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Hallitusohjelman kärkihanke:  
Digitalisoidaan julkiset palvelut 
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Puoliväliriihessä todetut loppuhallituskauden 
päätoimet: 
 
•  Toimeenpannaan sähköisten palvelujen tiekartta 2017–2021. Siirrytään 

käyttämään ensisijaisesti sähköistä postilaatikkoa vuoden 2018 aikana.  

•  Otetaan KaPAssa käyttöön syksyn 2017 aikana uusi Suomi.fi-verkkopalvelu. 

•  Valmistellaan uusi tiedonhallintalaki.  

•  Otetaan käyttöön uusi valtion digihankkeiden koordinoimisen ja investointien 
ohjausmalli 

•  Jatketaan kärkihanketta tiiviissä yhteistyössä keskushallinnon uudistamisen 
reformin sekä johtamisen ja toimeenpanon parantamisen kärkihankeen kanssa. 

•  Vauhditetaan digitaalisten ekosysteemien kehkeytymistä 
ekosysteemifoorumimallilla.  

•  Viedään päätökseen digikuntakokeilut ja levitetään niiden tuloksia kuntiin. 
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Hallinnonalojen ja kuntien prosessien 
digitalisointityö käynnistynyt 

 
Luvat ja valvonta –kärkihankkeen 

ajankohtaiset kuulumiset  
  
 



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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Yhteinen asiakas – monta toimijaa 
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Virastolähtöisestä asiakaslähtöiseen 
palvelulupaukseen ja palvelukokemukseen 

 

Asiakkaan tarpeesta 
muodostuvat 
palvelukokonaisuudet 

sekä  

asiakaslähtöiset, sujuvat 
palvelupolut ja - ketjut 
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Viranomaisrajat ja hallinnon tasot ylittävä kokonaispalvelu 
asiakkaiden näkökulmasta  

• Keinona yhteinen asiakaslähtöisen kehittämisen malli 

• Koestus tapahtumajärjestäjien ja ison teollisuuslaitoksen muutoshankkeen asiakaskohderyhmillä 

• Käynnistetyt uudet asiakaskohderyhmät: 

• - Sote-toimialan yrityksen perustaminen ja siihen liittyvä luvitus ja valvonta 

• - Investoiva maaseutuyritys sekä maatilan elinkaaripalvelut 

• - Kaivostoiminnan valvonta 

 

 

 

• Testattua asiakaslähtöisen kehittämisen mallia hyödynnetään jatkossa kuvattaessa seuraavia 

viranomaisrajat ylittäviä palvelukokonaisuuksia 

 

Asiakaslähtöisen kehittämisen malli: 

Asiakkaat   

kehitystyön 

keskiössä 

Lainsäädännön vaatimien muutosten tarkastelu kehitystyön edetessä 

s 



 
Palvelut hallinnontasot ja organisaatiorajat ylittäen 

14.12.2016 

Organisaatioriippumattomat 

sujuvat palveluketjut, joissa 

alue- ja toimijarajat eivät näy 

asiakkaalle 

 

Yhden luukun periaatteella 

toimiva digitaalinen asiointi ja 

kaikkikanavaiset tukipalvelut 
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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 
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KA: TOIMINTA JA TIETO  

PALVELUKERROKSEN  VAATIMUSMÄÄRITTELY 

SÄÄDÖSTEN SUJUVOITTAMINEN 

KANSALLINEN PALVELUARKKITEHTUURI 

YHTEINEN SANASTOTYÖ 

PALVELUKERROKSEN TOTEUTTAMINEN (VAIHE 1) VAIHE 2 

UUDET PALVELUMUOTOILUT 

Luvat ja valvonta – kärkihankkeen tiekartta 

VALMISTAUTUMINEN TOIMINTATAPAMUUTOKSEEN JA PILOTOINTI  
- TEOLLISUUSLAITOKSET JA TAPAHTUMAJÄRJESTÄJÄT 

 Selvitykset 
(2015): 

 Asiakaslähtöisen 
kehittämisen malli 

 Teollisuuslaitoksen 
muutoshanke ja 
tapahtumajärjestämis
en palvelumuotoilut 

 
 
 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 

SEURAAVAT PALVELUMUOTOILUPROJEKTIT 

KA: TEKNOLOGIA 

TEOLLISUUSLAITOKSEN MUUTOSHANKE: 
MONILUPAISUUS JA VALVONTA 



Hankkeen organisointi 
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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 

Luvat ja valvonta -kärkihanke 



 

Kiitos 

 
Lisätietoja 

Sirpa Alitalo (sirpa.alitalo@tem.fi) 

Päivi Tommila (paivi.tommila@tem.fi) 
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