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Asiakkaat ja sidosryhmät
558 osallistumista (2.5.-13.5.2018*)

Alue (ensisijainen) Määrä
Koko Suomi (ei yhtä maak.) 151
Uusimaa 93
Varsinais-Suomi 25
Satakunta 16
Kanta-Häme 19
Pirkanmaa 37
Päijät-Häme 12
Kymenlaakso 19
Etelä-Karjala 13
Etelä-Savo 13
Pohjois-Savo 29
Pohjois-Karjala 13
Keski-Suomi 21
Etelä-Pohjanmaa 23
Pohjanmaa 10
Keski-Pohjanmaa 7
Pohjois-Pohjanmaa 26
Kainuu 11
Lappi 20
Ahvenanmaa 0

YHTEENSÄ 558

Rooli, jossa vastaan Määrä
Yksityishenkilö, kansalainen 72
Yritys 64
Konsultti 18
Kunta tai kuntayhtymä 140
Maakuntien liitto 23
Ministeriöt, valtion virastot ja lait. 72
Muu julkishallinto 27
Muu julkisen sektorin toimija 20
Yliopistot, oppi- ja tutkimuslaitokset 18
Järjestöt ja yhdistykset 93
Media 1
Muu 10

YHTEENSÄ 558

Toimiala, jolla toimin Määrä
Sosiaali- ja terveys 160
Ympäristö 203
Työsuojelu 21
Varhaiskasvatus, opetus ja kulttuuri 15
Oikeusturva 10
Muu 149

YHTEENSÄ 558

*Osallistumisia kertyi 17.5.2018 asti
28.5.20184



Asiakaslähtöisyys
Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa Luovan toiminnassa?

5 28.5.2018

Yhteenvetoa tuloksista



Asiakaslähtöinen Luova

• Palvelun sujuvuus
• Helppo ja monikanavainen yhteydenotto – chat, verkkoasiointi, puhelinajat,  

henkilökohtainen asiointi
• Yhden luukun periaate – asiakasta saattaa käsitellä useampikin viranomainen,

mutta tämä ei näy asiakkaalle. Yksi hakemuksella hoituu monta asiaa.
• Sujuva verkkoasiointi – otetaan asiakkaat mukaan jo verkkosivuja ja  

verkkoasiointia suunniteltaessa eikä vasta testaus vaiheessa
• Asiantuntijoilla mahdollisuus käydä asiakkaan luona tilanteen vaatiessa

• Palvelun nopeus
• Pitävät palvelulupaukset – ei kuitenkaan liian tiukkoja aikataulutuksia, jolloin  

palvelun laatu saattaa kärsiä
• Läpinäkyvyys – asiakas tietää missä vaiheessa hänen asiansa käsittely on

• Sisäiset prosessit
• Ohjeistukset asiakaslähtöisestä toimintatavasta konkreettisiksi – mitä  

asiakaslähtöisyys tarkoittaa valvovilla viranomaisilla
• Organisaatio rakenne ja johtajuus – virastomaisesta päällikkörakenteesta  

horisontaaliseen asiantuntijaorganisaatioon
• Kattava sisäinen asiantuntijahakemisto nimellä, kuvalla, sijainnilla ja lyhyellä  

työtehtävien selostuksella (+ hyvällä hakutoiminnolla)

Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa  
Luovan toiminnassa?
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Asiakaslähtöinen Luova

• Palvelun helppous
• Selkokieliset ohjeistukset
• Nopeat matalankynnyksen yhteydenottotavat

• Asiakkaan tuntemus
• Lähestytään asioita asiakkaiden tarpeiden ja kysymysten kautta eikä omista  

termeistä ja lakipykälistä käsin
• Asiakasryhmien tarpeet ovat etukäteen tunnistettu
• Tietojärjestelmien hyödyntäminen – yhteinen tietojärjestelmä Luovalle /  

tietojärjestelmien rajapinnat kuntoon -> asiakkaiden jo järjestelmässä olevat  
tiedot ovat helposti löydettävissä eikä näitä tarvitse pyytää uudelleen  
asiakkaalta

• Sähköisessäkin asioinnissa mahdollisuus löytää paikallistuntemusta omaava  
asiantuntija vastaamaan kysymyksiin

• Yhdenvertaisuus, yhdenmukaisuus
• Yhdenmukaista palvelua jokaiselle, paikasta ja asiakkaasta riippumatta
• Huomioidaan eri palvelupoluissa eri asiakasryhmien mahdolliset rajoitteet

Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa  
Luovan toiminnassa?

28.5.20187



Asiakaslähtöinen Luova
- lainauksia asiakkaiden  
vastauksista

• ”Systemaattinen palautteen kerääminen ja palvelun kehitys palautteen pohjalta”
• ”Käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä”
• ”Verkkosivut rakennetaan asiakkaiden kanssa yhdessä”
• ”Kattava ja helppo verkkoasiointi”
• ”Asiantuntijat tavoitettavissa monikanavaisesti esim. sähköpostilla, chatissa, puhelimitse tai  

palvelupisteessä”
• ”Sujuva asiointi, asiakkaan ei tarvitse tietää kenelle hänen asiansa kuuluu, eikä asiakasta  

pompotella henkilöltä toiselle vaan palvelu toimii yhden luukun periaatteella”
• ”Läpinäkyvä toiminta – päätöksenteko, käsittelyajat”
• ”Step by step” ohjeistukset asiakkaille”
• ”Ennakkoilmoitukset selvityspyynnöistä nopeita kanavia hyödyntäen esim. sähköpostilla,  

tekstiviestillä tai soittamalla”
• ”Viranomaispalvelua myös toimistoaikojen ulkopuolella”
• ”Opastavaa ja neuvovaa toimintaa lupien hakuvaiheessa”
• ”Koulutusta ja webinaareja”
• ”Jatkuva yhteys sidosryhmiin eri kanavien kautta (kyselyt, haastattelut, järjestö /  

lautakuntatoiminta)”
• ”Asiakkaiden tunteminen”

Mitä asiakaslähtöisyys tarkoittaa  
Luovan toiminnassa?

28.5.20188

Asiakkaat ja sidosryhmät



Asiakaspalvelu ja asiointi

1. Minkälainen asiakaspalvelun muoto sopii sinulle  
parhaiten?

2. Miten haluaisit asioida Luovan kanssa (eri tilanteissa)
3. Muut kommentit asiointiin liittyen

9 28.5.2018



Sähköposti ja puhelin ovat  
suosituimmat asiakaspalvelun muodot
• Heikoimman kannatuksen saa asiakaspalvelu somessa
• Video kanavana sopii myös melko huonosti useimmille
• HUOM. Osallistujat pystyvät vastaamaan netissä, mikä  

olisi muiden palaute

Minkälainen  
asiakaspalvelun muoto  

sopii sinulle  
parhaiten? (n=260)

Asiakkaat ja sidosryhmät

Asiakaspalvelu sähköpostilla

Asiakaspalvelu puhelimessa  

Itsepalvelu verkkopalvelussa  

Asiantuntijatapaaminen kasvokkain paikan päällä  

Omatoiminen tiedonhaku julkisista tietovarannoista

Asiakaspalvelu chatissa  

Asiantuntijatapaaminen videolla kasvokkain

Asiakaspalvelu videon välityksellä

Asiakaspalvelu somessa

Sopivuus5:5 Huono 6K5eskitaso 7H5yvä Erinom8a5inen
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A) Miten haluaisit  
asioida Luovan kanssa

...tilanteissa, joissa esimerkiksi haluat  
jättää palautetta, tehdä ajanvarauksen  
henkilökohtaisesta tapaamisesta, saada  

neuvontaa Luovan palveluista tai  
vaikkapa selvyyden siitä, miten  

lupahakemuksen käsittely etenee?

2,15
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A) Muut ehdotukset

• ”Paikan päällä asiakkaan luona”
• ”Paikan päällä maastossa”
• ”Hyvin poikkeuksellisesti paikan päällä virastossa”
• ”Jos verkossa voisi nähdä reaaliajassa miten oma hakemusasia etenee niin se olisi  

erinomaista palvelua!
• ”Tärkeintä on, että vastaus kanavoituu järkevästi takaisin valituksen tekijälle.
• ”Kirjautumalla palveluun, josta näen missä asiaani on käsitelty ja milloin on sen

deadline. Myös järjestelmästä lähetetty meili on ok kun asia etenee. Vrt. Hyrrä.
• sähköinen lupapalvelu”
• ”Asiointitavan valintaan vaikuttaa hyvin oleellisesti se, kuinka kykenevä asiakas on  

toimimaan digitaalisessa maailmassa. Monet henkilöt tarvitsevat tukea  
digitaalisten palvelujen kanssa, joten aina on oltava mahdollisuus myös  
avusteiseen palveluun sekä kasvokkain tapahtuvaan palveluun.

• ”Viranomaisten kesken asiointi paikkatietoalustalla ja yhteisten tietoalustojen  
kautta”

• ”Kirjepostina”

...tilanteissa, joissa esimerkiksi haluat  
jättää palautetta, tehdä ajanvarauksen  
henkilökohtaisesta tapaamisesta, saada  

neuvontaa Luovan palveluista tai  
vaikkapa selvyyden siitä, miten  

lupahakemuksen käsittely etenee?

28.5.201812

Asiakkaat ja sidosryhmät



B) Miten haluat asioida  
Luovan kanssa

... tilanteessa, jossa tarvitset  
asiantuntijan apua tai neuvontaa tai  

haluat keskustella asiantuntijan kanssa
henkilökohtaisesti?

%

9,58
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Videoneuvottelu asiantuntijan kanssa

Kasvokkainen tapaaminen asiantunt. kanssa

Sähköpostilla tapahtuva neuvonta

Puhelinkeskustelu asiantuntijan kanssa

Asiakkaat ja sidosryhmät



B) Muut ehdotukset ... tilanteessa, jossa tarvitset  
asiantuntijan apua tai neuvontaa tai  

haluat keskustella asiantuntijan kanssa
henkilökohtaisesti?

• ”Chat” (yhteensä 4 mainintaa)
• ”Neuvottelu”
• ”Mikä tahansa helposti sovittava tapa käy”
• ”Kasvokkain, jos erityisen kiperä pulma”
• ”Olen valmis myös päättämään yhdessä keskustelupöydän ääressä, kuinka tässä  

tilanteessa tulee toimia”
• ”Skype-yhteydessä voisi tarvbittaessa jakaa asiakirjan ja yhdessä katsoa tarvittavia  

kohtia”
• ”Puhelinkeskustelun ja sähköpostin yhdistäminen - keskustelu ja neuvonta sekä

dokumentit miten asia hoidetaan”
• ”Maastokatselmuksiin on syytä varata aikaa ”
• ”Poikkeuksellisesti esim. kasvokkainen tapaaminen”

28.5.201814

Asiakkaat ja sidosryhmät



C) Miten haluaisit ... saattaa asian vireille tai esimerkiksi
täydentää hakemuksesi asiakirjoja?

7,37
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C) Miten haluaisit

• ”Sähköposti” (yhteensä 11 mainintaa)
• ”Chat”
• ”Asiakkaiden oman kirjelaatikon kautta - vähän niin kuin pankeilla on sisäinen  

sähköposti”
• ”Varmistus että postini on tullut ja saada arvioitu aika milloin saa vastauksen sekä

tietoa mahdollisuuksista tehdä asia nopammin.
• ”Sähköpostitse henkilölle, joka asiaani tulee hoitamaan kokonaisuudessaan”
• ”Tai avustettuna esim. Hyrrä”
• ”Liitteiden toimittaminen tulisi olla mahdollisimman helppoa esim. sähköpostin  

liitteenä”
• ”Haluan ehdottamasti ensin keskustella asiasta ja mahdollisesti jättää keskustelun  

yhteydessä
• ”Asiamieheksi tilitoimisto”
• ”Asiantuntijatapaamiset joissa käsitellään useita erilaisia tapauksia  

poikkihallinnollisesti (kulttuuriympäristöongelmissa osoittautunut tähän mennessä  
hyväksi tavaksi edetä myös yksityisasiakkaiden tilanteissa)”

... saattaa asian vireille tai  
esimerkiksi täydentää  

hakemuksesi asiakirjoja?

28.5.201816

Asiakkaat ja sidosryhmät



Onko sinulla muita kommentteja asioinnin eri  
tapoihin liittyen? 1/2

28.5.201817

• ”Asiat jotka vaativat paikanpäällä käymistä tulisi voida hoitaa myös iltaisin.”
• ”Koska asiakkaat ovat erilaisia, saatavilla pitää olla mahdollisimman monia tapoja  

ottaa yhteyttä. Sähköiset palvelut eivät ole kaikkien saavutettavissa.”
• ”Pelkkää video-toimistoa ei pidä luoda vaan tarvitaan maakuntakohtaiset henkilö  

resurssit .... muuten etäännytään liikaa.”
• ”Sähköisen asioinnin ohjeistukset hyvissä ajoin, jos kyseessä määräajoin tapahtuva

asiointi, kuten avustushaku”
• ”Huom. sähköisen asioinnin tulisi olla sekä riittävän helppoa että riittävän  

tietoturvallista - nykyisin usein käytännössä liian vaivalloista (= tehty liian vähän  
asiakaslähtöisesti, tuntuu toimivan hyvin virastojen omasta näkövinkkelistä)”

• ”Jos käytetään internetlomakkeita, niin huolehdittava, ettei se herjaisi jos jättää  
jonkun kohdan tyhjäksi, muuten internetlomake ei toimi. Itselläni on niistä  
kahdenlaisia kokemuksia. Kevyt internetlomake ilman vahvistaa tunnistaminen  
paras.”

• ”sähköinen palvelu hyvin toimiessaan kuulostaa parhaalta vaihtoehdolta. chat ja  
some vaativat hyvin toimiakseen sellaisia resursseja joita en usko Luovalta  
ainakaan alussa löytyvän.”

• ”Tässäkin palvelun käyttäjä tulisi olla mukana kehitystyössä - jatkuvasti!”

Asiakkaat ja sidosryhmät



Onko sinulla muita kommentteja asioinnin eri  
tapoihin liittyen? 2/2

28.5.201818

• ”Osa kaipaa henkilökohtaista kontaktia, paikan päällä käyntiä ym. Itse taas
suosisin verkkoratkaisuja. Käytännössä tarvitaan siis useita eri toimintatapoja.”

• ”Aina pitäisi löytyä myös puhelinnumero, johon voi soittaa, pelkkä sähköinen  
nettisivu josta ei löydy mitään yhteystietoja, vaan pelkästään joku palvelukaavake  
ei riitä.”

• ”Asiointi pitää olla joustavaa ja helppoa. vastaukset kysymyksiin tulee saada  
pikaisella aikataululla, yleensä viranomaisten palvelut ja tiedot joita pyydetään  
kestävät todella kauan. Olisi hyvä saada ja aina kysyttäessä arvio siitä, miten  
kauan kestää.”

• ”Kansalaisille suunnatut sähköiset palvelut tulisi rakentaa erittäin
helppokäyttöisiksi”

• ”Palvelua on saatava nopeasti. Sähköpostiin tai vastaajaan jätettyyn  
soittopyyntöön on vastattava viipymättä. Jos yhteydenotto tulee väärälle taholle,  
on pyyntö ohjattava oikealle henkilölle”

• ”Puhelimessa asiat saa sovittua nopeasti, tarpeen LYHYT sähköinen tallenne tai
viesti mitä sovittu”

• ”Pitää muistaa turvata myös perinteiset ei-sähköiset keinot. Kaikilla ei ole kykyä,  
mahdollisuutta tai halua asioida sähköisesti.”

Asiakkaat ja sidosryhmät



Luovan menestystekijät asiakkaiden
näkökulmasta
1. Jotta Luova voisi palvella sinua tai edustamaasi yhteisöä

hyvin, mitkä asiat nostaisit tärkeimmiksi?

19



Asiakkaille tärkeintä on päätösten asiantuntevuus,  
tasapuolisuus, sujuvuus & helppous ja palveluasenne.  
Luovan menestystekijät (n=259)

20 28.5.2018
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Luovan toiminnan läpinäkyvyys

Tietotekniikan ja digitaalisuuden vahva hyödyntäminen

Toimiva yhden luukun periaate

Moniammatillinen asiantuntijuus ja asiakkaan palvelu

Selkokielisyys ja ymmärrettävyys

Asiantuntevasti tehdyt ja perustellut päätökset

Tasapuolisuus tulkinnoissa ja asiakkaiden kohtelussa 

Asiakkaan asioinnin sujuvuus ja helppous

Palveluasenne  

Toimiva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa

Asiakaslähtöisyys kaikessa toiminnassa
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Jotta Luova voisi  
palvella sinua tai  

edustamaasi yhteisöä  
hyvin, mitkä asiat  

nostaisit tärkeimmiksi?

Asiakkaat ja sidosryhmät



Uudenlainen virasto
1. Miten Luovan tulisi erottua muista virastoista  

(asiakkaat ja sidosryhmät)

21



Asiakkaiden toiveissa tärkeimpiä erottumistekijöitä ovat  
sähköinen palvelu, asiakaslähtöisyys, avoimuus &  
läpinäkyvyys, helppo asiointi ja lähestyttävyys

Asiakkaat ja sidosryhmät

Miten Luovan tulisi  
asiakkaiden mielestä  

erottua muista  
virastoista?

28.5.201822
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Asiakkaiden ja sidosryhmien keskeisiä linjauksia  
uudenlaisesta virastosta

28.5.201823

• Helposti lähestyttävä ja saavutettava
• Sujuva ja helppo asiointi
• Digitaaliset palvelut / digitaalinen asiointi
• Selkeät ja informatiiviset verkkosivut
• Helppokäyttöiset palvelut netissä
• Selkokielinen ja selkeä viestintä osana kaikkea toimintaa
• Avoimuus ja läpinäkyvyys
• Palveluhenkisyys / Ystävällinen palveleva asenne
• Nopeat käsittelyajat
• Irti byrokraattisuudesta ja virastomaisuudesta
• Ei asiakkaan pompotusta



Erottuminen... 1/2

• ”Luovan tulisi ottaa lähtökohdakseen kansalaisia ja palvelun käyttäjiä osallistava sekä  
luottamusta rakentava työote. Tämä tapahtuu parhaiten ottamalla se kriittinen ja vaikeakin  
askel käyttäjän osallistamisessa palvelun suunnitteluun, käyttöön ja kehittämiseen.  
Suomalaiset kansalaisjärjestöt toimisivat erinomaisena väylänä suuren kansanosan  
kuulemiseen.”

• ”Positiivinen brändityö, kumppanuusajattelu, pois pelkästään hallinto-alamainen ajattelusta  
kohti yhteisten ratkaisujen etsintää. Toki joissain tilainteissa joutuu tekemään kipeitäkin  
päätöksiä. Pyrkikää pois "virastobyrokratiasta" kohti avoimuutta, työn näkyväksi tekemistä.”

• ”Luova erottuu parhaiten muista virastoista, kun sillä on yhdenmukaiset toimintatavat ja sen  
toiminta on ennakoivaa, digitaalista ja kun asiointi on sujuvaa eri asiakasryhmien  
näkökulmasta.”

• ”Selkeillä nettisivuilla sekä markkinoimalla omia palveluitaan täsmäkohderyhmille. Esim  
kasvatus- ja opetustoimen osalta pitäisi jakaa näitä palvleuita käyttävien lapsten ja nuorten  
vanhemmille esite, jossa kerrotaan mikä rooli Luovalla on kasvatus- ja opetusalalla ja miten se  
voi auttaa ja palvella. Uutisoimalla enemmän ja useammin toiminnasta.”

• ”Aktiivisena asiakkaaseen suuntautuvana. Luovan tulee seurata eri toimialoillaan mitä  
yhteiskunnassa ja elinkeinoissa tapahtuu ja jakaa tästä tietoa. Vastata palvelutarpeeseen  
asiakaslähtöisesti ei itseään varten. Asiakasta tukeva palveluperiaate tuottaa myös Luovan  
omia tarkoitusperiä palvelevaa tietoa ja kokemusta. Tehkää Luovasta haluttu  
yhteistyökumppani niin  ei tarvitse narulla työntää omien tavoitteiden saavuttamiseksi.”

• ”Henkilökohtaisen asiakaspalvelun saaminen (chat, sähköposti, puhelin) tulisi olla nopeaa ja  
helppoa.”

Asiakkaat ja sidosryhmät

Miten Luovan tulisi erottua  
muista virastoista

28.5.201824



Erottuminen... 2/2

• ”Olemalla täysin sähköinen ja nopea. Teillä on mahdollisuus tehdä maailman valloitus, jos  
ymmärrätte aidosti kyseenalaistaa nykyiset menettelytavat. Haastakaa itsenne tekemään  
sellaiset palvelut, jotka "markkinatalous" tekisi halutessaan maailman tyytyväisimmät  
asiakkaat ja lisää asiakkaita. Mistä palvelusta asiakas haluaisi maksaa, jos tekisitte bisnestä.  
Älkää kieltäkö sitä, ettei tämä ajatusmalli muka virastossa toimisi. Taatusti toimii!! Jos  
lakimuutokset tulevat hitaasti perässä tulkoon (vrt. metsänkäyttöilmoitus astuu voimaan 10  
työpäivää hakemuksen jättämisestä). Kun algoritmi on tehnyt päätöksen 0,10 sekunnissa -
ilmoitetaan asiakkaalle, että lupa on myönnetty, mutta se astuu voimaan 10 vuorokauden  
päästä!”

• ”Olisi selkeät osoitteet, joihin ottaa yhteyttä. Jos kyseessä olisi Palvelusähköposti, jossain  
näkyisi kuitenkin ketä asiantuntijoita palvelusta on vastaamassa. Olisi tärkeää, että siellä olisi  
"kasvot" vastaamassa palveluista. Nykyisin esim. Evira on paikka, jonne kysymykset häviävät.  
Olisi tärkeää ettei Luovasta synny "mustaa aukkoa". Olisi myös tärkeää, että päästään turhasta  
valvonnasta. Tällä hetkellä esim. ympäristöterveydenhuollossa on aika yksityiskohtaista  
kuntien valvonnan valvontaa. Resurssit tulisi mieluummin suunnata kuntien toiminnan  
tukemiseen kuin valvontaan. Painopiste tulisi olla ennalta vaikuttamisessa ja tukemisessa.”

• ”Luovan tulee olla edelläkävijä digitaalisten palveluiden edistäjänä ja käyttää laajasti uusia  
yhteydenottotapoja. Asioinnin tulisi olla mahdollista ja sujuvaa myös esim. älypuhelimella.  
Tavoitettavuus tulisi olla hyvä ja Luovan tulee olla helposti lähestyttävä.”

• ”Luova voisi ottaa mallia kunnallishallinnon hyvistä puolista, joita ovat asiakaslähtöisyys,  
nopeus ja nykyään myös turhan virastomaisuuden välttäminen. Asiat voidaan hoitaa oikein  
ketterästikin.”

Asiakkaat ja sidosryhmät

Miten Luovan tulisi erottua  
muista virastoista
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Terveisiä Luovan valmisteluun
1. Onko sinulla muita terveisiä Luovan valmisteluun?
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Mahdollisuutta osallistumiseen  
arvostetaan. Runsaasti tsempin  
toivotuksia, filosofointia ja detaljeja

• ”Asiakaslähtöisyyden ymmärtäminen tulisi olla laveaa”
• ”Luovan palveluiden kehittäminen tulisi tapahtua asiakasohjatusti ns.  

kumppanuusmallilla.”
• ”Jos asiakaslähtöisyydessä halutaan todella onnistua, on asiakas otettava mukana  

valmisteluun. On myös jatkuvaluonteisesti oltava kiinnostusta sitä kohtaan, mitä  
asiakas haluaa/toivoo viranomaiselta. Pitäisi suhtautua palautteeseen rakentavasti  
eikä nähdä sitä ylimääräisenä ongelmana tai toiminnan 'sotkemisena', niin kuin asia  
nykyään on nähty.”

• ”Aktiivisempi yhteistyö sidosryhmien kanssa toivottavaa. Verkkoaivoriihi hyvin
tervetullut. On varmistettava, ettei päätöksiä tehdä ennen kuin sidosryhmien
kanssa on käyty keskusteluja.”

• ”Digitaalisuus ei ole ratkaisu kaikkeen. Kaikilla asiakkailla ei koskaan tule olemaan  
kykyä hoitaa sähköisesti asioitaan. Heidänkin pitää saada tarvitsemansa palvelut. ”

• ”Tsemppiä, tehkää Luovasta innovatiivinen ja edistyksellinen yhteisö ja rikkokaa  
perinteisiä rajoja, uskaltakaa! Nyt on mahdollisuus, uudistuksen jälkeen työ on  
huomattavasti vaikeampaa. ”

• ”Toimivallan ja tehtävien jako Luovan ja maakuntien välillä mahd. nopeasti. ”

Asiakkaat ja sidosryhmät

Onko sinulla  
muita terveisiä  

Luovan  
valmisteluun?
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Luovan valmisteluun...

• ”Tämä muutos on tervetullut, mutta historia on monesti opettanut, että  
kiirehtimisellä on moni muutos pilattu. Älkää siis yrittäkö viedä muutosta  
väkipakolla eteenpäin vaan tarvittaessa myöntäkää että tarvitsetta lisää aikaa.”

• ”Luovalle olisi annettava hallituksesta riippumaton asema. Nyt se jää täysin  
hallituksen ja valtiovarainministeriön ohjaukseen. Luova ei käytännössä tule  
olemaan valvontaviranomainen. Luovalle olisi annettava sama riippumattomuus  
kuin tuomioistuimilla on nyt.”

• "Pelottaa että Luovasta tulee etäinen lupaviranomainen, joka ei keskustele  
nykyisten ELY.n viranomaisten lailla kuntien ja asiakkaiden kanssa esim  
kaavoitusyhteistyö ja neuvonta kaava-asioissa.valmistelussa olisi hyvä tutustua  
mm kakkois- suomen ELYn ympäristöpuolen ja kuntien sekä maakuntien väliseen  
hyvään  viranomais ja lupa-yhteistyöhön"

• ”Esteellisyyskysymykset saattaisivat liittyä tilanteisiin, jossa LUOVA on  
lupaviranomaisena, mutta samalla edustaa valtiomaanomistajaa. Tällaista  
tilannetta prosesseissa ei saisi syntyä.”

• ”Jos kiire aiheuttaa epävarmuutta, olisi hyvä jättää mahdollisuuksia  
toimintatapojen ja organisoitumisen muuttamiseen tai korjaamiseen myös  
jälkikäteen. Tämä olisi mahdollista säännöllisen seurannan avulla.”

Asiakkaat ja sidosryhmät

Onko sinulla muita  
terveisiä Luovan  

valmisteluun?
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Luovan valmisteluun...

• ”Rakentakaa alusta alkaen digitaalisuuden ja asiakaslähtöisten prosessien  
mukainen organisaatio. Eli valtakunnallinen, monikanavainen ja aidosti asiakkaan  
palvelupolkuja virtaviivaistava sekä asiakaskokemukseen panostava.”

• ”Alueelliset neuvottelukunnat ovat tehokas apu toiminnan kehittämiseen.”
• ”Pitäkää yhteyttä kenttään! Kunnissa saattaa usein olla Luovaa parempi

asiantuntemus ja paikalliset olot tunteva maalaisjärki.”
• ”Yksikön kehittäminen ei saa olla pääosassa, vaan tulee keskittyä palvelujen  

tuottamiseen.”
• "Yleisen edun erillinen laillisuusvalvontayksikkö on perustettava Luovaan. Valvojan  

valvonta on oltava. Re. viimeaikaiset virastot ongelmissa: Poliisi,  
valtakunnasyyttäjä, valtakunnansovittelija ym. Ympäristöhallinto on tärkeimmän  
tulevaisuuden ja tulevaisuuden sukupolvien elinehdon, voimavaran, luonnon ja  
ympäristön, vaalija. Sitä ei tee työ- ja elinkeinoministeriö, ei liikenneministeriö,  
ei kauppa- ja teollisuusministeriö jne."

• "Huolehtikaa henkilökuntanne hyvinvoinnista mm. riittävällä tiedotamiselle,  
kouluttamisella suuren muutoksen aikana.Saattakaa projekti valmiiksi; kaikkiin  
asioihin ei varmasti löydy heti aluksi parasta ratkaisua, mutta isot linjat tulee olla  
käsiteltyä ja hyväksyttyä ennen LUOVAn alkua. Hyväksyttävä, että myöhemmin  
toimintamalleja on voitavat korjata kokemusten / palautteen pohjalta"

Asiakkaat ja sidosryhmät

Onko sinulla muita  
terveisiä Luovan  

valmisteluun?
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Haasteita uudistumismahdollisuuden  
hyödyntämiseksi

• ”Kutsukaa tulevaisuustutkija Ilkka Halava haastamaan teitä!  
Uskaltakaa ottaa riittävän uudistuksellisia askelia.
Verratkaa meitä Viroon - siellä on osattu monessa asiassa tehdä oikeita päätöksiä. Kyselyn  
alussa olleet kysymykset osoittavat, että olette VALTAVAN kaukana siitä ajatusmaailmasta,  jossa 
teidän tulisi olla. Älkää antako ohjata "eihän sillä seitsemänkymppisellä ole edes  tietokonetta" 
-ajatuksen ohjata päätöksiänne!! Edelleen teillä säilyy asiakaspalvelupisteet,  jossa virkailija 
voi näitä samoja sähköisiä palveluita käyttäen antaa "mummolle tai ukolle"  kädestä pitäen 
palvelua ja printata "satamäärin" paperia kotiin vietäväksi! "Heittäkää pihalle"  ne 
"ammattihuolestujat", jotka osaavat luetella ulkoa kymmenittäin asioita, joiden perusteella  
tämä ei muka voisi onnistua. Teille on tarjottu upea mahdollisuus - käyttäkää se hyväksenne!
Olen pahoillani, mutta olen todella skeptinen mahdollisuuksiinne! Osoittakaa minulle, että  
olen totaalisen väärässä! Olisin maailman onnellisimman maan onnellisimpia miehiä!”

• ”Brezneviläinen virastopönötys on 70-lukua. Tehkää jotain uutta nyt, kun siihen on  
mahdollisuus. Vanhat virastojyrät johtajina ja päälliköinä ovat jo osoittaneet  
osaamattomuutensa asiakaslähtöiseen avoimen palvelun tuottamiseen ja johtamiseen. Älkää  
siirtäkö tätä perintöä uuteen keskusvirastoon. Ajatelkaa lähtökohdalla, että jos menisitte  
lakkoon niin kuka kaipaisi eli onko tuollainen toiminto tarpeellinen elinkeinoille, joita on  
tarkoituksenne tukea valvoa.”

Asiakkaat ja sidosryhmät

Onko sinulla muita  
terveisiä Luovan  

valmisteluun?
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Luovan verkostoyhteistyö
1. Ehdotukset verkostoyhteistyön kehittämiseen
2. Ehdotukset sidosryhmätilaisuuksien teemoihin
3. Halukkuus osallistua sidosryhmätilaisuuksiin
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Ehdotuksia verkostoyhteistyön  
kehittämiseen...

• ”Avoin keskustelukulttuuri”
• ”Säännölliset keskustelut tietyn toimialan vastuuhenkilöiden ja alan toimijoiden kesken. ”
• ”LUOVA:n johdon ja elinkeinoelämän tapaamiset”.
• ”Yhteistoimintaryhmien säilyttäminen alueilla keskinäisen vuoropuhelun turvaamiseksi
• ”Yhteiset virtuaaliset työtilat joissa asioita voi työstää ajasta ja paikasta riippumatta  

määräaikaan saakka - vähentää kalenteriongelmia ja kokousten määrää. tärkeää että kaikki  
näkevät muiden huomiot ja kysymykset sekä sivussa mahdollista käydä keskustelua joka jää  
talteen kaikkien osapuolien nähtäväksi.”

• ”Kehitettävä verkostojen johtamista ”
• ”Aluefoorumit eri teemoilla, jatkuvan asiakaspalautteen vastaanottaminen ja sen perusteella  

toiminnan kehittäminen ”
• ”koulutustilaisuuksien järjestäminen, mahdollisuus osallistua skypellä tai muutoin materiaali  

löytyy sähköisessä muodossa ”
• ”Luovan tulee alkuvaiheessa tunnistaa eri toimintojen kumppanuudet ja verkostot ja käydä  

aktiivisesti (lähtö)keskusteluja näiden kanssa. Esimerkkinä rakennussuojelua koskevat asiat ja  
yhteistyö ja prosessien läpikäyminen Museoviraston kanssa. ”

• ”Verkostokoordinaattorina toimiminen edellyttää vahvaa sitoutumista myös henkilötasolla.  
Hyvä verkostojohtaminen ja osaaminen auttavat verkostotyössä. Riippuen siitä, minkälaisia  
verkostoja ja kuinka monta, on tarkoitus käynnistää, tarvitaan verkostosta vastaavaa henkilöä.  
Verkostosuunnitelman laatiminen on tärkeä!”

Onko sinulla ehdotuksia  
verkostoyhteistyön  

kehittämiseen?
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Ehdotuksia verkostoyhteistyön  
kehittämiseen...

• ”Säännölliset yhteistyötapaamiset/seminaarit jossa mahdollisuus yhteiseen keskusteluun”
• ”Selkeät pelissäännöt ja roolit siitä, mikä on Luovan lakisääteinen tehtävä ja missä sen rajat”
• ”Toimiva yhteistyö verkostojen kanssa ei enää voi perustua vanhakantaiseen ajatteluun, joka  

pohjautuu valtion viranomaisten ohjaavasta roolista, vaan pitää päästä aitoon  
vuorovaikutukseen, josta on molemminpuolista hyötyä.”

• ”Läpinäkyvä prosessi näiden verkostojen kokoamiseen ja mahdollisuus osallistua oman
toiminnan kannalta tärkeisiin verkostotapaamisiin jne.”

• ”Erityisesti tulevat maakunnat, joilla tulee olemaan Luovan kanssa osin jopa päällekkäisiä  
viranomaistehtäviä, tulisi ottaa huomioon ja niiden kanssa tulisi tehdä kiinteää yhteistyötä. ”

• ”Sähköinen esim. Ohjaamo Pohjanmaan tyyppinen kopparipalvelu, verkosto tulee olla oikean  
kokoinen ja siihen tulee kutsua ne joita asia koskee, säännölliset ei liian useat  
verkostotapaamiset, näin toteutuu verkoston jäsenten sitoutuminen verkoston toimintaan.”

• ”Yhteistyö voisi toimia hyvin verkostomaisesti. Esim. teollisuuden asioita pohdittaisiin yhdessä  
teollisuuden sidosryhmien kanssa ja palveluita palvelutoimijoiden kanssa. ”

• ”Säännölliset yhteistyöpalaverit mm. kuntien ympäristönsuojelunviranhaltijoiden kanssa (esim.  
kerran tai kahdesti vuodessa) ja eri asiasisällöillä vaikka useammin pienemmille ryhmille.”

Onko sinulla ehdotuksia  
verkostoyhteistyön  

kehittämiseen?
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Palautteissa on kaikkea mahdollista väliltä:

• Tärkeintä varmastikin on löytää ydin. Mitä varten luova  
tulee olemaan, ketä palvelee ja miksi ja kuka lopulta  
sen palkan maksaa.

• Ajo- ja lepoaika-asetus

• Koko materiaali on Luovan käytössä

Sidosryhmätilaisuuksien
teemoista Mitä teemoja haluaisit  

käsiteltävän  
sidosryhmätilaisuuksissa?

Asiakkaat ja sidosryhmät
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Luovan verkostoyhteistyö kiinnostaa  
162 henkilöä

68,4%

31,6%

Kyllä Ei

Haluatko osallistua  
sidosryhmätilaisuuksiin?  

(n=237)
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Luovan palveluiden suunnitteluun
osallistuminen

1. Halukkuus osallistua sidosryhmätilaisuuksiin
2. Mihin halutaan osallistua

36
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Luovan palveluiden suunnitteluun  
haluaa osallistua 132 henkilöä

Haluatko olla mukana  
Luovan ja sen palveluiden  
suunnittelussa? (n=238)

44,9%

55,1%

Kyllä Ei
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Tiedon saannin ohella eniten  
kiinnostavat palvelumuotoilu sekä  
verkkopalveluiden käytettävyys

39,16
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16,83

9,39

17,15
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Verkkopalveluiden käytettävyystestaus

Palveluiden selkokielistäminen

Palvelumuotoilu
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%

Mihin Luovan  
suunnittelun osa-

alueeseen haluaisit  
osallistua?
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