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Valtion lupa- ja 

valvontavirasto 

Kuntamarkkinat 2017 

 

Hankepäällikkö Jaska Siikavirta 



- 

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  
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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. 

 

 
 



- 

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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Viraston toimipaikat  

 

Helsinki 

Hämeenlinna 

Joensuu 

Jyväskylä 

Kajaani 

Kokkola 

Kouvola 

Kuopio 

Lahti 

Lappeenranta 

Mikkeli 

Oulu 

Toimipaikat 

Pori  

Rovaniemi 

Seinäjoki  

Tampere 

Turku 

Vaasa 
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• Virasto on monialainen valtion 
hallintoviranomainen, joka turvaa 
perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista 
alueilla toimien ja valvoo yleistä etua hoitamalla 
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja 
valvontatehtäviä 

• Uudessa työnjaossa valtiolle kuuluvia, nykyisin 
useisiin virastoihin hajaantuneita tehtäviä 
kootaan yhteen  

• Valtakunnallisuus purkaa ohjaussuhteita ja 
selkeyttää rakennetta sekä mahdollistaa 
yhdenmukaiset käytännöt 

• Toiminta alueilla mahdollistaa tehtävien 
tehokkaan hoitamisen, aluetuntemuksen 
asiakkaan hyödyksi sekä uudenlaiset työnteon 
tavat 

• Monialaisuus luo edellytyksiä laajemman 
kokonaisnäkemyksen saavuttamiselle niin 
ohjauksessa kuin toimeenpanossa 

• Vahva koottu alusta turvaa viraston taloutta ja 
huippuasiantuntemuksen ylläpitoa 

 

Tavoitteet ja toiminta-ajatus 
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• Virasto toimii asiakaslähtöisesti ja 
poikkihallinnollisesti sekä 
moniammatillista asiantuntemusta 
hyödyntäen 

• Rakenteen tarkoituksena on tukea 
toimintatapamuutoksia ja 
kokonaisuuden johtamista 

• Pyrkimys ratkaisukeskeiseen ja 
yhden luukun periaatetta tukevaan 
toimintaan sekä toisiltamme 
oppimiseen 

• Virasto toimii ennakoivasti ja 
riskiperusteisesti 

• Tarkoituksena suurempi 
yhteiskunnallinen vaikuttavuus 

• Rajallisten resurssien oikea 
kohdentaminen, informaatio-
ohjauksen laajempi käyttöala 
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• Virasto on valtioneuvoston 

alainen niiden ministeriöiden 

yhteinen virasto, joiden 

toimialaan kuuluvia tehtäviä se 

hoitaa 

• edellytyksiä laajemman 

kokonaisnäkemyksen 

saavuttamiselle niin ohjauksessa 

kuin toimeenpanossa 


