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Hallitusneuvos Tarja Hyvönen 



Miksi hallinnon rakenteiden uudistus on 

tarpeen? 

 Keskus- ja aluehallinnosta on tarpeen 

muodostaa entistä selkeämpi ja 

yhtenäisempi kokonaisuus. 

 Valtionhallinnolta edellytetään 

tuottavuuden parantamista 0,5 %:lla 

vuodessa. 

 Toimintaympäristössä on tapahtumassa 

suuria muutoksia. 
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Valtion virastojen talous 

 YT-neuvottelujen käynnistämisestä ilmoitettu vuoden 

2014 alun jälkeen ainakin 10 virastoa / 

virastokokonaisuutta koskien. 

 Vähennystarve on yli 1100 henkilöä, henkilöitä 

neuvottelujen piirissä on kuitenkin merkittävästi 

enemmän. 

 Esim. VIRSU-selvityksen piirissä olevien valtion 

aluehallinnon virastojen (AVIt, ELY-keskukset, 

maistraatit ja TE-toimistot) määrärahoja leikataan 

vuodesta 2014 vuodelle 2015 yhteensä noin 8 

miljoonalla eurolla (TAE2015). 

 Sopeutustahti jatkuu vuosittain samantahtisena ainakin 

vuoteen 2018 asti. 
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Virastorakenne organisaatioyksikköinä 
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Ministeriöt ja 

Oikeuskanslerin 

Virasto (12+1) 

Valtion keskushallinnon 

virastot ja laitokset 

(70) 

Valtion aluehallinnon 

virastot (AVI, ELY, 

yht. 21) 

Valtion paikallishallinnon 

virastot (TE-toimisto, 

maistraatti, syyttäjä, 

ulosotto, oikeusapu, 

poliisilaitos, yht. 97) 



Valtion virastorakenne maantieteellisenä 

tarkasteluna maakunnittain 
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 Kartta vastaa 

kysymykseen: 

kuinka monella 

paikkakunnalla eri 

virastoilla on 

henkilöstöä? 

 

 Kuvaa samalla 

suuruusluokkaa 

toimi- ja 

työskentely-

paikkojen kokonais-

määrästä 



Aluehallinnon selvityksen tavoitteet (1/2) 

Asiakkaiden näkökulma 

 Palvelujen saatavuutta on parannettava resurssien pienenemisestä 

huolimatta.  

 Palvelujen on oltava tasalaatuisia ja sisällöltään samanlaisia kaikkialla 

maassa. 

 Asiointi valtion aluehallinnossa täytyy tehdä nykyistä helpommaksi ja 

joustavammaksi. 

 Asiakkaiden oikeusturva ja yhdenvertaisuus tulee turvata koko maassa  

 Perusoikeuksien toteutuminen tulee turvata. 

Aluekehittämisen ja sidosryhmien näkökulma 

 Kunnille ja maakuntien liitoille tulee löytyä valtion aluehallinnosta 

kehittämiskumppani ja vastinpari alueellisten ja paikallisten asioiden 

hoitamiseen. 

 On varmistettava, että alueelliset kumppanuudet palvelujen tuotannossa 

toimivat. 
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Aluehallinnon selvityksen tavoitteet (2/2) 

Organisaationäkökulma 

 Valtion aluehallinnon järjestelmää, tehtäviä ja tavoitteita tulee 

selkeyttää ja yhtenäistää. 

 Valtion aluehallinnon tulee muodostua monialaisista 

viranomaisista ja sen tulee hoitaa asioita poikkihallinnollisesti. 

 Resursseja tulee voida käyttää nykyistä joustavammin ja 

asiantuntemus tulee turvata vähenevien resurssien olosuhteissa. 

 Valtion aluehallinnon tulee olla nykyistä tehokkaampi, 

taloudellisempi ja sen tuottavuuden tulee nousta 0,5 % 

vuotuisesti. 

 Valtion aluehallinnon päätöksenteko ja läsnäolo alueilla tulee 

varmistaa. 

 Hyvän hallinnon toteutuminen tulee turvata. 
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Aluehallinnon selvitystyön eteneminen 
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Aluehallinnon 
toimintaympäristön 
muutoksen 
tarkastelu 

Keskushallinnon,  
aluehallinnon ja 
kuntien välisen 
työnjaon 
tarkastelu 

Aluehallinnon 
rakennevaihtoehtojen 
muodostaminen ja 
vaikutusarviointi 

• Kuntarakenteen muutos 

• Sote-uudistus ja muut toimialakohtaiset 

rakennemuutokset 

• Kestävyysvaje ja kiristyvä talousraami 

• Asiointikanavien muutokset 

• Toimintatapojen muutokset 

• Paikkasidonnainen vai 

paikkariippumaton? 

• Monialainen vai 

sektorikohtainen? 

• Alueellinen vai 

valtakunnallinen? 

• Asiakkaat: palvelut ja 

yhdenvertaisuus 

• Organisaatiot: tuottavuus ja 

tarkoituksenmukaisuus 

• Aluekehittäminen ja 

sidosryhmät: alueellinen 

kumppanuus ja päätöksenteko 
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 Mikä aluehallinnon rakennevaihtoehto 

parhaiten edistää asiakkaiden parasta, 

hallinnon tuottavuutta ja 

kumppanuuden toteutumista? 

 

Aluehallinnon 
toimintaympäristön 
muutoksen 
tarkastelu

Keskushallinnon,  
aluehallinnon ja 
kuntien välisen 
työnjaon 
tarkastelu

Aluehallinnon 
rakennevaihtoehtojen 
muodostaminen ja 
vaikutusarviointi

• Kuntarakenteen muutos

• Sote-uudistus ja muut toimialakohtaiset 

rakennemuutokset

• Kestävyysvaje ja kiristyvä talousraami

• Asiointikanavien muutokset

• Toimintatapojen muutokset

• Paikkasidonnainen vai 

paikkariippumaton?

• Monialainen vai 

sektorikohtainen?

• Alueellinen vai 

valtakunnallinen?

• Asiakkaat: palvelut ja 

yhdenvertaisuus

• Organisaatiot: tuottavuus ja 

tarkoituksenmukaisuus

• Aluekehittäminen ja 

sidosryhmät: alueellinen 

kumppanuus ja päätöksenteko



          Malli A  
Malli A

30.9.

2014

1

Virastot 1

Aluehallintovirastojen 

ja maistraattien 

tehtävät

• Yhdenvertaisuus- ja 

oikeusturvatehtävät

• Itsenäisiä alueellisen 

toimivallan omaavia 

virastoja

• Virastoja 3-5

Virastot 2
ELY-keskusten ja 

TE-toimistojen

tehtävät

• Alueelliseen 
kehittämiseen liittyvät 

tehtävät ja TE-palvelut

• Itsenäisiä alueellisen 

toimivallan omaavia 

virastoja

• Virastoja 3-9

Yhdistettäisiin : 

1) AVIt ja maistraatit  

2) ELYt ja toimistot 

 

 Virastokokonaisuuksien 

rakennetta tiivistetään 

aluejakoja suurentamalla 
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Tunnuslukuja Virasto 1 Virasto 2 

Itsenäisten virastojen määrä 3-5 3-9 

Toimipisteiden määrä 67 160 

Virastokokonaisuuden henkilöstömäärä 

Vuonna 2013 

Vuonna 2018 

 

n. 1975 htv 

n. 1715 htv 

 

n. 5870 htv 

n. 4900 htv 

Ohjaavien tahojen määrä 12  10 

Virastokokonaisuuden bruttomenot vuodessa (M€) 

Itsenäisen viraston bruttomenot ka. (M€)  

(TAE 2015 –tasolla) 

143,9 M€ 

23,4,-47,9 M€ 

379,4 M€ 

42,2-126,5 M€ 
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KARTTAHAVAINNE: VIRASTO 1 (AVIt + maistraatit) 

Viisi alueellista virastoa Kolme alueellista virastoa 
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KARTTAHAVAINNE: VIRASTO 2 (ELY-keskukset ja TE-toimistot) 

Yhdeksän alueellista virastoa 



   Malli B  

 AVIt, ELYt, maistraatit ja 

TE-toimistot 

yhdistettäisiin yhdeksi 

aluehallinnon 

viranomaiseksi 
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Aluevirasto 3-5

Aluevirasto 2

Aluevirasto 1

AVIen, ELYjen, TE-toimistojen ja 

maistraattien tehtävät

Aluevirasto 1

AVIen, ELYjen, TE-toimistojen ja 

maistraattien teh

Aluevirasto 1
AVIen, ELYjen, TE-toimistojen ja maistraattien 

tehtävät

Alueellinen 

toimivalta

pääsääntönä

Valtakunnallinen 

toimivalta

osassa tehtäviä

Malli B

Tunnuslukuja Yksi aluehallinnon 

virastokokonaisuus 

Itsenäisten virastojen määrä 3-5 

Toimipisteiden määrä 227 

Virastokokonaisuuden henkilöstömäärä yht. 

Vuonna 2013 

Vuonna 2018 

 

7 835 htv 

6 580 htv 

Ohjaavien tahojen määrä 16 

Virastokokonaisuuden vuosittaiset bruttomenot (M€) 

Virastokohtaiset bruttomenot vuosittain (M€) 

(TAE2015 –tasolla) 

523,3 M€ 

104,7-174 M€ 



     Malli C  

  Yhdistetään kahdeksi 

valtakunnalliseksi aluehallinnon 

virastoksi 

1) AVIt ja maistraatit  

2) ELYt ja TE-toimistot 

 Toimialueena koko maa 

 Toimintayksiköille voidaan 

antaa alueellista toimivaltaa 
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Malli C

Virasto 1
Aluehallintovirastojen 

ja maistraattien 

tehtävät
• Yhdenvertaisuus- ja 

oikeusturvatehtävät

• Toimialue koko maa

• Alueellisia toimintayksiköitä

• Yhteinen henkilöstö 
sijoitettu toimintayksiköihin

• Pääsääntönä 

valtakunnallinen toimivalta

• Toimintayksiköille 

alueellista toimivaltaa 
asetuksella ja/tai 

työjärjestyksellä

Virasto 2
ELY-keskusten ja 

TE-toimistojen tehtävät

• Alueelliseen kehittämiseen 

liittyvät tehtävät ja TE-

palvelut

• Toimialue koko maa

• Alueellisia toimintayksiköitä

• Yhteinen henkilöstö 

sijoitettu toimintayksiköihin

• Pääsääntönä 

valtakunnallinen toimivalta

• Toimintayksiköille 

alueellista toimivaltaa 

asetuksella ja/tai 

työjärjestyksellä

Tunnuslukuja Virasto 1 Virasto 2 

Itsenäisten virastojen määrä 1 1 

Toimipisteiden määrä 67 160 

Virastokokonaisuuden henkilöstömäärä 

Vuonna 2013 

Vuonna 2018 

 

n. 1975 htv 

n. 1715 htv 

 

n. 5870 htv 

n. 4900 htv 

Ohjaavien tahojen määrä 12  10 

Virastokokonaisuuden vuosittaiset bruttomenot (M€) 

(TAE2015 –tasolla) 

143,9 (M€)  379,4  (M€) 



Hahmotus viraston 1 organisoinnista mallissa C 
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KÄSITTEITÄ 

Vastuualue = Virastolle säädettyjen tehtävien hoitamisesta toimialallaan vastaava viraston yksikkö (esim. Ympäristöluvat). 

Toimintayksikkö =  aluehallintoviraston hallinnollis-organisatorinen yksikkö, johon viraston tehtävien hoitaminen on organisoitu. 

Palvelualue (PalvA) = Maantieteellisesti (esim. kunta, maakunta tai sote-alue) määritelty alue, jolla hoidetaan aluehallintoviraston 

alueellista päätöksentekoa tai alueellista läsnäoloa edellyttäviä tehtäviä. 

Toimintayksikkö 
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Hallinto- ja 

kehittämispalvelut 



Malli D

Valtion 

aluehallinnon 

virasto
• Valtiolle jäävät aluehallinnon 

tehtävät

• AVI, maistraatti ja TE-

toimistotehtävät

• Osa ELY-keskusten

tehtävistä

• Alueellisia toimintayksiköitä

• Joko valtakunnallinen 

toimivalta tai 3-5 alueellisten 

toimivallan virastoa

Maakuntien liitot

• Maakunnan liittojen nykyiset 

tehtävät

• Valtion aluehallinnon nykyiset 

alueelliseen kehittämiseen 

liittyvät tehtävät

• Maakunnan liittojen määrän 

vähentäminen nykyisestä

Valtionhallinto Kunnallinen itsehallinto

   Malli D 

 Valtion aluehallinnon 

viranomaiset yhdistettäisiin 
 3-5 alueellisten toimivallan virastoa 

tai yksi valtakunnallisen toimivallan 

virasto 

 Maakuntien liitoille siirrettäisiin 

alueiden kehittämiseen liittyviä 

tehtäviä 

Valtion aluehallinto Maakuntien liitot 

Itsenäisten virastojen määrä 1-5 Noin 10 

Toimipisteiden määrä 227 Riippuu liitoille siirrettävistä 

tehtävistä 

Virastokokonaisuuden henkilöstömäärä 

yht. 

Riippuu liitoille 

siirrettävistä tehtävistä 

Riippuu liitoille siirrettävistä 

tehtävistä 

Ohjaavien tahojen määrä Riippuu liitoille 

siirrettävistä tehtävistä 

Riippuu liitoille siirrettävistä 

tehtävistä 

Virastokokonaisuuden vuosittaiset 

bruttomenot (M€) 

Riippuu liitoille 

siirrettävistä tehtävistä 

Riippuu liitoille siirrettävistä 

tehtävistä 



Julkisen hallinnon yhteisten asiointipisteiden 

merkitys rakenteita uudistettaessa 

 Kaikissa vaihtoehdoissa käyntiasiointi tulisi siirtää 

julkisen hallinnon yhteisissä asiointipisteissä 

tarjottavaksi. 

 Oma toimipisteverkko voidaan suunnitella tällöin 

muista toiminnallisista tarpeista lähtien. 

 Sähköisten palvelujen käyttäjiksi saadaan myös 

asiakkaita, jotka eivät käyttäisi niitä ilman tukea. 

 Valtakunnallisen toimivallan omaavissa 

organisaatioissa asiantuntijatyö voidaan organisoida 

koko maassa paikkariippumattomasti. 
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VIRSU-hankkeen aikataulu 

 Määräaikaa jatkettu 28.2.2015 saakka 

 Kahden alatyöryhmän ehdotukset 

valmistuvat 26.1.2015 ja niihin perustuva 

yhteenveto valmistuu 30.1.2015. 

 HALKE käsittelee hankkeen työtä ja 

ehdotuksia 5.2.2015. 

 Ehdotusten toteuttamisesta päättää 

seuraava hallitus. 
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Kiitos 


