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KÄYTTÄJÄKUNNAT (06/2016)

Palvelu käytössä tai avauksessa
- 150 kuntaa
- 205 organisaatiota
- 44% kunnista
- 61% suomalaisista



LUPAPISTE PALVELUT

Ympäristösuojelun asiointi

Tiedonhallinta
TOJ, TOS ja Sähköinen vastaanottaminen, 
dokumentinhallinta,  SÄHKE2 sertifikaatin 

mukainen käsittelyprosessi

Tiedonhallinta ja pysyväisarkisto
TOJ, TOS ja Sähköinen vastaanottaminen, 

dokumentinhallinta,  SÄHKE2 sertifikaatin mukainen 
käsittelyprosessi

Paperiarkiston digitointipalvelu

Julkipano.fi, sähköinen 

ilmoitustaulu 

LUPAPISTE SÄHKÖINEN ASIOINTI

SÄHKÖINEN ARKISTO

Ajanvaraus



LUPAPISTE SÄHKÖINEN ASIOINTI 
Sähköinen asiointipalvelu neuvontapyyntöjen, ympäristösuojelun lupahakemusten ja ilmoitusten 

hoitoon:

- Ympäristösuojelulain mukaiset ilmoitukset (YSL 527/2014)

- Maatalouden ilmoitukset (Vna 1250/2014)

- Pilaantuneen maaperän puhdistaminen (YSL 133-138 §), Hki ja Turku

- Kunnan ympäristösuojelumääräyksistä poikkeaminen

- Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)

- Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (ympäristölupa)

- Vapautus vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä

- Jätelain mukaiset ilmoitukset (JL 646/2011)

- Luonnonsuojelulain mukaiset ilmoitukset (LSL 646/1996)

- Maastoliikennelain 30§:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin (1710/1995



RAKENNE 
Lupapiste on: 

• Taustajärjestelmäriippumaton: kaksisuuntaiset tiedonsiirtorajapinnat 

• Asianhallintajärjestelmiin: Dynasty, Dynasty360, Kuntatoimisto, Tweb, M-Files, Tiera 

Tiedonhallinta/CaseM, X-archive, Elyjen USPA

• Keskeisiin kuntajärjestelmiin: Facta, Louhi, Trimble Locus

• Organisaatio- ja prosessiriippumaton: mukautuu kuntien organisaatiorakenteisiin ja 

prosesseihin, mahdollistaa kunta- ja yksikkörajat ylittävän yhteistyön ( esim. 

Järvenpää/Hyvinkää, Turun seutu, Ylä-Savo jne…)

• Karttaliittymää ja paikkatietoaineistoja keskeisesti hyödyntävä

• Palvelussa kaikki Suomen yleiskaavat määräyksineen (SYKE) ja yli 190 kunnan ajantasa-

asemakaavat (kunnat, FCG, Sweco, Sito, Karttatiimi, Ramboll, Lounaispaikka, ), 

osoiteaineisto (DigiRoad tai kunnan oma), kiinteistörajat, lainhuutotiedot, taustakartat, 

ilmakuvat jne. 

• Kaksikielinen ( suomi, ruotsi)

• Keskitetty sähköinen asiointipalvelu joka tarjotaan pilvestä ja johon kunnat voivat 

liittyä ( kyse ei siis ole ICT-järjestelmähankkeesta), www.lupapiste.fi

http://www.lupapiste.fi/


Yksi luukku 
asiakkaalle koko 
toimialaan

Yksi luukku 
viranomaiselle

Keskitetty pilvipalvelumalli on järkevin ja edullisin tapa tarjota palvelu usealla kuntatoimijalle, 
kun vaatimuksina on yhden luukun periaate ja viranomaisten yli kuntarajojen menevä yhteistyö.

RAKENNE 

Avoimet KRYSP-rajapinnat kuntien kaikkiin 

keskeisiin taustajärjestelmiin, tietohallintolain 

y hteentoimivuus vaatimuksen mukaisesti



KÄRKIHANKKEET

Viedään yhden luukun periaatetta vielä askelia eteenpäin…

Esimerkki: Tapahtuman vaatimat ilmoitukset ja luvat tulisi pystyä hoitamaan yhdessä palvelussa ja yhdellä hakemuksella



Twitter @SolitaOy

www.solita.fi

KIITOS !

JOONA MAJURINEN

Sales Consultant, Lupapiste-liiketoiminta

Joona.majurinen@solita.fi

040 1472509


