LUPAPISTE – USPA yhteiskäyttö

Kaavoittajien ja rakennustarkastajien
neuvottelupäivät
5. - 6.2.2020 Mikkelissä Sokos Hotelli Vaakunassa
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Asioinnit toimenpiteineen ja asiakirjoineen siirtyvät
sähköisesti ko. järjestelmien välillä
TOJ
Ohjaa mm. mihin
tehtäviin mikäkin asiakirja
ohjautuu USPAssa

Lupapiste.fi
Lausuntopyyntö
lähtee ELYlle

Sanoman
välitys
(BizTalk)

AsiointiKanta
eli Uspan sähköisen
asioinnin jono
Kirjaamo käsittelee ja
siirtää USPA asiaksi

USPA
Elyn käsittelijä
tekee lausunnon ja
julkaisee
julkaisutoiminnolla
asiakirjan

Asiakirjan
julkaisu
Sanomanvälitys (BizTalk)
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Historiaa

 Lupapiste.fi ja USPAn suunnittelu alkoi jo keväällä 2014






Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon ELYn, YM:n ja silloisen
lupapiste.fin toimittajan (Solita, Evolta) sekä ELYjen
tietohallinnon toimijoiden toimesta
Mikkelin kaupunki ja Etelä-Savon ELY aloittivat pilotoinnin
ja testaukset
Pilotointi laajeni Uudenmaan ELYyn ja sen kaupunkien ja
kuntien piiriin joilla Lupapiste.fi käytössä
Etelä-Savon ELYn alueelta Pieksämäki ja Savonlinna tulivat
mukaan
Marraskuun 2019 alussa laajeni valtakunnalliseksi
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Yleistä










Yhdistäminen vähentää työtä vaativia toimia, poistaa
päällekkäisiä rekisteröintejä ko. järjestelmiin, sähköpostien
määrä vähenee
Lupapiste.fitä käyttää yli 250 kaupunkia ja kuntaa
Evolta on ohjeistanut kaupungit ja kunnat lupapiste.fin käytöstä
KEHA on ohjeistanut ja pitänyt koulutuksia USPA
asianhallintajärjestelmän käytöstä liittyen yhteiskäyttöön
Tässä vaiheessa toiminto koskee vain lausuntopyyntö lausunto menettelyjä ELYjen Y- ja L-vastuualueilla tiettyjen
tehtävien osalta
Lupapiste.fi ja USPA yhteiskäyttö laajenee myöhemmin koskien
kunnilta / kaupungeilta tiedoksi saapuvia päätöksiä
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Asioinnit ELYyn (yhteiskäyttö)








07.01.05 (Kunnan MRL:n mukaiset päätökset (poikkeamis-,
suunnittelutarveratkaisu- ja rakennusjärjestyspäätökset; rakennus-,
toimenpide-, purkamis- ja maisematyöluvat)
07.00.06 (Ympäristönsuojelulain valvontamenettely, tarkoittavat kunnan
valvomia kohteita)
07.00.13 (Pohjavesien suojelu)
07.00.32 (Maa-ainesten otto ja käsittely: ympäristönsuojelulain ja maaaineslain mukainen menettely)
06.05.09 (Teiden suoja- ja näkemäalueelle rakentaminen (Poikkeamisluvat))
06.05.10 (Teiden suoja- ja näkemäalueen ulkopuolelle rakentaminen
(Naapurin kuuleminen))

Muut asioinnit ELYyn toivotaan hoidettavaksi ELYjen kunnille tarkoitetulla yleisellä
asiointilomakkeella Kuntien yleinen asiointilomake ELYille
Liitteitä voi liittää lomakkeeseen joiden yhteiskoko on 50 MT
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Yhteiskäyttöön liittyvät huomiot






Prosessit eroavat kaupunkien ja ELYjen kesken
– Asia voi lähteä kulkemaan ihan eri reittejä ja lausuntopyyntö saatetaan
laittaa käsittelyyn ELYn väärälle vastuualueelle
– Lupapisteen kautta tehty lausuntopyyntö määrittää, kenelle
asiantuntijalle asia ELYssä välitetään käsiteltäväksi
– ELYn kirjaamoja ei saa ohittaa, sillä kirjaamossa määritellään käsittelijät
eri vastuualueille
– ELYn käsittelijöiden sähköposteihin ei suoraan lausuntopyyntöjä
Lähettäjän on ilmaistava viestissään selkeästi, pyytääkö tämä ELY-keskukselta
naapurinkuulemislausuntoa (ELY-keskuksessa liikennepuolen asia) vai
lausuntoa esimerkiksi suunnittelutarve- tai poikkeamislupahakemuksesta
(ELY-keskuksessa ympäristöpuolen asia).
– Vältytään tilanteelta, jossa kirjaamo tai asiankäsittelijät joutuvat
käyttämään ylimääräistä työaikaa asiakkaan viestin tulkitsemiseen,
lausuntopyynnön välittämiseen virkamieheltä toiselle tai viime kädessä
olemaan yhteydessä kuntaan asian selvittämiseksi
ELYstä ei päästä katsomaan lupapiste.fi järjestelmää esim. onko ELYn lausunto
varmasti mennyt lupapisteeseen eikä myöskään mikäli Lupapiste.fihin on
tullut myöhemmin asiakirjoja esim. asiakkaalta
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Mitä kannattaa kuitenkin Lupapiste.fin päässä tehdä

 Mahdollisuus sähköpostilla lähettämiseen poistettava
lupapiste.fistä
– Evolta on ohjeistanut: Ohjeet pääkäyttäjille
 Pääkäyttäjäasetuksissa Käyttäjät-välilehdeltä pitää
Lausunnonantajat-listasta poistaa kaikki ELY-keskuksen
lausujat (esim. kirjaamo@ely-keskus.fi).
 Näin varmistetaan, että ELY-lausuntoja ei vahingossa
pyydetä ns. tavallisten lausuntojen tapaan vaan kaikki
ELY-lausunnot ohjataan Pyydä lausunto ELY-keskukseltapainikkeella tehtäviksi
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Kiitos!
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