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Luova-toimeenpanohankkeen tavoitteet

3

• Viraston toiminnan häiriötön käynnistyminen

• Poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva 
virasto

• Poikkihallinnollinen ja strateginen ohjaus

• Asiakkaat ja sidosryhmät integroitu 
perustamistyöhön



Luova-toimeenpanohankkeen organisointi

Hanketoimisto

Ohjausryhmä

Hankeryhmä

Yhteinen ohjaus Sosiaali ja terveys

Varhaiskasvatus, opetus ja 

kulttuuri

Työsuojelu

Oikeusturva

Henkilöstö Viestintä Luova-

muutos-

ohjelma

Ympäristö

Hallinto- ja kehittämispalvelut

• Asetettu 1.12.2017
• Luova-hankkeen 

strateginen ohjaus

• Asetettu 2/2018
• Operatiivinen ohjaus

• Aloittanut 1.2.2018
• Johtaa ja koordinoi hankkeen 

kokonaisuutta

Toimialaryhmät
• Asetettu jo aikaisemmin
• ELY-, Valvira- ja AVI-

edustajat vetovastuussa 
puheenjohtajina
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Kevät 2018 Syksy 2018 Kevät 2019 Syksy 2019 Kevät 2020 Syksy 2020

VIRASTON 

ORGANISOITUMINEN

JA KÄYNNISTYMINEN

VIESTINTÄ

YHTEINEN OHJAUS

HE eduskuntaan 3/18 Luova-laki hyväksytään syksy/18

Kaiku-hanke

Henkilöstön sijoittumisen ja 

henkilöstöpoliittisten 

periaatteiden suunnittelu

Ohjauksen sisällön valmistelu

Yhteisen ohjauksen järjestelmän ja prosessien suunnittelu

Ulkoinen viestintä

Luovan perustamisen tiekartta (lisätietoja saa klikkaamalla lisätietoja-linkkiä)

Sisäinen muutosviestintä

Toimintamalli, asiakaspalvelumalli-, arkkitehtuurityö sekä näihin liittyvät projektit

Muutosohjelma ja sen toimeenpano
YHTEISET 

ASIAKASPALVELU-

JA TOIMINTA-

MALLIT

Ohjauksen  simulointi ja toimeenpano

Verkkosivu- ja sähköinen työympäristö -projektit

Digitiekartta ja Luova- laboratorio

Lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja Lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja

Lisätietoja

Muutoskeskustelut ja -tuki, 

henkilöstön sijoittumisen vahvistaminen (30.9.2020)

Visio- ja strategiatyö, osaamisen kehittäminen

Häiriöttömän käynnistymisen varmistavat projektit Lisätietoja
Järjestelmien  käyttöönotot, 

projektien päättäminen, sopimukset

Tehtävien ja resurssien

kohtaanto

Lisätietoja

Yhdenmukaisuuden ja valtakunnallisuuden edistäminen

Ylimmän johdon valinnat Lisätietoja Keskijohdon valinnat

Lisätietoja

Luonnokset viraston organisoitumisesta ja työnjaosta Päätökset organisoitumisesta ja työnjaostaLisätietoja

Lisätietoja

https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/05_Prosessit+palvelumalli+arkkitehtuuri/83298997-e7ee-49b7-8832-87822081e981
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/06_Muutosohjelma+ja+sen+toimeenpano/056e1fc6-f410-49ec-9e01-9b6277d7fdd6
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/07_Ohjausj%C3%A4rjestelm%C3%A4n+iso+kuva/8cadbbb9-0c23-4faa-808a-59b7b4f61043
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/08_Yhteisen+ohjauksen+simulointi/09717dfa-180e-4281-b76d-5a98c0ffdd07
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/09_Yhteisen+ohjauksen+toimeenpano/2f22a22c-004c-4d33-8a96-cb9ec7b575af
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/10_Ulkoinen+viestint%C3%A4/3d0d034e-aa31-45f1-92ba-90872973503c
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/11_Lains%C3%A4%C3%A4d%C3%A4nt%C3%B6/9882824c-8d0f-4dd0-a6ac-5059d86d588a
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/12_Verkkopalveluprojektit/91481766-b9e4-4b3f-a4e6-b4e9ab4dddd2
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/04_Viraston+h%C3%A4iri%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4n+k%C3%A4ynnistymisen/32833e66-7c0b-46b6-8c4a-7d703111e7ad
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/13_Digitiekartta+ja+Luova+laboratorio_P%C3%84IVITETTY/154c384b-e1dc-3cb7-7a98-21e0047ca0fb
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/02_Ylimm%C3%A4n+johdon+nimitykset/a8f7fd59-bfe3-4698-b11b-72d3cc878910
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/03_Henkil%C3%B6st%C3%B6n+muutostuki/ecc4b8ae-02a6-4e68-8757-3dff667f23a5
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/01_Organisaatio+ja+prosessit/2721b771-74f2-4dbe-9cf1-bc9ea6defbbc
https://alueuudistus.fi/documents/1477425/7428914/01A_Organisoituminen+ja+k%C3%A4ynnistyminen/664e648c-5228-d597-37fc-573a2003a55e


Satu Koskela

Maakuntauudistuksen aikataulumuutoksen johdosta myös 
Luova aloittaa toimintansa 1.1.2021

Reformiministeriryhmä linjasi 16.8.2018, että Valtion lupa- ja 

valvontavirasto Luova aloittaa toimintansa vuoden 2021 alussa, osana 

maakunta- ja sote-uudistuksen kokonaisuutta.

7.11.20186



Aikataulumuutoksen vaikutus Luovan 
toimeenpanoon

• Valmistelua jatketaan Luovan toimeenpanohankkeessa, kuten 
maakunnissakin, ja lisävuosi käytetään jatkokehittämiseen siellä, 
missä se on hyödyllistä ja tarpeellista, erityisesti painottaen 
toiminnan digitalisointia ja yhteisiä toimintatapoja.

• Hankkeen tavoitteet säilyvät ennallaan. 

• Hankesuunnitelma on päivitetty 10.10.2018 ohjausryhmässä
vastaamaan uutta aloitusaikataulua.

Etunimi Sukunimi7.11.20187



Valmistelun painopisteet 2019

Etunimi Sukunimi7.11.20188

Valtakunnallisuus ja yhdenmukaisuus

Valtakunnallista yhdenmukaisuutta lisäävien menettelyjen 
valmistelu ja edistäminen toimialoilla. Yhteisen ohjauksen 
valmistelu.

Asiakaslähtöisyys, monialaisuus ja digitalisaatio

Virastojen toiminnan digikiri-potentiaalin arvioiminen ja 
hankkeistus digitiekartan avulla. Yhteisten asiakaspalvelu-
ja toimintamallien suunnittelu sekä verkkoprojektien 
toteutus, sähköinen työympäristö käyttöön. Brändityö.

Häiriötön käynnistyminen

Luovan organisoitumista, työjärjestystä sekä yhteisiä 
toimintoja koskevien luonnosten viimeistely, tehtävien ja 
resurssien kohtaannon arvioiminen sekä uusien tehtävien 
tunnistaminen ja kuvaaminen. Ennakoivat ICT-muutokset.



Valmistelun painopisteet 2020

Etunimi Sukunimi7.11.20189

Valtakunnallisuus ja yhdenmukaisuus

Valtakunnallista yhdenmukaisuutta lisäävien menettelyjen
edistäminen toimialoilla.

Valtakunnallisen työnjaon edistäminen siellä, missä 
mahdollista. Yhteisen ohjauksen simulointi.

Asiakaslähtöisyys, monialaisuus ja digitalisaatio

Potentiaalisten digihankkeiden edistäminen ja toteutus.

Yhteisten asiakaspalvelu- ja toimintamallien ja 
verkkosivuston käyttöönotto, mallien ja järjestelmien 
jatkokehittäminen. Tehostettu ulkoinen viestintä.

Häiriötön käynnistyminen

Luovan vision ja strategian laatiminen, brändikirjan 
viimeistely, organisointia, työnjakoa ja tehtävämuutoksia 
koskevat päätökset, viimeistelevät ICT-muutokset, 
keskijohdon valinnat, muutoskeskustelut, muutostuki ja 
henkilöstön sijoittumisen vahvistaminen.



Satu Koskela

Asiakaspalvelu ja asiakkuuden hallinta osana 
muutosohjelmaa

7.11.201810



Muutosohjelman tehtäväkokonaisuudet

Muutosohjelman projektit, 
tehtäväkokonaisuudet ja Luova-laboratorio

30.8.2018 Vahala Mika11

Toimintamallityö

Luodaan yhdessä toimialaryhmien 
kanssa viitekehykset 
monipaikkaisen viraston 
toiminnalle. Tuloksia käytetään 
mm. viraston oman toiminnan 
kehittämisessä ja sähköisen 
työympäristön rakentamisessa

Arkkitehtuurityö

Luodaan viraston ensimmäinen 
kokonaisarkkitehtuuri karkean 
viitearkkitehtuurin kautta sekä 
valmistellaan arkkitehtuurin 
hallintamalli viraston käyttöön

(Digitiekartta)

• Yhteiset hankkeet kohti Luovaa
• Toimiala-/virastokohtaiset hankkeet
• Tietovarannot ja data-analytiikka
• Digitalisaation peruspilarit
• Toistaiseksi hyödyntämättömien 

digitalisaatiomahdollisuuksien
tunnistaminen

• Maakunta-Luova –rajapinnat 
digitalisaatioratkaisuissa

Asiakaspalvelu ja asiakkuuden
hallinta

Luodaan yhdessä toimialaryhmien kanssa 
yhteinen lähestymistapa ja malli 
asiakaspalvelujen toteuttamiseksi. Tuloksia 
käytetään mm. verkkopalvelujen, 
asiakaspalvelun ja palvelujen 
digitalisaation hankkeissa.

Projektit

Verkkosivut

Luova-virastolle toteutetaan 
ratkaisu, joka tekee Valtion lupa- ja 
valvontaviraston kanssa asioinnin 
mahdollisimman helpoksi ja
huomioi Luovan viestinnälliset 
tarpeet ja asiakaspalvelulinjaukset 

Sähköinen työympäristö

Luova-virastolle toteutetaan 
ratkaisu, joka tukee henkilöstön 
nykyaikaista, tietoon perustuvaa 
ja paikkariippumatonta 
työskentelyä ja viraston 
toimintakulttuuria

Toiminnassa Toiminnassa

Luova laboratorio

Luova-laboratorio on muutosohjelman 
sateenvarjo erilaisille kokeiluille ja testeille

• Tarjotaan kevyt menettelytapa, alustat ja 
välineet erilaisille toiminnallisille ja teknisille 
kokeiluille

• Varmistetaan tulosten kerääminen ja 
mahdollinen hyödyntäminen

• Luodaan uutta, kokeilevaa 
toimintakulttuuria Luovaa varten

Nyt

• Virastojen yhteisen 
asiakirjapohjien hallinta-
järjestelmän pilotoinnin 
suunnittelu

• Tavoite saada kaikille 
Luovaan siirtyville 
käyttöön

ToiminnassaToiminnassa

Toiminnassa

Valmistelussa Valmistelussa



Syksy 2018: 

- Asiakaspalvelun 
konseptisuunnittelu

- Asiakasegmentointi 2019:

- Asiakaspalvelumallin 
sovittaminen toimialoille

- Asiakkaiden osallistamisen 
malli

- Asiakaspalvelujärjestelmän 
määrittely ja hankinta

- Asiakkuuden hallinnan 
konsepti

2020: 

- Luova asiakaspalvelujärjestelmän 
käyttöönotto ja yhteisen asiakaspalvelun 
pilotointi

- Asiakkuuden hallinnan kehittämishankkeet

Asiakaspalvelut ja asiakkuuden hallinta

Heikki Heikkilä7.11.201812

2021: 

- Jatkokehitys 



Asiakaspalvelut ja asiakkuudenhallinta – tehtäväkokonaisuuden 
osakokonaisuudet

Asiakassegmentointi

Asiakaskokemus-

tiedon hallinta

Palvelu-

kanavat

Palvelu-

mallit

Asiakas-

ohjaus

Asiakaspalvelun järjestämisen periaatteet, 

termit ja palvelulupaus
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Palvelu-

kokonaisuudet
Kokeilut

Asiakastieto

Asiakaspalvelun 

organisointi

Osallistamis-

menetelmät

Asiointitiedon 

rikastaminen

Yhteisten 

tietovarantojen 

hyödyntäminen
Asiakaspalaute

Asiakaspalvelu ja kanavat

Asiakkaiden osallistaminen

LUOVAN 

ASIAKASPALVELU

Asiakaspalvelun ja 

asiakkuudenhallinnan 

toimintamalli

Asiakastiedon hallinta

Luovan verkkopalvelujen tilanne?

”Ensisijaisena palvelukanavana 
tarjoamme itsepalveluna käytettäviä 
verkkopalveluita”

1
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Asiakastiedot
Asiointiin ja käsittelyyn 

liittyvät tiedot

Muiden viranomaisten 

”omistama” tieto



1. Ensisijaisena palvelukanavana 
tarjoamme itsepalveluna käytettäviä 
verkkopalveluita.

2. Suunnittelemme ja kehitämme palvelut 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

3. Asiakas saavuttaa tarvitsemansa 
palvelut useiden kanavien kautta. 
Virasto on läsnä, siellä missä asiakaskin.

4. Asiakas saa yleisneuvontaa palvelujen 
käytössä ja tukea asioinnissa sekä 
Luovan asiakaspalvelussa että 
julkishallinnon         yhteisissä 
asiointipisteissä.

5. Kokoamme asiakkaisiin liittyvät tiedot 
yhteen paikkaan ja hyödynnämme 
tietoja Luovan sisällä ja muussa 
viranomaistoiminnassa.

6. Panostamme palvelujen kehittämisessä 
ennakoitavuuteen ja automatisointiin.

Pohjana LUOVA asiakaspalvelulinjaukset



Satu Koskela

Asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen Luova-
toimeenpanohankkeessa

#Luova

#yhdessäuutta

7.11.201815



Taustaa

• Asiakas- ja sidosryhmien vahva osallistaminen tavoitteena alusta 
asti: Hankkeen asettamispäätöksessä korostetaan

• jatkuvaa vuorovaikutusta asiakkaiden ja muiden sidosryhmien 
kanssa sekä

• valmistelun avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.  

• Hankkeen viestintäsuunnitelma valmistui huhtikuussa 2017. 
Suunnitelman kantavana periaatteena on avoin valmistelu ja 
yhdessä tekeminen:

• Hankkeen slogan: Luomme uutta yhdessä

• Somessa: #yhdessäuutta #viskaparnytt #Luova

Satu Koskela7.11.201816



Verkkoaivoriihi – osallistavaa verkkotyöskentelyä 2017 
- 2018

Satu Koskela7.11.201817



Verkkoaivoriihi 2

Satu Koskela7.11.201818

• Toinen verkkoaivoriihi 2.–13.5.2018
• Painotus eritoten Luovan asiakas-

ja sidosryhmien osallistamisessa
• Asiakas- ja sidosryhmien osalta 

vastaajia 558

• Verkkoaivoriihen keskiössä asiakas-
lähtöisyyden lupauksen lunastaminen:

• Asiakaslähtöisyyden määrittely
• Haluttujen asiointitapojen kartoitus
• Verkostoyhteistyö
• Osallistuminen Luovan palveluiden

kehittämiseen (osallistumishaluk-
kuuden kartoitus)



Verkkoaivoriihi 2: esimerkkejä tuloksista

Satu Koskela7.11.201819



Verkkoaivoriihi 2: esimerkkejä tuloksista

Satu Koskela7.11.201820



Verkkoaivoriihi 2: pohja jatkotyölle

Satu Koskela7.11.201821

• 132 Luovan asiakas- tai 
sidosryhmien edustajaa 
haluaa osallistua Luovan 
palveluiden suunnitteluun



Syksy 2018: 

- Toimeenpanohankkeen 
hankesuunnitelman päivitys

2019:

- Asiakkaiden ja sidosryhmien 
osallistamisen suunnitelma

- Osallistumisen tavat, mm.:

• Luovan asiakaspalvelukokonaisuuden 
kehittäminen 

•(verkkosivuston) palvelumuotoilu

• selkokielisyyden kehittäminen

• verkkosivuston käytettävyystestaus

• tehostettu ulkoinen viestintä

2020: 

- Osallistaminen toimeenpanohankkeessa 
jatkuu

- Asiakkaiden ja sidosryhmien 
osallistamisen jatkuvan prosessin 
käyttöönotto

Alustava tiekartta osallistamiseen 2019 -

Satu Koskela7.11.201822

2021:

- Jatkuva kehittäminen 
yhdessä asiakkaiden 
ja sidosryhmien kanssa



Lisätietoja antavat:

• Hankejohtaja Satu Koskela, puh. 050 513 1022

• Hankepäällikkö (asiakkuudet ja toimintamallit) Heikki Heikkilä, 
puh. 0400 561 903

• Hankepäällikkö (viestintä) Anna Karjalainen, puh. 050 513 113

• Hankekoordinaattori Laura Keski-Hakuni, puh. 050 564 1379

• Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi (at) vm.fi

23 7.11.2018 Satu Koskela

http://www.alueuudistus.fi/luova

