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Toimintaedellytysten 

turvaaja - uusi Valtion  

lupa- ja 

valvontavirasto 
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Ydinviestit 
Valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä kootaan uudenlaiseen, monialaiseen 

virastoon. 

 

Viraston toimialat ovat sosiaali- ja terveysala, ympäristötehtävät, työsuojelu 
sekä opetus- ja kulttuuritoimi.  

 

Uusi virasto valvoo toimialoillaan perusoikeuksien ja yleisen edun toteutumista. 
 

 

Virasto on valtakunnallinen, mutta läsnä siellä missä asiakaskin. 
 

Uudella virastolla on yhdenmukaiset ja asiakaslähtöiset toimintatavat – 
lähtökohtana ennakointi, digitaalisuus sekä asioinnin helppous ja sujuvuus. 

 

 
 



- 

Miksi uusi virasto? 
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Alueuudistus muuttaa Suomen hallinnon rakenteita laajakantoisella tavalla:  

kunta/maakunta/valtio -jako luo uuden tehtävärakenteen ja hallinnon vuorovaikutusmallin. 



- 

Valtion rooli 

Valtionhallinnon tulee vastata uuden rakenteen  

tarpeisiin toimintaedellytysten turvaajana 
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Valtakunnallinen toimivalta 

Valtion rooli on yhdenvertaisten oikeuksien turvaamisessa 

Alueellinen näkyvyys, vuorovaikutus ja aluetuntemus 

Valtio on läsnä koko valtakunnassa 

  

Yhtenäiset ratkaisu- 

käytännöt ja toimintatavat 

Valtio on yhtenäinen toimija 

  

Poikkihallinnollisuus, kokonais- 

näkemys ja kokonaisuuden suunnittelu 

  

 

 

 

 

 

 

Valtion vastuulla  

 
Oikeusvaltio 

Perusoikeudet 

Turvallisuus 

Yhdenvertaisuus 

Yleinen etu 

Valtakunnalliset ja 

kansainväliset tehtävät  



- 

Tehtävät 
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LUVAT 
• Myöntää lupia ja 

oikeuksia 

• Rekisteröi  

toimijoita  

 

OHJAUS 
• Ohjaa ja kehittää 

toimintaa  

• Rahoittaa 

palvelutuotantoa ja 

hankkeita  

 

VALVONTA 
• Valvoo toiminnan 

lainmukaisuutta  

 

Opetus- ja 

kulttuuritoimi 

Sosiaali- ja 

terveysala 

Ympäristötehtävät 

Työsuojelu Lisäksi virasto vastaa kuntien ja maakuntien yleisestä laillisuusvalvonnasta, 

elinkeinojen valvonnasta, palkkaturvasta ja muista oikeusturvatehtävistä. 
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Turvaamme alueilla toimien 

perusoikeuksien ja oikeusturvan 

toteutumista ja valvomme yleistä etua 

hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, 

ohjaus- ja valvontatehtäviä.  

 

Toimimme ennakoivasti, asiakaslähtöisesti, 

poikkihallinnollisesti sekä moniammatillista 

asiantuntemusta hyödyntäen.  

Toiminta-ajatus 



- 

Asiakkaat 
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Ihmiset ja yhteisöt 

Palvelun käyttäjinä ja tuottajina 

Kansalaiset     Yrittäjät     Työntekijät ja työnantajat   Maakunnat     Kunnat     Elinkeinot 3. sektori 



- 

Hyödyt asiakkaille 
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Ihmiset 
• Saavat tarvitsemansa palvelut yhdenmukaisesti 

• Asiointi on helppoa ja sujuvaa 

• Elin- ja työympäristö on turvallinen ja terveellinen 

Yritykset ja työnantajat 
• Liiketoimintaympäristö on tasapuolinen ja toimiva 

• Asiointi on helppoa ja sujuvaa 

• Palvelut tarjolla valtakunnallisesti 

Maakunnat 
• Saavat vuorovaikutteista ohjausta ja tukea tehtäviensä 

hoitamiseen kaikissa maakunnissa 

• Asiointi on helppoa ja sujuvaa 

Kunnat 
• Saavat vuorovaikutteista ohjausta ja tukea tehtäviensä 

hoitamiseen 

• Asiointi on helppoa ja sujuvaa 



- 

Uusi toimintakulttuuri 
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Vaikutamme yhteiskuntaan 

yhteisen tavoiteasetannan ja 

toiminnan kokonaisnäkemyksen 

kautta 

Yhteiskäytämme tietoja ja 

kysymme ne vain kerran. 

Opimme toisiltamme.  

Luomme uusia valvonnan 

riskiperusteisia, ennakoivaan 

ohjaukseen painottuvia 

menetelmiä 

Käsittelemme asiat asiakas- 

lähtöisesti, yhdenmukaisesti, 

kokonaisvaltaisesti ja 

moniammatillisesti 

Meillä on poikkihallinnollisesti ja  

monialaisesti toimiva uusi virasto 

Toteutamme yhden  

luukun periaatetta ja 

digitalisoimme palvelut  
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Viraston toimipaikat  

 

Helsinki 

Hämeenlinna 

Joensuu 

Jyväskylä 

Kajaani 

Kokkola 

Kouvola 

Kuopio 

Lahti 

Lappeenranta 

Mikkeli 

Oulu 

Toimipaikat 

Pori  

Rovaniemi 

Seinäjoki  

Tampere 

Turku 

Vaasa 



- 

Viraston ohjaus ja rakenne muutoksen tukena 
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Viraston johtaminen ja 

yhteisen ohjauksen 

piirissä olevat asiat 
Viraston substanssityö 

Valtioneuvosto 

Valtion lupa- ja valvontavirasto 

OM SM VM OKM MMM TEM STM YM VNK UM PLM LVM 

Yhteinen ohjaus 
Yhteinen ohjausryhmä sekä  

valmisteluverkosto 

 

Toiminnallinen ohjaus 
Kukin ministeriö toimialallaan 



- 

Organisaatiomalli 

8.3.2017 12 

  

Yhteisen toiminnan organisointi X  

Yhteisen toiminnan organisointi Y 

J O H T O R Y H M Ä  

Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat 

 

Ympäristö

-tehtävät 

n. 500 htv 

 

Sosiaali- ja 

terveysala 

n. 300 htv 

 

Työ- 

suojelu 

n. 400 htv 

 

Opetus- ja 

kulttuuri 

n. 80 htv 

Sisäinen tarkastus 

 Oikeusturva (TEM:n, OM:n, SM:n ja VM:n tehtäviä) n. 100 htv 

Hallinto- ja kehittämispalvelut n. 160 htv 

PÄÄJOHTAJA 



- 

Toimeenpano 
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Viraston perustamisen toimeenpanohanke käynnistyi 15.2.2017 

TOIMEENPANOHANKKEESSA: 

Turvataan viraston tehtävien 

häiriötön siirtyminen 

Luodaan toiminta- 

ajatuksen mukainen 

poikkihallinnollinen ja 

monialainen virasto 

Toteutetaan muutos vuoro- 

vaikutuksessa sidosryhmien  

kanssa ja noudattaen hyvää 

henkilöstöpolitiikkaa 

Henkilöstö tekee muutoksen 



- 

Toimeenpanon organisointi 
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Toimeenpano- 

hankkeen  

ohjausryhmänä  

toimii Valtion lupa- ja 

valvontavirastoa 

valmisteleva ryhmä. 

 

Hankkeen ryhmät: 

Ohjausryhmä  

1. Viraston valtakunnallisen 

organisoinnin ja ohjauksen työryhmä 

(ORION) 

2. Palvelumalli- ja 

digitalisaatio-

työryhmä (PASAATI) 

3. Henkilöstötyöryhmä 

4. Viestintätyöryhmä 

Yhteisen ohjauksen alaryhmä 

Sosiaali- ja terveysala 

Opetus- ja kulttuuritoimi 

Ympäristötehtävät 

Työsuojeluhallinto 

Oikeusturva 

Hallinto- ja kehittämispalvelut 



- 

Valtion lupa- ja valvontaviraston toimeenpanon aikajana 
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2017 2018 2019 

Esivalmistelu 

2/2017 – 6/2017 

Analysointi- ja ehdotus 

-vaihe 

7/2017 – 12/2017 1/2019 

Alustava selvitys siirtyvästä  

henkilöstöstä, muutostuen 

valmistelu ja toteutuksen aloitus 

Henkilöstön sijoittumisen 

suunnittelu 

 

 

1/2018 – 

6/2018 

Suunnittelu ja toimialojen tehtävien 

sekä osaamisen kartoitus 

Uusien prosessien 

suunnittelu 

ja organisointi- 

ehdotukset 

Toimenpide- ja täytäntöönpanovaiheet   

Yhteiset toiminnot ja  

viraston työjärjestys 

Graafisen ilmeen  

Kotisivujen ja intran 

suunnittelu 

 

Viestintäsuunnittelu 

Organisaatio 

Palvelumallit ja digitalisaatio 

Henkilöstö 

Viestintä 

 
 

6/2018 – 

12/2018 

Uusi virasto aloittaa   

Toimialojen työjärjestykset, 

työnjaot ja sisäiset määräykset, 

johdon valinnat 

Ohjaus  

Yhteisen ohjauksen sisällön ja 

prosessien suunnittelu 

Ohjausryhmän ja 

valmisteluverkoston  

asettaminen 

Tulossopimus, TAE ja kehys 

Hankearviointi, käynnistämisen turvaamistoimenpiteet, 

kuvaus tavoitetilasta ja palvelumalleista sekä niihin 

liittyvistä toimenpiteistä  

Muutos- ja 

kehitysehdotusten 

yhteensovitus  

Muutostyön ohjaus  

Viraston henkilöstöpoliittiset 

periaatteet, menettelytavat, sopimukset 

Ulkoisen viestinnän 

suunnittelu, 

toteutusprojektit  

 

Tehostettu asiakasviestintä, 

toteutusprojektit 

 

Yhteisten järjestelmien käyttöönotto 


