
Valtion lupa- ja 
valvontavirasto 
(Luova)
Perustetaan 1.1.2021



Mistä on kyse?
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Työnjako kunta-maakunta-valtio
Maakunta- ja sote -
uudistuksen myötä 
Suomen julkinen hallinto 
järjestetään kolmella 
tasolla, jotka ovat 
kunta, maakunta ja 
valtio.
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Julkinen hallinto uudistuksen jälkeen
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Luova-virasto vastaa uuden rakenteen tarpeisiin

• Toimintaedellytysten turvaajana, 
• jolla on valtakunnallinen toimivalta
• joka on läsnä koko valtakunnassa
• jolla on yhtenäiset ratkaisukäytännöt ja toimintatavat
• joka toimii poikkihallinnollisesti
• jonka ohjauksessa ja toiminnassa korostuu kokonaisnäkemys ja 

kokonaisuuden suunnittelu
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Luova on ministeriöiden yhteinen virasto

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
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Luovan organisaatiomalli

Yhteisen toiminnan organisointi X

Yhteisen toiminnan organisointi Y

J O H T O R Y H M Ä

Ihmiset Yhteisöt Yritykset Maakunnat Kunnat

Ympäristö
n. 500 htv

Sosiaali- ja 
terveys

n. 300 htv

Työ-
suojelu

n. 400 htv

Varhais-
kasvatus, 
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
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Luovan asiakkaat

Ihmiset ja yhteisöt

Palvelun käyttäjinä ja tuottajina

Kansalaiset     Yrittäjät     Työntekijät ja työnantajat   Maakunnat     Kunnat     Elinkeinot 3. sektori
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Hyödyt asiakkaille

Ihmiset
• Saavat tarvitsemansa palvelut yhdenmukaisesti
• Elin- ja työympäristö on turvallinen ja terveellinen

Yritykset ja työnantajat
• Liiketoimintaympäristö on tasapuolinen ja toimiva
• Palvelut ovat tarjolla valtakunnallisesti

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

Maakunnat ja kunnat
• Saavat vuorovaikutteista ohjausta ja tukea 

tehtäviensä hoitamiseen
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Valtion lupa- ja valvontavirasto eri kielillä

Ruotsiksi
• Statens tillstånds-och tillsynsmyndighet

Englanniksi
• National Supervisory Authority of Finland

Venäjäksi
• Государственная служба лицензирования, контроля 

и надзора

Saksaksi
• Staatliche Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde

Ranskaksi
• Haute autorité de surveillance et des permis
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Pohjoissaameksi
• Stáhta lohpe- ja gozihanvirgebáiki

Inarinsaameksi
• Staatâ lope- já kocceemvirgádâh

Koltansaameksi
• Riikk lååʹpp- da vuåppâmkoontâr

Romanikielellä
• Themmesko lovibosko tai vaaknibosko offisia



Luova-viraston perustamisen toimeenpanohanke

15.2.2017 – 31.12.2020
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Luova-toimeenpanohankkeen tavoitteet

• Viraston toiminnan häiriötön käynnistyminen

• Poikkihallinnollisesti ja asiakaslähtöisesti toimiva virasto
• Poikkihallinnollinen ja strateginen ohjaus

• Asiakkaat ja sidosryhmät integroitu perustamistyöhön
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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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Ohjausryhmällä on strateginen johto 
ja ohjaus

Ohjaa hanketta asetettujen 
tavoitteiden mukaisesti ja tekee 
strategiset päätökset sekä 
ratkaisee mahdolliset 
ristiriitakysymykset.

Hankeryhmällä on operatiivinen ohjaus 
yhteistyössä hankejohtajan kanssa

Päättää yhdessä hankejohtajan 
kanssa hankkeen ohjausryhmälle 
tehtävistä esityksistä.

Ohjaus- ja hankeryhmien roolit ja päätöksenteko

Hyväksyy hankkeen tavoitteet, 
suunnitelmat, budjetin, 
organisoinnin ja ryhmien 
tehtävät sekä näihin tehtävät 
muutokset.

Ohjaa, linjaa, yhteen sovittaa ja 
koordinoi alaisissaan ryhmissä 
tapahtuvaa valmistelua siten, että 
keskeiset asiat voidaan esitellä 
ohjausryhmän päätettäväksi.

Antaa hankkeen etenemistä, työn 
sisältöä ja toimeksiantojen 
suorittamista koskevat ohjeet 
alaisilleen ryhmille.
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Valmistelutyö tapahtuu toimialaryhmissä

• Hankeryhmän ohjauksessa kukin toimialaryhmä mm.
• valmistelee perustettavan toimialan/toimintayksikön valtakunnalliset 

prosessit ja sisäisen organisoitumisen vaihtoehdot,
• laatii toimialan mallityöjärjestyksen ja muut sisäiset määräykset,
• valmistelee henkilöstön sijoittumisen toimialan sisällä,
• valmistelee toimialan sisäisen työnjaon muut perusteet,
• kartoittaa toimialan sisäisen osaamisen ja osaamisen 

kehittämistarpeet sekä ohjaa toimialan tulevan henkilöstön 
rekrytointeja ja uusien tehtävänkuvien suunnittelua.

• Hankejohtaja johtaa ja koordinoi kokonaisuutta
• Myös asiakkaat ja sidosryhmät ovat vahvasti mukana 

valmistelussa
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Luovan hanketoimisto (valtiovarainministeriössä)

Hankejohtaja
Satu Koskela

 Päättää yhdessä hankeryhmän kanssa hankkeen ohjausryhmälle 
tehtävistä esityksistä 

 Johtaa ja koordinoi toimeenpanohankkeen kokonaisuutta sekä 
ryhmien, projektien ja hankepäälliköiden työskentelyä ohjausryhmän 
linjausten mukaisesti ja yhteistoiminnassa hankeryhmän kanssa

Hankepäälliköt
Heikki Heikkilä

Anna Karjalainen

 Ohjaavat vastuualueidensa työskentelyä hankesuunnitelman sekä 
ohjausryhmän ja hankeryhmän linjausten mukaisesti

 Vastaavat vastuualueensa osalta hankejohtajalle ja ohjausryhmälle siitä, 
että valmistelu täyttää sille asetetut vaatimukset

Hanke-
koordinaattori

Laura Keski-Hakuni 
ja VM

 Vastaa hankkeen kokonaiskoordinaatiosta, seurannasta ja hankkeen 
yhteisistä valmistelutehtävistä
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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


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
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http://www.alueuudistus.fi/luova
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