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Luova-toimeenpanohankkeen tavoitteet
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• 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

Ylimmän johdon valinnat

Henkilöstön sijoittumisen ja 

henkilöstöpoliittisten 

periaatteiden suunnittelu

Häiriöttömän käynnistymisen varmistavat projektit

Ohjauksen sisällön valmistelu

Yhteisen ohjauksen järjestelmän ja prosessien suunnittelu

Ulkoinen viestintä

Luovan perustamisen tiekartta

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

Muutoskeskustelut ja -tuki, 

henkilöstön sijoittumisen vahvistaminen (30.9.2020)

Visio- ja strategiatyö, osaamisen kehittäminen

Järjestelmien  käyttöönotot, 

projektien päättäminen, sopimukset

Tehtävien ja resurssien

kohtaanto

Yhdenmukaisuuden ja valtakunnallisuuden edistäminen

Keskijohdon valinnat

Luonnokset viraston organisoitumisesta ja työnjaosta
Päätökset organisoitumisesta ja 

työnjaosta



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

Asiakkaiden ja sidosryhmien osallistaminen Luova-
toimeenpanohankkeessa

#Luova

#yhdessäuutta

7.11.201810



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 Koskela7.11.201811



Verkkoaivoriihi – osallistavaa verkkotyöskentelyä 2017 
- 2018

Satu Koskela7.11.201812



Verkkoaivoriihi 2

Satu Koskela7.11.201813

• 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 Koskela7.11.201814



Verkkoaivoriihi 2: esimerkkejä tuloksista

Satu Koskela7.11.201815



Verkkoaivoriihi 2: pohja jatkotyölle

Satu Koskela7.11.201816

• 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 Koskela7.11.201817

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

18 7.11.2018 Satu Koskela

http://www.alueuudistus.fi/luova


Luovan
ympäristötoimialan 
valmistelukuulumiset

Luova – maakunnat sidosryhmätilaisuus 
24.10.2018  

Satu Pääkkönen UUD ELY, Tarja Savea-Nukala LSSAVI



OHJAUSRYHMÄ

MMM, OKM, STM, TEM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

Valtion pääsopijajärjestöjen yhteinen 
edustaja

YHTEINEN OHJAUS

OKM, SM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

Pardia

TOIMIALARYHMÄT

SOSIAALI JA TERVEYS

STM

AVIt, Valvira

OPETUS JA KULTTUURI

OKM

AVIt, ELYt

OIKEUSTURVA

OM, SM, STM, TEM, VM

AVIt, ELYt, Mela, KKV

TYÖSUOJELU

STM

AVIt

YMPÄRISTÖ

YM, MMM

AVIt, ELYt

HALLINTO- JA 
KEHITTÄMISPALVELUT

STM, VM

AVIt, ELYt, Valvira

HENKILÖSTÖRYHMÄ

MMM, SM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL, Juko

VIESTINTÄRYHMÄ

MMM, OKM, STM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL

HANKERYHMÄ

MMM, OKM, SM, STM, TEM, VM, YM

AVIt, ELYt, Valvira

JHL, Juko, Pardia

LUOVA MUUTOSOHJELMA 
YHTEISTYÖRYHMÄ

AVIt, ELYt, KEHA, Valvira

Toimialaryhmät

JHL, Juko, Pardia

Ympäristö-
toimialaryhmä

osana
toimeenpano-

hankkeen
kokonaisuutta

HANKE-
TOIMISTO

Arkkitehtuuri

ASIANTUNTIJARYHMÄT

Asianhallinnan asiantuntijaryhmä

Henkilöstöhallinnon asiantuntijaryhmä

Ict-asiantuntijaryhmä

Kieku-asiantuntijaryhmä

Taloushallinnon asiantuntijaryhmä

Toimitilahallinnon asiantuntijaryhmä

OHKE-PROJEKTIKOKONAISUUS

Palvelukokonaisuus

Luvat ja valvonta

YVA ja SOVA

Luonnonsuojelu

HÄIRIÖTÖNTÄ KÄYNNISTYMISTÄ VARMISTAVAT 
PROJEKTIT

TOS (tiedonohjaussuunnitelma) -projekti

ICT-muutosprojekti

Arkistoprojekti

Asianhallintajärjestelmäprojekti

KIEKU-projekti

Asiakaspalvelu

Toimintamallit

Sähköinen työympäristö-projekti

Verkkosivuprojekti

Luova-laboratorio

Varautumisen 
kokonaisuuden 

jatkoselvittelyryhmä

Luova-
toimeenpano-

hankkeen 
organisointi



LUOVA ympäristötoimialaryhmän projektit

Projektien päätavoite:

Muodostetaan palvelut, 
prosessit ja 
toimintatavat, jotka 
luovat uuden 
organisaatiokulttuurin 
ja turvaavat 
ympäristönsuojelun 
hyvän tason

Jatkohanke (2019-2020) -> pilotoinnit ja kokeilut



YMPÄRISTÖTOIMIALARYHMÄN TYÖ
Millainen Luovan ympäristötoimialasta tulee?

• Valtakunnallisesti yhtenäisiä palveluita yhden luukun kautta 
tuottava,

• sujuvia yhteistyöhön ja digitalisaatioon perustuvia toimintatapoja 
edistävä ja kehittävä, 

• asiakkaille erinomaista palvelutyytyväisyyttä tuottava,

• paikalliset ja alueelliset erityspiirteet huomioon ottava,

• asiantuntijuuden ja osaamisen korkean tason turvaava,

• hyvän ja innostavan työilmapiirin edelläkävijä ja

• ympäristön- ja luonnonsuojelun hyvän tason säilyttävä ja 
sitä parantava viranomainen.
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Luovan ja maakuntien ympäristötehtävät

Aluehallintovirastoista ja ELY-
keskuksista Luovaan siirtyvät tehtävät:

• Ympäristöluvat, vesiluvat

• YSL:n ja VL:n ilmoitukset

• YSL:n valvonta, VL:n valvonta, JL:n
valvonta, maa-aineslain mukainen 
valvonta, yleisen edun valvonta

• YVA-tehtävät, SOVA-tehtävät

• PIMA-tehtävät (pilaantuneet maat)

• Luonnonsuojelun toimeenpano 
sekä luonnonsuojelun valvonta ja 
poikkeusluvat

• Rakennussuojelupäätökset

• Öljyntorjuntaan liittyvät tehtävät

• Useita muita pienempiä 
tehtäväkokonaisuuksia

7.11.201823 Etunimi Sukunimi

ELY-keskuksista maakuntiin siirtyvät 

ympäristötehtävät
• Alueidenkäytön tehtävät

• Kulttuuriympäristön suojelu

• Vesitaloustehtävät, ml. tulvariskien 
torjunta ja hydrologinen seuranta

• Vesihuollon edistämis- ja valvontatehtävät

• Vesien- ja merenhoito

• Vesien tilan seuranta 

• Luonnonsuojelun edistäminen 

• Ympäristötieto ja –tietoisuuden 
edistäminen



• Tulevien toimintatapojen ja 
prosessien kuvaus

• Palvelukartta

• Organisaatiotyö

• Arkkitehtuurityö

• Asiakaspalvelutyö

• Henkilöstötilaisuudet (4 kpl)

• Sidosryhmätilaisuudet (24.10., 
7.11.)

• Osaamiskartoitus

• Käyntiasiointi

• Varautumistehtävät

• Toimialojen väliset 
yhdyspinnat

• Ohjauksen kehittäminen

• Verkkosivuprojekti

• Riskien kartoitus ja hallinta

• Digitiekartta                

24

Luova ympäristötoimialan työssä viime aikoina 
työn alla 



Lupa- ja valvontaviranomaisen yhdistyminen 
Luovassa

Etuja:

• Matalan kynnyksen asiantuntijayhteistyötä

• Asiakasta palvellaan yhdeltä luukulta

• Prosessit sujuvoituvat

Haasteita ratkaistavana:

• Uudet toimintatavat

• Tarvittavan asiantuntemuksen varmistaminen asioiden käsittelyssä 

• Maakuntiin siirtyvien vesi-, luonnonsuojelu- ja 
alueidenkäyttöasiantuntijoiden asiantuntemuksen mukaan 
saaminen

Etunimi Sukunimi7.11.201825



Ympäristövaikutusten arviointi (YVA)

Toimintamallin sisältöä:

• Toiminnanharjoittajan ensikontaktista selvitetään tarve YVA-
menettelylle  

• Ennen arviointiohjelmaa ennakkoneuvottelu, jossa laajapohjainen 
asiantuntemus ja hyvin valmisteltu

• Mikäli hankkeen toiminta on Luovassa luvitettava, luvan ja 
valvonnan asiantuntija mukana alusta asti

• Tarvittaessa sitoutetaan muu mm. alueellinen asiantuntemus

• Haasteena: Maakuntiin siirtyvien vesi-, luonnonsuojelu- ja 
alueidenkäyttöasiantuntijoiden asiantuntemuksen mukaan 
saaminen YVA-prosessiin

Etunimi Sukunimi7.11.201826



Luonnonsuojelu
• Tavoitteena: 

1. Luonnonsuojelun hyvän tason säilyttäminen ja parantaminen
2. Hyvän yhteistyön varmistaminen Luovan, maakuntien, ympäristöministeriön, SYKEn ja 

Metsähallituksen välillä
3. Ottaa huomioon osaamisen ja voimavarojen riittävyyden turvaaminen voimavarojen 

jakaantuessa maakuntiin ja Luovaan
4. Uudistaa luonnonsuojelutehtäviin liittyvät toimintamallit ja prosessit

• Mitä on jo tehty:
• Kuvattu, miten keskeiset luonnonsuojelutehtävät hoidetaan valtakunnallisessa Luovassa

• Luonnonsuojelutehtävissä korostuu Luova-maakunta –yhteistyö: suojelun 
toimeenpanotehtävät, laji- ja luontotyyppisuojelu, luonnonsuojelualueiden hoito ja 
käyttö…

• Kartoitettu ja kuvattu yhtymäkohtia muihin Luovan tehtäviin ja sidosryhmiin
• Henkilövoimavara- ja osaamiskartoitus on työn alla 

• Mitä osaamista Luovassa tarvitaan? Henkilövoimavarojen, osaamisen ja tehtävien 
alueellinen jakautuminen nyt ja tulevaisuudessa.

• Nykyisten ja tulevien yhteistyömuotojen kartoitus keskeisten sidosryhmien kanssa tehdään 
alkuvuodesta 2019
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Ei

Suojelualoitteen tekijä

Palveluprosessi

Viranomaisprosessi, Luova

Kirjaamo

Viestintä

Maanomistajan, 
Luovan tai 

maakunnan 
aloite

Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen, LSL 24.1§ (ml. prosessin jakautuminen Luova-maakunta)

Kuulutus

Aloite suojelualueen 
perustamisesta

Kyllä

Kyllä

Yhteydet muihin tahoihin
Maakunta Päästään

kö 
yhteisym
märrykse

en?

Hankitaan 
maanomistajan 

suostumus 
suojelualueen 
perustamiseen

Aloitteen 
vireilletulo

Kohteen rajaus, 
arviointi ja 

rauhoitusesitys

Neuvottelut 
maanomistajan 

kanssa

Lausunnot ja 
suostumukset

Luovan 
valtuus?

Kyllä

Ei

Valtuutus 
YM:ltä*

Päätös 
suojelualueen 

perustamisesta

Kiinteistö
-rekisteri

Suojelualueen 
merkintä

Yhteydet muihin tahoihin
Ympäristöministeriö

Yhteydet Luovan muihin prosesseihin Maksatus

Neuvonta

Perus
tamis
edelly
tykset 

ok?

Hakemuksen 
raukeaminen

Kyllä Kyllä

Ei

Neuvonta

Maanomistajan 
suostumus 

suojelualueen 
perustamiseen

Ei

Perustamis-
edellytykset 
ja korvaus 

ok?

Hylkäävä 
päätös/palautus 

maakuntaan

Lainvoimai-
suuden

tarkistaminen
Yhteisneuvottelu 

tarvittaessa

*Valtuuskuvio vielä epäselvä

Viestintä



Palvelukokonaisuus –
projekti: Palvelut yhdeltä 

luukulta -periaate
• Asiakkaan palvelupolulla on 

havaittavissa kolme 
palveluodotuksiltaan erilaista vaihetta: 
ennakollinen vaihe, vireillä olon vaihe ja 
jälkivalvonnan vaihe

• Vaiheiden muodostama jatkumo on 
edellytys yhden luukun periaatteen 
toteutumiselle

• Keskiössä eri menettelyiden välisen 
yhdyspinnan ja keskinäisen 
riippuvuuden tunnistaminen 
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

• Käytännön toimintatapojen tukena 
suunnitelmallinen neuvonta, laadukkaat 
sähköiset palvelut sekä ennakollinen 
viestintä

 Tavoitteena on, että asiakkaan 
tarvitsemien viranomaismenettelyjen 
kokonaistarkastelu sujuvoittaa 
käsittelyä ja optimoi eri menettelyjen 
keskinäisen ajoittumisen.

Etunimi Sukunimi29



Syksyn 2018 henkilöstötilaisuuksissa nousseita asioita

• Uusissa toimintatavoissa korostuvat ennakkoneuvottelut, laaja-
alainen osaamisen hyödyntäminen prosesseissa, kokonaisvaltainen 
koordinointi, asiakasvastaava- tai vastuuhenkilömallit sekä toimivat 
asianhallinta- ja muut tietojärjestelmät.

• Yhteydenpidossa asiakkaan suuntaan tärkeimpinä näkökulmina 
nousevat esiin avoin, sähköinen järjestelmä asian etenemisen 
seuraamiseen, ennakoivuus erityisesti alkuvaiheessa, monikanavaisuus 
ja jatkuvuus sekä selkeä dokumentaatio. 

• Luovan ja maakuntien välillä tarvitaan erityisesti yhtenäistä 
tietojärjestelmää, yhteistyötä edistäviä käytäntöjä, kuten 
henkilölistauksia ja yhteisiä tapaamisia sekä yhteistä 
suunnittelua.

• Paikallisasiantuntemuksen turvaaminen on keskeistä erityisesti 
asiakaspalvelunäkökulmasta.
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Yhteistyön monet tasot

• Luvituksen ja valvonnan yhteiseltä toimivallalta odotetaan paljon 

-> tehdään tästä hyvä!

• Ympäristötoimialan sisäinen yhteistyö ja palvelut yhden luukun kautta on 
valmistelun kulmakivi

• Luova on monialainen ministeriöiden yhteinen viranomainen -> yhteistyö yli 
toimialarajojen

• Luova on aktiivisesti ja ennakoivasti yhteistyössä asiakkainen kanssa

• Laajoja verkostoja sidosryhmien kanssa pidetään yllä laadukkaalla yhteistyöllä

• Yhteistyö mahdollistetaan sitä edistävän toimintakulttuurin avulla. Toimivat 
prosessit, yhtenäiset toimintatavat ja työvälineet tukevat yhteistyökulttuuria. 

• Luova tekee kiinteää yhteistyötä maakuntien, kuntien ja muiden 
viranomaisten kanssa

 Miten yhteistyötä konkreettisesti tehtäisiin uudella tavalla? 
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Kiitos!Kiitos!

Johtaja Satu Pääkkönen, satu.paakkonen(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 021 452

Johtaja Tarja Savea-Nukala, tarja.savea-nukala(at)avi.fi, puh 0295 018 777 


