
  
Ympäristönsuojelun palvelut 

Palvelevasti, helposti, vastuullisesti

Lupapiste: 
• Kuntien kanssa yhteistyössä kehitetty sähköinen lupapalvelu
• Taustajärjestelmäriippumaton
• Pilvipohjainen, mikä mahdollistaa jatkuvan kehityksen
• Yhden luukun SaaS‑palvelu
• Mahdollistaa viranomaisyhteistyön yli kuntarajojen
• Antaa edellytykset työskentelylle aika‑ ja  

paikkariippumattomasti sekä paperittomasti
• Täysin kotimainen Avainlippu‑tuote

Lupapiste on ollut vauhdittamassa merkittävästi 
rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Edistys on kuitenkin 
toistaiseksi koskenut ainoastaan rakennusvalvontaa ja 
yleisiä alueita.  Ympäristönsuojelun palveluissa eletään 
edelleen pitkälti usean järjestelmän sekä paperiasioinnin 
maailmassa. Tilanne on haastava sekä viranomaisille että 
ympäristöpalveluja käyttäville asiakkaille. 

RAKENNUSVALVONTA

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Rakennuslupahakemukset,

‑ilmoitukset, poikkeaminen ja 
kiinteistönmuodostus

Julkipano

Rakentamisen aikainen valvonta

SÄHKÖINEN ARKISTO
Pysyväisarkisto

Tiedonohjausjärjestelmä ja TOS

Dokumentinhallinta ja Digitointi

Arkistopääte

LUPAPISTE KAUPPA

PÄÄTÖKSENTEKO /  
LASKUNMUODOSTUS

RAPORTOINTITYÖKALU

YLEISET ALUEET

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Sijoittamissopimus

Katulupa

Alueiden käyttö

SÄHKÖINEN ARKISTO
Pysyväisarkisto

Tiedonohjausjärjestelmä ja TOS

Dokumentinhallinta

PÄÄTÖKSENTEKO /  
LASKUNMUODOSTUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU

SÄHKÖINEN ASIOINTI
Ympäristölupa, maa‑ainesten ottaminen, 

yhteislupa, ysl‑ilmoitusmenettelyt, 
poikkeaminen, JL‑mukaiset ilmoitukset, 
vapautushakemukset, jne. asetusten ja 

lakien mukaiset hakemukset 

Julkipano

PÄÄTÖKSENTEKO *

SÄHKÖINEN ARKISTO *
Pysyväisarkisto

Tiedonohjausjärjestelmä ja TOS

Dokumentinhallinta

MUUT PALVELUT

KOULUTUS, KONSULTOINTI

YRITYSPALVELUT

LIITTYMÄT TAUSTAJÄRJESTELMIIN

* Puitesopimuksen 2021 optio, 
toteutetaan 6kk kuluessa Tieran 
tilauksesta

Lupapiste on jo käytössä  
70 % Suomen kunnista.



Lupapiste ympäristönsuojelun tarpeisiin

Sähköinen asiointipalvelu viranomaiselle
• Hankenäkymä kaikkien hankkeiden hallintaan
• Kaikki prosessin vaiheet nähtävillä reaaliaikaisesti
• Suunnitelmat ja liitteet sähköisessä muodossa
• Selkeämmät prosessit ja nopeammat vasteajat
• Käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta
• Parantaa hakemusten laatua
• Asiakasviestintä keskittyy Lupapisteeseen

Lupapiste julkipano viranomaiselle ja kuntalaiselle
• Verkkosivumuotoinen sähköinen ilmoitustaulu julkipanoille
• Kunnan sivulta linkki julkipanosivulle
• Pääkäyttäjätilin kautta määritellään ilmoitustaulun johdantotekstit  

ja oikaisuvaatimus
• Päätösten kaksivaiheinen kuulutus (vireilletulo ja päätöksenanto)
• Poistaa listojen tulostukset ja paperin käsittelyn

Sähköinen arkisto
• Sähköinen pysyväisarkisto
• Täyttää Sähke2-vaatimukset ja on Kansallisarkiston hyväksymä
• Sisältää arkistopäätteen, jonka avulla arkistoaineistoa voidaan selata
• Sisältää digitoinnin toiminnallisuudet paperiarkiston digitointia varten

Päätöksentekotoiminnallisuus Pate
• Mahdollistaa päätöksen antamisen suoraan Lupapisteessä
• Päätöksentekoon tarvittava tieto saadaan suoraan hakemukselta
• Päätöspohjat ja fraasipankki tekevät valmistelusta todella nopeaa
• Päätöksen valmistelu voidaan aloittaa heti hakemuksen  

jättämisen jälkeen
• Päätöksen julkaiseminen onnistuu kätevästi samasta paikasta
• Tietoa ei tarvitse siirtää eri palvelujen välillä

Ota yhteyttä: myynti@lupapiste.fi

Ympäristönsuojelun säh-
köistäminen kannattaa aloittaa 

nyt, jotta kunnan tarjoama 
palvelu on nykyaikaista ja vas-
taa sekä lainsäädännön että 
asiakaspalvelun vaatimuksia.

Lupapiste-palvelu on 
otettavissa käyttöön 

helposti ja vastaa 
alan korkeinta  

standardia.

Lupapiste-palvelu on 
kokonaisvaltainen.  

Se mahdollistaa toimintata-
pojen yhtenäistämisen sekä 
päällekkäisistä järjestelmistä 

luopumisen.

Taloudellisena  
sijoituksena ympäristön-

suojelun palveluiden 
käyttöönotto on  

saavutettaviin hyötyihin 
suhteutettuna pieni.


