
Hyvät esimerkit

Digitalisaation edistämisen ohjelman YritysDigi- hanke etsii ja kuvaa 
esimerkkejä hyvistä digitaalista palveluista, joita yritykset ja yhteisöt 
voivat hyödyntää. 
Tavoitteena on inspiroida kunta- ja valtionhallinnon toimijoita 
kehittämään digitaalisia yrityspalveluitaan jakamalla vertaisesimerkkejä 
opeista ja onnistumisista.



Viranomaisrajat ylittävät asiakaslähtöiset 
palvelukokonaisuudet
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• Tällä hetkellä tuotannossa ovat tuotantolaitoksen (ml. uusiutuvan energian tuotanto) perustamiseen tai 
muutokseen liittyvät lupakokonaisuudet ja tapahtumajärjestämiseen liittyvät luvat pilottikäytössä.

• Palvelussa hyödynnetään kansallisen palveluarkkitehtuurin ratkaisuja ja integraatiorajapintoja.

• Luvat ja valvonta –palvelussa annetut tai rekistereistä haetut tiedot siirtyvät automaattisesti 
asiointipalvelun kautta viranomaisten asianhallintaan ilman ylimääräisiä manuaalisia välivaiheita.

• Palvelussa hyödynnetään analytiikkaa ja automaatiota. Tekoälyn hyödyntäminen suunnitteilla.

• Viestintäkanavina Twitter tili @digiluvat, hankkeen verkkosivut sekä luvat ja valvonta –hankkeen 
uutiskirje. Aihetunniste #digiluvat

Ratkaisu

• Asiakaslähtöinen yhden luukun periaatteella toimiva digitaalinen asiointi, jossa pohjalla sujuvat 
palveluketjut ja asiakkaan tarpeesta muodostuvat palvelukokonaisuudet.

• Luvat ja valvonta -palvelussa asiakas voi kerralla käynnistää lupahaun usean viranomaisen kanssa, 
seurata asioinnin etenemistä ja keskustella tai viestiä usean viranomaisen kanssa samanaikaisesti 
asioinnin eri vaiheissa.

• Toiminta- ja ajattelutavan muutos, jossa asiakkaan tarpeet, tieto ja sen hyödyntäminen nostetaan 
keskiöön.

• Onnistuneen muutoksen edellytyksenä ovat viranomaisten välinen yhteistyö, viestintä ja läpinäkyvyys.

Asiakaslähtöisyys

https://luvatjavalvonta.fi

Työ ja elinkeinoministeriö

Kuvaus

Luvat ja valvonta -palvelussa asiakas voi hoitaa 

lupa- ja ilmoitusvelvoitteita samassa palvelussa 

yli organisaatio- ja viranomaisrajojen. 

Tulokset ja hyödyt kiteytetysti

Palvelu pyrkii säästämään asiakkaiden ja 

viranomaisten aikaa ja resursseja tunnistamalla 

ja purkamalla turhia ja päällekkäisiä prosesseja 

ja palveluja. Tehokkaampi tietojenkeruu ja 

hyödyntäminen sekä läpinäkyvä prosessi 

tehostavat viranomaisen työtä ja asiakkaan on 

helppo seurata käsittelyn etenemistä.

Ajankohta

Tuotannossa 1.9.2020 lähtien

Yhteyshenkilöt

Päivi Tommila ja Kimmo Kuusela, TEM

Huomioita

Palvelua kehitetään jatkuvasti ja palveluun 

lisätään vaiheittain uusia lupia. Luvat ja valvonta 

-palvelu on toistaiseksi käytettävissä 

suomenkielellä.

Perustiedot

Luvat ja valvonta -palvelu

https://luvatjavalvonta.fi/


Kokemuksia Luvat ja valvonta –palvelun käyttäjältä 

“Palvelusta jäi todella hyvä fiilis! Kokonaisuuden hahmottaminen on 

nyt helppoa, eikä samoja asioita enää tarvitse täyttää moneen 

kertaan. Aikaa ja resursseja säästyy valtavasti ja yhteistyö eri 

osapuolten välillä tiivistyy”,

Lux Helsinki -valofestivaalin johtava tekninen tuottaja Matti Vuorela summaa kokemuksiaan.

Lähde: Luvat ja valvonta -uutiskirje, maaliskuu 2022, Uusi palvelu selkeyttää tapahtumajärjestämisen 

lupaviidakon –osio. URL: https://www.emaileri.fi/g/l/325309/0/0/7170/2381/0 
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