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AVIen tehtävät siirtyvät nykyisten linjausten, eri lähteiden ja saamieni tietojen mukaan:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon (jatkossa työnimi LUOVA, lyhenteestä ei vielä linjausta)
maakuntiin
EVIRAan
sisäministeriöön
pelastusopistoon
kilpailu- ja kuluttajavirastoon
oikeusaputoimistoon.

ESAVIn tehtäviä siirtyy 11 organisaatioon, linjausten mukaan, kun maakuntia on alueellamme viisi.
Mikäli tehtäviä keskitetään maakuntien kesken, organisaatioita on vähemmän.
LUOVAan siirtyy tehtäviä 23 organisaatiosta, mikäli kaikissa ELYIssä on siirtyviä tehtäviä: (6 AVIa, 15
ELY-keskusta, KEHA-keskus, Valvira).

Vastuualueittain tilannekatsaus:
Opetus- ja kulttuuritoimi (LUOVAan)
 opetus- ja kulttuuriministeriön alueelliset opetuksen, varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, liikunta- ja
nuorisotoimen tehtävät
 sivistystoimen kantelut, oikaisuvaatimukset ja lausunnot, oppilasarvioinnin oikaisupyynnöt:
oikeusturvan edistäminen ja toteuttaminen koulu-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä
varhaiskasvatuksen osalta
 opetus-, varhaiskasvatus-, nuoriso-, liikunta- ja kirjastopalvelujen henkilöstön lyhytkestoinen
täydennyskoulutus
 liikuntapaikka- ja kirjastorakentamisen valtionavustukset
 valtionavustukset nuoriso-, liikunta- ja kirjastotoimen hankkeisiin
 peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arviointi koulutus-, kirjasto-, liikunta - ja nuorisotoimen sekä
varhaiskasvatuksen osalta
 opetus- ja kulttuuritoimen informaatio-ohjaus
Valtakunnalliset erikoistumistehtävät:
 perusopetuslaissa (628/1998), lukiolaissa (629/1998) ja taiteen perusopetuksessa annetussa laissa
(633/1998) tarkoitettujen erivapauksien myöntäminen yleissivistävän koulutuksen opettajille ja
rehtoreille (nyt ESAVI koko maassa).
 Den svenskspråkiga serviceenheten för undervisningsväsendet (nyt LSSAVI koko maassa)
 saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa
koulutuksessa myönnettäviin valtionavustuksiin liittyvät tehtävät (nyt LAAVI koko maassa)
Selvittelyn alla (ISAVIssa), OKM alaisia tehtäviä, sijoituspaikasta ei saatu vielä tietoa:


Hautaustoimilain mukaiset lupa- ja valvonta-asiat sekä kiinteistörekisteritehtävät (nyt ISAVI koko
maassa)



Luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen ja siirtoväen sankarihautausmaiden hoitoon
liittyvät tehtävät (nyt ISAVIn valtakunnallinen tehtävät)

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat (LUOVAan, maakuntiin, EVIRAan, kilpailu- ja
kuluttajavirastoon, oikeusaputoimistoon)
1)

Alkoholihallinto (maakuntiin)
Esitysten mukaan alkoholihallinnon tehtävät siirretään maakuntien vastuulle. Sen sijaan vastaavat
Valviran tehtävät siirretään Valtion lupa- ja valvontavirastoon.
AVIsta maakuntiin siirtyvät:

Alkoholijuomien anniskeluluvat

Alkoholijuomien vähittäismyyntiluvat

Valvonta ja sanktiot

Mainonnan valvonta

Harmaan talouden valvonta

Junien anniskeluluvat ja valvonta (nyt ESAVI koko maassa)

Alkoholihaittojen ehkäisy
Alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus
Tämän hetkisen tiedon mukaan pitkään valmisteltu alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus ja siihen
liittyvät toimenpiteet osuvat väistämättä suurelta osin samalle aikaperiodille kuin uusien maakuntien
hallinnon organisointi. Vaikka lakiuudistuksen perimmäisiä tavoitteita lienee sääntelyn purkaminen ja
alkoholilainsäädännön päivittäminen kokonaisuudessaan nykyajan tarpeita vastaavaksi, pysyy
tulevankin lainsäädännön runko todennäköisesti pitkälti entisenlaisena, lupamenettelyineen sekä
luvanhakijoiden taloudellisen luotettavuuden selvitystyön osalta. Nykyisenlaiseen, pääsääntöisesti
ilta- ja yöaikaan tapahtuvaan kenttävalvontaan ei ole tulossa muutoksia. Lausuntokierros uuden
lainsäädännön osalta on alkuvuodesta 2017.

2)

Elinkeinovalvonta
AVIsta Kilpailu- ja kuluttajavirastoon siirtyvät:

Kilpailuvalvonta ja kuluttajien aseman turvaaminen

Kilpailunrajoitusten selvittäminen ja kilpailun edistäminen

Hintamerkintöjen valvonta

Kuluttajaluottojen markkinoinnin valvonta

Valmismatkaliikkeiden valvonta.
AVIsta LUOVAn oikeusturvayksikköön siirtyvät:

Mittauslaitteiden varmennusten valvonta

Päivittäistavarahuollon varautumisasiat

Tekijänoikeuslain mukaisen kuvataiteen teosten jälleenmyyntikorvauksen suorittamisen
valvonta

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden rekisteröinti ja valvonta
Valtakunnalliset erikoistumistehtävät:

Panttilainauslaitosten luvat ja valvonta (nyt ESAVI koko maassa)

Perintätoimen luvat ja valvonta (nyt ESAVI koko maassa)





3)

Oikeusturva-asiat LUOVAan










4)

Kuluttajaluottoja tarjoavien elinkeinonharjoittajien (käytännössä pikaluottoyritykset) ja
luotonvälittäjien (käytännössä vertaislainojen välittäjät) rekisteröinti ja valvonta (nyt ESAVI
koko maassa)
Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaan liittyvät valvontatehtävät (nyt ESAVI
koko maassa)
Valuutanvaihtotoimintaa sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalvelutoimintaa harjoittavien
rekisteröinti (nyt ESAVI koko maassa)
löytötavaratoimistolupa (nyt LSSAVI koko maassa).

Yhtiökokouksen ja yhdistyksen kokouksen koollekutsumisen oikeuttaminen
Toiminnantarkastajan määrääminen yhteisölle
Erityisen tarkastuksen määrääminen osakeyhtiöissä ja asunto-osakeyhtiöissä, osuuskunnissa
sekä asumisoikeusyhdistyksissä
Talletusten ja vakuuksien vastaanotto ja luovuttaminen
Kuntakantelut
Haasteiden ja tiedonantojen vastaanottaminen valtiolle
Valtion edun valvominen
Muut oikeusturva-asiat mm. vaalipiirilautakuntien asettaminen
Asuntokauppalain mukaisten turva-asiakirjojen säilyttäminen
Sosiaali- ja terveydenhuolto

Lupa- ja valvontavirastoon kootaan laajalti sosiaali- ja terveydenhuollon valvontaan ja siihen liittyvään
ohjaukseen liittyvät tehtävät nykyisestä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta ja
aluehallintovirastoista. Tässä yhteydessä viraston substanssiohjaus jää vain sosiaali- ja
terveysministeriön tehtäväksi. Uuteen virastoon sijoitetaan myös aluehallintovirastojen ja Valviran
terveydensuojelulain ja tupakkalain mukaiset tehtävät sekä valtakunnallisen alkoholihallinnon
tehtävät.
Projektiryhmä 21.2.2017: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) erityistehtävien
(esimerkkeinä biopankki, adoptiolautakunta) sijoittumisesta odotetaan vielä tarkennusta.
Romaniasiat ja ehkäisevä päihdetyö on kaavailtu siirrettäväksi osaksi maakuntien tehtäviä. Talous- ja
velkaneuvontapalvelujen hallinnollinen asema on avoin eikä siitä ole tehty linjausratkaisua.
AVIsta LUOVAan siirtyvät tehtävät:

Sosiaali- ja terveydenhuollon kantelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus ja valvonta

Yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien ohjaus, luvat, rekisteröinti ja valvonta

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonta

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden valvonta

Kehitysvammaisten erityishuollon oikaisut

Mikrobiologisten laboratorioiden luvat ja valvonta

Perheasioiden sovitteluluvat

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö

Peruspalveluiden arviointi ja koordinointi (sosiaali- ja terveydenhuollon osalta)

Terveyden edistäminen

Valtionavustukset

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät:

sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeille myönnettävien valtionavustusten
hallinnointiin liittyvät tehtävät (nyt LSAVI koko maassa).

puolustusvoimien ja vankien terveydenhuollon valvonta (nyt PSAVI koko maassa).

-

AVIsta oikeusaputoimistoon
Talous- ja velkaneuvonta (Projektiryhmä: 21.3.2017: talous- ja velkaneuvonnan organisoinnista
oikeusaputoimistojen tehtäväksi oikeusministeriössä laadittu HE-luonnos liitetään
lausuntoaineistoon omana esityksenään. Henkilöstöryhmä 16.3.2017: Talous- ja
velkaneuvontatehtävien osalta on vielä poliittisesti linjaamatta, siirtyvätkö ne
maakuntauudistuksen yhteydessä maakuntiin vai oikeusaputoimistoille. Kokouksessa käsiteltiin
jälkimmäiseen vaihtoehtoon liittyen oikeusministeriön yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön
kanssa laatimaa hallituksen esitysluonnosta. Ehdotus kohdistuisi pääasiassa kunnissa
työskentelevään henkilöstöön. Valtiolla talous- ja velkaneuvonnan järjestämistehtäviin on käytetty
noin 1,3 htv:tta aluehallintovirastoissa ja ohjaustehtäviin noin 1,2 henkilötyövuotta Kilpailu- ja
kuluttajavirastossa).
AVIsta maakuntiin

Romaniasioiden edistäminen
AVIsta sosiaali- ja terveysministeriöön
o Sosiaali ja terveydenhuollon varautuminen ja valmiusasiat (ei vielä linjausta)
Kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvät tehtävät. Lakimuutos työn alla ja tulossa lausunnolle
huhtikuussa. Tässä vaiheessa ei ole selvillä, mihin koordinaatiotehtävät siirtyvät ELY-keskusten
toiminnan päättymisen jälkeen ja muuttuuko AVIn rooli näissä tehtävissä.
Projektiryhmä 21.3.2017: Projektiryhmä katsoi, että Valviralle nyt kuuluvan terveydenhuollon
laitteiden ja tarvikkeiden valvonnan sijoittumista Valtion lupa- ja valvontavirastoon esitetyn Fimean
sijasta tulisi vielä arvioida viimeistään lausuntokierroksen jälkeen.

5) Ympäristöterveydenhuolto
Hallituksen linjauksen 5.4.2016 mukaan maakunnat vastaavat 1.1.2019 alkaen
ympäristöterveydenhuollon tehtävistä, myös aluehallintoviraston (AVI) nykyisistä tehtävistä.
Ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävät on nykytilanteessa järjestetty paikallisesti
valvontayksiköihin, jotka ovat joko yksittäisissä kunnissa tai kuntien yhteistoiminta-alueilla. AVI ohjaa
ja valvoo paikallisten viranomaisten toimintaa. AVIlla on myös omia lupa- ja valvontatehtäviä.
Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella on tällä hetkellä 18 ympäristöterveydenhuollon
valvontayksikköä viiden maakunnan alueella: Uudellamaalla 8, Kanta-Hämeessä 3, Päijät-Hämeessä
2, Kymenlaaksossa 3 ja Etelä-Karjalassa 2 valvontayksikköä.
Osa AVIen ympäristöterveydenhuoltoyksikön tehtävistä on siirtymässä keskusvirastoihin: esimerkiksi
arviointi- ja ohjaustehtävät, paikallisviranomaisten lainmukaisen toiminnan valvonta, yksityisten
eläinlääkärien valvonta sekä koe-eläintehtävät.
Reformiministeriryhmä 9.2.2017 tiedote: Valviran ympäristöterveydenhuollon tehtävät sijoitetaan
lupa- ja valvontavirastoa valmistelevan valmisteluryhmän ehdotuksen mukaisesti uuteen lupa- ja
valvontavirastoon. Jatkovalmistelussa ja lakia koskevan lausuntokierroksen yhteydessä arvioidaan
kuitenkin ympäristöterveydenhuollon ohjauksen yksinkertaistamisen tarpeet ja suhteet
Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA:n tehtäviin.

Yleislinjaukset:
STM:n alaiset (terveydensuojelun ja tupakkalain tehtävät) – AVIta ja Valvirasta LUVA-virastoon
MMM:n alaiset (elintarvike, sivutuotteet, eläinlääkintähuolto, koe-eläintoiminta): joko Eviraan
tai maakuntiin.
Viranomaistoiminnan arviointi, ohjaus ja valvonta kaikkien toimialojen osalta siirretään
keskustasolle, eli EVIRAan tai LUOVAan.
AVIsta LUOVAan siirtyvät
Terveydensuojelun yleisen edun valvonta (mm. lausunnot)
Talousvettä toimittavien laitosten ja yleisten uimarantojen valvontatietojen EU-raportointi
Talousveden laatuvaatimusten poikkeusluvat
Muut terveydensuojelu ja tupakkalain tehtävät, kantelujen käsittely sekä
viranomaistoiminnan kehittämistehtävät.
AVIsta EVIRAan siirtyvät

Eläinlääkintähuolto, elintarvikkeet, sivutuotteet
paikallistason toiminnan arviointi ja ohjaus
paikallisten viranomaisten kouluttaminen, tukeminen ja informaatio-ohjaus
varautuminen häiriötilanteisiin
kantelut

Eläinlääkäripalveluiden valvonta (julkiset ja yksityiset)

Koe-eläintoiminnan hanke- ja toimintaluvat, koe-eläintoiminnan ohjaus ja valvonta sekä
muut toimintaan liittyvät ESAVIlle osoitetut tehtävät.
AVIsta maakuntiin siirtyvät:

Eläinten terveys ml. eläintautivalmius

Eläinten hyvinvointi
- Eläinsuojelu
- Otantatarkastukset ja täydentävät ehdot
- Eläinkuljetukset
- Luvat ja ilmoitukset

Alkoholi- ja tilaviinimyymälöiden elintarvikehuoneistoilmoitukset ja todistukset

Lihantarkastus ja siihen liittyvä valvonta poroteurastamoissa (nyt LAAVI koko maassa, siirtyy
Lapin maakuntaan)
AVIsta osin EVIRAan, osin maakuntiin

Eläinten lääkitsemisen valvonta –
o osin Evira (eläinlääkäreiden osalta) ,
o osin Maakunnat (tuotantotilojen osalta)

Pelastustoimi ja varautuminen
HE laiksi pelastustoimen järjestämisestä eduskunnalle mukaan aluehallintovirastojen pelastustoimen
ja varautumisen vastuualueilta sisäministeriöön siirtyisi 26 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö,
joka hoitaisi aluehallintovirastoista sisäministeriöön siirtyviä pelastustoimen tehtäviä sekä yhteisen
varautumisen valtakunnallisen yhteensovittamisen ja tukemisen tehtäviä.
Aluehallintovirastojen pelastustoimen ja varautumisen vastuualueelta sisäministeriön alaiseen
Pelastusopistoon siirtyisi 4 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö, joka vastaisi alueellisten

maanpuolustuskurssien sekä maakuntien yhteisten häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten
järjestämisestä.
Maakuntalain 10 §:n 2 momentin nojalla aluehallintovirasto voisi kantelun johdosta tutkia, onko
maakunta toiminut voimassa olevien lakien mukaan. Pelastustoimen olennaisena tarkoituksena on
turvata perusoikeuksia, erityisesti oikeutta elämään, oikeutta omaisuuteen ja oikeutta ympäristöön.
Pelkästään kantelujen kautta saattaisi olla vaikeaa havaita esimerkiksi rakenteellisia ongelmia. Tämän
vuoksi olisi perusteltua, että aluehallintovirasto voisi valvoa maakunnan ja sen pelastustoimen
palvelujen tuottamisesta vastaavan liikelaitoksen toiminnan lainmukaisuutta myös omasta
aloitteestaan.
Pelastustoimen järjestämisen ja tuottamisen ohjaus sekä alueellinen yhteinen varautuminen
häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin kuuluisi valtakunnallisesti sisäministeriölle. Ehdotetun pykälän 1
momentin mukaan pelastustoimen järjestämisen ja tuottamisen sekä maakuntien alueellisen
yhteisen varautumisen lainmukaisuuden valvonta ja lainmukaisuuden valvontaan liittyvä ohjaus
kuuluisi LUVAlle. Valvonta kattaisi muun muassa palvelutason toteutumisen ja muun pelastustoimen
tosiasiallisen toiminnan lainmukaisuuden valvonnan. Toisin kuin sisäministeriöllä, LUVAlla ei olisi
varsinaista ohjaustehtävää vaan ohjaus liittyisi viraston laillisuusvalvontatehtävään eli esimerkiksi
tilanteisiin, joissa valvontatehtävään liittyvällä ohjauksella ehkäistäisiin ennalta lainvastaista
toimintaa tai ohjattaisiin toimintaan lainmukaiseksi. LUVA voisi antaa maakunnalle määräyksen
puutteiden korjaamiseksi tai epäkohtien poistamiseksi. Määräyksen tehosteeksi voitaisiin asettaa
uhkasakko.
AVIsta LUOVAan oikeusturvayksikköön
1)
Kantelujen ratkaiseminen
2)
Laillisuusvalvonta
AVIsta sisäministeriöön:
3)
Pelastustoimi;
4)
Poikkeusoloihin varautumisen koordinointi, varautumisen yhteensovittaminen alueella ja
siihen liittyvän yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun yhteensovittaminen,
kuntien valmiussuunnittelun tukeminen, sekä alue- ja paikallishallinnon
turvallisuussuunnittelun edistäminen
5)
Sisäisen turvallisuuden kehittäminen
6)
Toimivaltaisten viranomaisten tukeminen niiden johtaessa turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja
toiminnan yhteensovittaminen tarvittaessa niiden kesken
7)
Muut lausunnot ja asiantuntijatoiminta
AVIsta mahdollisesti sisäministeriöön tai muualle:
8)
Pelastuslaissa (468/2003) väestönsuojan rakentamisvelvoitteesta vapauttaminen
Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta koko muun maan alueella
9)
Hengenpelastusmitaliesitysten käsittely
10) Hengenpelastusmitalilautakunnan sihteerin valtakunnalliset tehtävät
11) Ampumayhdistyslupahakemukset (vaihtoehtoina esitetty myös POHA Riihimäellä)
12) Kansainvälinen yhteistyö tarvittavassa laajuudessa
13) Metsäpalojen tähystykseen liittyvät tehtävät (PSAVIn erikoistumistehtävä) joko
sisäministeriöön tai lainsäädännöllä annettavaksi maakunnalle valtakunnallisena
erikoistumistehtävänä. Tilanne auki 5.4.2017.
AVIsta pelastusopistoon
14) Valmiusharjoitusten järjestäminen
15) Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen

Selvittelyn alla:
pelastustoimen valtionavustusten tekniseen käsittelyyn, maksatukseen ja valvontaan liittyvät
tehtävät (nyt LSAVin valtakunnallinen tehtävä)

Ympäristöluvat (LUOVAan)
1)
2)

Ympäristönsuojelu- ja vesilainsäädännön alaan kuuluvat lupa- ja muut hakemusasiat sekä
ilmoitus- ja oikaisuvaatimusasiat
Muut vastuualueen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Valtion lupa- ja valvontavirastoon kootaan aluehallintovirastoista ympäristölupatehtävät ja ELYkeskusten ympäristövalvonnan tehtäviä yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. ELY-keskusten vesilain mukaiset
lupa- ja valvontatehtävät siirtyisivät Valtion lupa- ja valvontavirastolle.
VM tiedote 9.2.2017: Jatkovalmistelua jatketaan siltä pohjalta, että Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
Tukes jatkaa itsenäisenä virastona. Osana maakuntauudistusten asetetaan työ- ja elinkeinoministeriön
johdolla toimiva työryhmä, jonka tehtävänä on 31.5.2017 mennessä arvioida, miten Tukesin ja uuden
valtion lupa- ja valvontaviraston yhteistyö ja tarkempi työnjako olisi perusteltua järjestää. Työryhmä voi
myös arvioida työnjaon tulevia kehittämistarpeita.
Projektiryhmä 9.3.2017: Käsiteltiin valtion vesistöomaisuuden siirtoa. Vesistörakenteiden ylläpito siirtyy
maakunnille, mihin liittyy monia juridisia kysymyksiä. Uuteen valtion lupa- ja valvontavirastoon tulee
erityinen yleisen edun valvojan toiminto sellaisiin tilanteisiin, joissa viranomaisella on oltava
mahdollisuus valittaa toisen viranomaisen tekemästä päätöksestä. Nämä koskevat pääsääntöisesti vesija ympäristöasioita

Työsuojelu (LUOVAan)
1) Työsuojelun valvonta ja kehittäminen
2) Työssä käytettävien tuotteiden tuotevalvonta
3) Työsuojelulainsäädännön noudattamisen valvonta työsuojeluviranomaisena
4) Työelämän pelisääntöjen valvonta.
Hallinto- ja kehittämispalvelut (LUOVAan)
Aluehallintovirastojen
henkilöstöhallintoa koskevat tehtävät
AVIen ja maistraattien palkkaus- sekä työnantajapolitiikkaan liittyvät tehtävät
taloushallintoa koskevat tehtävät
tietohallintoa koskevat tehtävät
toiminnan yhteiset kehittämistehtävät
viestintäpalvelut
asiakirjahallintotehtävät pl. ympäristölupa- ja työsuojelun vastuualueet
käännöspalvelut pl. työsuojelun vastuualue
virastopalvelut
toimitila- ja materiaalihallintotehtävät
yleishallinnon tukitehtävät
yhteispalvelun valtakunnalliset kehittämistehtävät (vai jonnekin muualle?)
Ylimmän johdon esikuntatehtävät (johdon tuki) (LUOVAan)

AVIen toiminnan sisäinen tarkastus (LUOVAan)
Peruspalvelujen arvioinnin kehittäminen (nyt PSAVI koko maassa) (LUOVAan)
Valtakunnallinen maistraattien ohjaus ja kehittäminen (nyt ISAVI koko maassa)
- tilanne avoin
Muuta
Reformiministeriryhmä linjasi 9.2.2017 myös uudistuksessa lakkautettavilta ELY-keskuksista siirtyvästä
laajamittaisen maahantulon varautumisen tehtävästä. Tehtävä siirtyisi sisäministeriön alaiselle
maahanmuuttovirastolle.
22.11.2016 LUOVA-kokouksesta oli maininta: MELA > + 10 htv:tä Luovalle. Ei muita mainintoja asiasta?
Ei kuulu ympäristöterveydenhuollolle. MELA vastaa lomituspalvelujen järjestämisestä tekemällä
kuntien kanssa toimeksiantosopimuksia. Lomitus rahoitetaan valtion varoista. Ei ole vielä tietoa siitä,
mikä rooli tulevalla LUOVA-virastolla tässä on (29.3.2017).
EU:n tilatukiin liittyvien täydentävien ehtojen jne -tehtävien osalta vielä käydään keskustelua siitä,
miten ja missä on järkevintä järjestää. Nyt menossa maakuntiin.

