa pilotissa: teollisuuslaitoksen 

muutoshanke ja tapahtumajärjestäminen  

• Varsinainen hanke käynnistyi elokuussa 2016

L U V A T  J A  V A L V O N T A  - H A N K E  34



Luvat ja valvonta -palvelu

Sujuvaa asiakkaan tarpeeseen vastaavaa palvelua 

toiminta- ja ajattelutapoja muuttamalla sekä 

yhteistä digitaalista palvelua rakentamalla
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Tavoitteena on rakentaa yhdessä 

asiakasystävällinen, luotettava ja edistyksellinen 

lupa-, ilmoitus- ja valvontapalvelu

Lisää ja nopeuttaa 
investointeja 
Suomeen

Säästää asiakkaiden 
ja viranomaisten aikaa ja 
resursseja

Edistää yritysten menes-
tymisen mahdollisuuksia 
ja luo kasvua sekä 
hyvinvointia Suomeen

Vahvistaa 
viranomaistoiminnan ja 
valvonnan laatua
sekä luotettavuutta

• Lähes 3 mrd. € 
investointeja odottaa 
Suomessa erilaisia lupia

• Tapahtumanjärjestäjälle 70 % 
säästö työmäärässä, 
viranomaiselle 20–30 % 
säästö

• Teollisuuslaitoksen 
lupakäsittelyn vaatima 
työmäärä vähenee 35 %, 
viranomaisen 10 %

• Digitaalinen 
palveluprosessi vapauttaa 
viranomaisten resursseja

L U V A T  J A  V A L V O N T A  - H A N K E  36



• Asiakkaamme haluaa ja osaa asioida 

sähköisesti oman lupatarpeensa puitteissa

• Asiakkaamme haluaa hoitaa kaikki lupa- ja 

valvonta-asiansa yhdessä ja samassa 

palvelussa ja viedä useita lupa-asioita 

yhtäaikaisesti eteenpäin. Saman tiedon 

ilmoittaminen kertaalleen pitäisi riittää

• Asiakkaamme haluaa kokonaiskuvan omasta 

tilanteestaan, selkeää palautetta ja nopeita 

lisäohjeita

• Asiakkaamme haluaa nähdä reaaliaikaisesti 

missä vaiheessa lupahakemus menee ja mitä 

viranomaiset tekevät

L U V A T  J A  V A L V O N T A  - H A N K E  37

Yhteinen asiakkaamme 

keskiöön – mitä hän haluaa



Ratkaisu on YKSI yhteinen ovi 

digitaalisiin luvat ja valvonta -palveluihin

Kyseessä on yhden luukun 

digitaalinen palvelu, jossa 

tieto on keskiössä

Palvelun etuna on, että 

hankkeen yhteiset tiedot 

syötetään vain kerran. 

Tämän jälkeen ne ovat 

kaikkien viranomaisten 

saatavilla

Palvelun tärkeänä tavoitteena 

on hallinnontasojen ja 

viranomaisrajojen ylittäminen. 

Viranomainen siis vastaa 

asiakkaalle yhdellä äänellä, 

yhdessä kanavassa, johon 

kaikilla asianomaisilla –

asiakkaan ja viranomaisten 

edustajilla – on yksi, yhteinen 

näkymä 

Palvelu keskittää tietoa ja 

saattaa sitä eri palvelujen 

käyttöön. Se ei korvaa 

olemassa olevia asiointi-

palveluja, vaan täydentää niitä.

Jokainen, jota asia koskee tietää 

reaaliaikaisesti lupaprosessin 

tilan, tiedot, aikataulun ja 

etenemisen

Yksi luukku Yksi hakemus Yksi näkymä Yksi tieto kaikkien käytössä
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Tavoitteena siirtyminen
virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen

Vanha tapa Uusi tapa: Luvat ja valvonta -palvelu

ASIAKAS ASIAKAS

Viranomainen 

A

Viranomainen 

B

Viranomainen 

D

Viranomainen 

C

Viranomainen 

A

Viranomainen 

B

Viranomainen 

C

Viranomainen 

D

L U V A T  J A  V A L V O N T A  - H A N K E  39

Luvat ja valvonta -palvelukerros



Luvat ja valvonta -palvelu täydentää 
viranomaisten omia järjestelmiä

• Asiakasohjaus: Suomi.fi-verkkopalvelu tai 

viranomaisten verkkosivut 

• Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet

• Yhteisten tietojen syöttö

• Projektitasoinen lupatarpeen kartoitus

• Etenemisen kokonaisseuranta:
• Kannustaa viranomaisten väliseen keskusteluun

• Kattava tiedonhaku

• Mahdollistaa lisätietojen kysymisen

• Lupaspesifien tietojen syöttö

• Hanketason lupatiedot valmiina

• Viranomaisten asiointiratkaisut

• Backoffice – asianhallinta, 

substanssijärjestelmät

Luvat ja valvonta -palvelukerros

Suomi.fi-palveluväylä

• Eri rekisterien tiedot 

rikastavat lupatietoja
Suomi.fi

Viranomaisten 
verkkosivut

ASIAKAS

Asiointipalvelu

Käsittelyjärjestelmä

Viranomaisten omat 

järjestelmät
Viranomaisella ei 

omia järjestelmiä

Kevytasiointi

• Lupatietojen välitys 

viranomaisille

• Tilatietojen välitys 

palvelukerrokseen



Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa 
yhteiskäyttöisiä toiminnallisuuksia ja hyötyjä

Palvelu mahdollistaa 

sähköisen, yhden 

luukun lupa-asioinnin 

vuorovaikutteisena 

prosessinaYhteinen

Tarjoaa ajantasaisen 

ja läpinäkyvän 

kokonaiskuvan 

lupaprosessin 

etenemisestä

Asiakas voi viedä 

useita projektiin liittyviä 

lupia samanaikaisesti 

eteenpäin yhtenä 

hankkeena

Asiakas

Viranomainen

Kokonaiskuva 

lupa-asiasta 

helpottaa 

viranomaisten 

yhteistyötä

Eri lupiin  tarvittavat 

tiedot syötetään 

kerran ja kootaan 

yhteen paikkaan

Asiakkaan lupa-

asian profilointi 

auttaa selvittämään 

tarvittavat luvat ja 

ohjaa toimittamaan 

oikeat tiedot

Kun asiakas on 

syöttänyt tiedot 

kerran, niin niitä 

voidaan hyödyntää 

myös muussa lupa-

asioinnissa.

Asiakkaalla 

on kokonaiskuva 

viranomaisten 

antamista luvista ja 

päätöksistä sekä 

valvontaan liittyvistä 

tiedoista

Sähköinen asiointi ja 

keskitetty yleisneuvonta 

vähentävät yhteydenottoja 

yksittäisiin viranomaisiin

Viranomainen näkee, ketkä 

muut viranomaiset ovat 

mukana hankkeessa ja heillä 

on mahdollisuus keskinäiseen 

kommunikaatioon

Jaettu tietopohja ja 

riskiprofilointi auttaa 

kohdentamaan 

valvontapanosta 

fiksummin ja 

vaikuttavammin

Asiakaskohtaiset tiedot 

toimivat riskiperusteisen 

sääntelyn sekä 

valvontakäyntien 

kohdentamisen pohjana
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• Palvelun suurimmat hyödyt sekä asiakkaalle että viranomaisille 

ovat ajansäästö ja hallinnollisen taakan keventyminen. 

• Yhteydenotot yksittäisiin viranomaisiin vähenevät 

sähköisen asioinnin ja keskitetyn yleisneuvonnan myötä

• Luvat ja valvonta -palvelukerroksen myötä jokaisella mukana 

olevalla viranomaisella on mahdollisuus keskinäiseen 

kommunikaatioon koko prosessin aikana

• Integroituminen Luvat ja valvonta -palvelukerrokseen on tehty 

helpoksi ja käyttöönoton myötä manuaalinen käsittely 

vähenee merkittävästi

• Valvonnan kohdentaminen helpottuu jaetun tietopohjan ja 

riskiprofiloinnin ansiosta. Selkeä kokonaiskuva hankkeesta ja 

hyvä tiedon saatavuus auttavat valvontatyön koordinointia ja 

esimerkiksi valvontakäyntien järjestämistä

Liittyminen Luvat ja valvonta -

palveluun tuo merkittäviä etuja 

viranomaisten työhön
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Luvat ja valvonta -palvelun käyttöönotto 
edellyttää toimintatavan muutosta
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Luvat ja valvonta -palvelu tarjoaa 
rakennuspalikat viranomaisten 
väliseen yhteistyöhön, jotta 
lupakokonaisuus olisi asiakkaalle 
helpommin ymmärrettävissä ja 
hallittavissa. Uusi yhteistyöhön 
perustuva toimintamalli 
rakennetaan yhdessä eri 
viranomaisten kesken

Asiakkaan asiointikokemus 
paranee, kun integroitte nykyisen 
palvelunne palvelukerrokseen ja 
pääsette hyödyntämään eri 
lähteistä kertyvää tietoa 
mahdollisimman tehokkaasti. 
Yhteinen tieto palvelee niin 
asiakasta kuin viranomaisiakin

Asiakkaan tarpeesta lähtevä 
toimintamalli vaatii oman 
toiminnan kriittistä tarkastelua. 
Me tarjoamme monipuolista 
tukea muutosprosessin 
läpiviemiseen ja uusien 
toimintamallien käyttöönottoon



Teollisuuslaitoksen muutoshanke

Tapahtumajärjestäminen

Uusiutuvan energian direktiivi RED II 

Kaivostoiminnan valvonta

Investoiva maaseutuyritys ja alkutuotanto

Sote -yrityksen perustaminen ja rekisteröinti
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Hankkeessa mukana useita erilaisia
asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia



Aikataulu: 
Mitä on jo tehty ja mitä tehdään seuraavaksi

2

2020

 Palvelukerros 
tuotantokäyttöön 
(teollisuuslaitoksen 
muutoshanke)

 Tapahtuma-
järjestämisen 
pilotointi 
Tampereella ja 
Hyvinkäällä

 RED II 
palvelumuotoilu

1

 Palveluun 
toteutettiin 
teollisuuslaitoksen 
muutoshankkeen 
sekä
tapahtuma-
järjestämisen 
vaatimat 
toiminnallisuudet

2019

3

2021

 RED II perus-
toiminnallisuudet 
tuotantoon

 Tapahtuma-
järjestäminen 
tuotantovalmis

 Lux Helsinki 2022 
ensimmäinen 
tapahtumaluvitus

4

2022

 RED II 
lisätoiminnallisuudet

 Tapahtuma-
järjestämisen lisä-
toiminnallisuudet

 Tampereen 
pilotoinnit, STUK:n
luvat

 LaKu (lausunto- ja 
kuulemistyökalu)

 Investoivan 
maaseutuyrityksen 
tunnustelupalvelu

6

2024 



 Palvelu siirtyy 
ylläpitävään 
kehittämisvaiheeseen

 Palvelun käyttö 
vakiintuu ja laajenee

5

2023

 Sote -
palvelukokonaisuus

 Alkoholilupa

 Uusia lupia ja 
lupakokonaisuuksia

 Hankemuotoinen 
kehittäminen 
päättyy
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Toimimalla yhdessä 
teemme Luvat ja valvonta 
-palvelusta jokaiselle toimijalle 
parhaan palvelun

tem.fi/luvat-ja-valvonta (hankkeen v i ra l l inen s ivus to)

luvatjavalvonta.fi ( to im in ta tapamuutoksen ja  käyt töönot to j en tuk is ivus to)

#digiluvat
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YHDESSÄ YKKÖSIKSI!
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Kiitos !

DigiOhjelman tiimi:
Tanna Rantanen
Katariina Rantala
Marjukka Saarijärvi
Tiina Lokka-Lepistö
Petteri Ohvo
Olli Kuusisto
Päivi Anttila

Digiohjelma


