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Taustaa 

Keskushallinnon selvitys 

Aluehallinnon selvitys 

Jatkotyö 



VIRSUn pääviestit 

 VIRSUn selvitystyö on tehty tulevan 

hallitusohjelman pohjaksi. 

 Valtionhallinnon rakenteen kehittämistä on 

selvityksessä tarkasteltu kokonaisuutena. 

 Tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus 

koko maassa, vaikka rahaa on käytettävissä 

entistä vähemmän. 

 Aluehallinnon työtä tehdään 

tulevaisuudessakin alueiden toimipisteissä. 
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Taustaa 

 



2013 2014 2015 

Ohjausjärjestelmien kehittäminen  Toimeenpano 

VNHY 

ehdotus VNHY toimeenpano VNHY 

käynnistys 

Parlamentaarinen komitea 1/2014 – 1/2015 

Ylimmän johdon uudistus 

2016 

Virastorakenne 

selvitys 

VIRSU 

Rakennepoliittinen ohjelma kohta 3.9 

Valtuutettujen kokoaminen 

AluehallintoKP-

ryhmä 

Täytäntöönpanokelpoisten saatavien perintä/keskitys 

Muutoksehakultk:n yhdistäminen 

KEHU 
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VIRSU-hanke 

 Hallituksen rakennepoliittiseen ohjelmaan perustunut VIRSU-

hanke tarkasteli valtion keskus- ja aluehallinnon virastorakenteen 

uudistamista.  

 Rakennetta ei ole aiemmin tarkasteltu kokonaisuutena. 

Hallinnonalat ovat kehittäneet erityisesti keskushallinnon 

rakennetta itsenäisesti, mikä on johtanut hajanaisuuteen. 

 Valtion aluehallintoa uudistettiin viimeksi vuonna 2010, jolloin 

perustettiin aluehallintovirastot (AVI) ja ELY-keskukset 

 Keskus- ja aluehallinnosta on tarpeen muodostaa entistä 

selkeämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus 

 Rakenteellisen kehittämisen tavoitteena on turvata palvelut 

supistuvilla voimavaroilla, helpottaa asiointia ja selkeyttää, 

joustavoittaa ja tehostaa hallintoa.  
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Valtion budjettitalouden henkilöstön jakautuminen 

toimialoittain 

Yhteensä n. 

80 000 henkilötyövuotta 
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Kohti tuottavuutta 

Kohti parempaa 

palvelukykyä 

Valtakunnal-

lisuus 

Sähköistä-

minen 

Asiakkuus 

Selkeys 

 

Virastorakenteen kehittämispolku: 

lähtökohtana hyvä hallinto, oikeusturva ja tuloksellisuus 

Kyky tehdä 

muutoksia 

Yhteiset periaatteet 

pitkäjänteiseen 

kehittämiseen  
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Keskushallinnon selvitys 

 



Keskeiset rakenteelliset ehdotukset 

(1) pienet virastot yhdistetään toiminnallisesti samankaltaisiin 

suurempiin yksiköihin riittävän suuren virastokoon 

muodostamiseksi 

(2) tehdään muista tulosohjatuista virastoista 

kirjanpitoyksiköitä 

(3) erityisen suurta riippumattomuutta vaativia tehtäviä 

suorittavat pienet virastot liitetään osaksi hallinnonalan 

emovirastoa 

 Lisäksi keskushallinnon hankeryhmä esittää eräitä 

jatkoselvitystä vaativia kohteita 
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1) Pienten virastojen yhdistämiset 

1. Perustetaan valtakunnallinen hallinnollinen tuomioistuin-

virasto (nykyisin 43 tuomioistuinta), OM 

2. Perustetaan valtakunnallinen ulosottovirasto  

(nykyisin valtakunnanvoudinvirasto ja 22 paikallista 

ulosottovirastoa), OM 

3. Perustetaan valtakunnallinen oikeusapuvirasto  

(nykyisin 27 oikeusaputoimistoa), OM 

4. Yhdistetään Varastokirjasto Helsingin yliopiston 

erillislaitoksena toimivaan Kansalliskirjastoon, OKM 

5. Perustetaan OKM:n hallinnonalalle uusi virasto, johon 

yhdistetään Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön 

keskus CIMO ja Opetushallitus 
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2) Muista tulosohjatuista virastoista kirjanpitoyksiköitä  

Muutetaan seuraavat muut tulosohjatut virastot kirjanpitoyksiköiksi:  

6. Oikeusrekisterikeskus (OM) 

7. Näkövammaisten kirjasto Celia (OKM) 

8. Taiteen edistämiskeskus (OKM) 

9. Poliisiammattikorkeakoulu (SM) 

10. Keskusrikospoliisi (SM) 

11. Suojelupoliisi (SM) 

12. Yhdistetään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja 

työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta ja muodostetaan 

siitä kirjanpitoyksikkö (STM) 

13.2.2015 



Opetushallitus (opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala) 

13. Ylioppilastutkintolautakunta 

14. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus  

Oikeusrekisterikeskus (oikeusministeriön hallinnonala) 

15. Onnettomuustutkintakeskus  

16. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI 

17. Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta  

18. Konkurssiasiamiehen  toimisto 

19. Kuluttajariitalautakunta  

20. Tasa-arvovaltuutetun toimisto, lapsiasiavaltuutetun toimisto, 
vähemmistövaltuutetun toimisto sekä yhdenvertaisuuslautakunta  
(aiemmin syrjintälautakunta) 

 
3) Erityisen suurta riippumattomuutta vaativia tehtäviä suorittavat 

pienet virastot liitetään osaksi hallinnonalan emovirastoa 
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4) Jatkoselvitystä vaativat kohteet 

 Rahoitusvakausvirasto (noin 10 henkilöä), VM 

 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (55 henkilöä), VM 

 Suomenlinnan hoitokunta (91 henkilöä), OKM 

 

 

 

 Konserniohjauksen ja –palvelujen kehittämistä 

 Itsearvioinnin ja vertailukehittämisen kattavuutta 

 Tietopohjan parantamista 

5) Lisäksi muita esityksiä koskien 
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Aluehallinnon selvitys 

 



Aluehallinnon uudistamisen tavoitteet 
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. 

 

 

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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Mikä aluehallinnon rakennevaihtoehto parhaiten edistää 

asiakkaiden parasta, hallinnon tuottavuutta ja kumppanuuden 

toteutumista? 

 Neljä perusteiltaan selkeästi erilaista vaihtoehtoa 

 Vaihtoehtoja on arvioitu suhteessa uudistukselle 

asetettuihin tavoitteisiin 

 Asiakasvaikutukset 

 Vaikutukset viranomaisten toimintaan, johtamiseen ja 

ohjaukseen 

 Henkilöstövaikutukset  

 Aluevaikutukset 

 Taloudelliset vaikutukset 

 Oikeudelliset vaikutukset 

 Toimialakohtaiset vaikutukset 
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Malli A 

Yhdistettäisiin:  

1) AVIt ja maistraatit (3-5 kpl) 

2) ELY-keskukset ja TE-

toimistot (3-9kpl) 

 

• Itsenäisiä alueellisen 

toimivallan omaavia 

virastoja 

  

Malli C 

Yhdistetään kahdeksi 

valtakunnalliseksi 

aluehallinnon virastoksi 

1) AVIt ja maistraatit  

2) ELY-keskukset ja TE-

toimistot 

 
• Toimialueena koko maa 

• Toimintayksiköille voidaan 

antaa alueellista toimivaltaa, 

tehtäviä hoidetaan alueilla 

 

 

Malli D 

Valtion aluehallinnon 

viranomaiset yhdistettäisiin 
• 3-5 alueellisten toimivallan 

virastoa tai yksi 

valtakunnallisen toimivallan 

omaava virasto 
 

Maakuntien liitoille siirrettäisiin 

alueiden kehittämiseen liittyviä 

tehtäviä 

 

 

 

 

Malli B 

Yhdistettäisiin: AVIt, ELY-

keskukset, maistraatit ja TE-

toimistot yhdeksi aluehallinnon 

viranomaiseksi (3-5 kpl) 

 
• Alueellinen toimivalta 

pääsääntönä 

• Valtakunnallinen toimivalta 

osassa tehtäviä 

 

 

 

Selvityksessä arvioidut rakennevaihtoehdot 



Mallien vaikutusarviointi ja mallien vertailu 

1/3 
 Arvioiduista malleista kokonaisvaikutuksiltaan 

parhaiksi nousivat mallit C ja B 

 Nämä eivät ole ainoat eivätkä sellaisenaan 

optimaaliset mahdollisuudet organisoida 

aluehallinnon tehtäviä uudelleen, vaan 

malleista voidaan periaatteessa muodostaa 

lukuisia erilaisia yhdistelmiä. 

 Jos valittaisiin maakuntien liitoille tehtäviä 

siirtävä malli, tulisi vielä arvioida tehtäväsiirron 

laajuutta ja siirron vaikutuksia 
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Mallien vertailu 2/3 

 Mahdollisia mallien variaatioita ovat esimerkiksi: 

 Siirretään valtakunnallisen viraston mallissa 

valvonta- ja eräät lupatehtävät samaan 

muodostettavaan organisaatioon 

 Maistraattien ja AVIen tehtävät organisoidaan 

valtakunnallisesti, ELY-keskusten ja mahdollisesti 

TE-toimistojen tehtävät esim. yhdeksään 

alueelliseen virastoon 

 Muodostetaan AVIen ja ELY-keskusten tehtävistä 

alueelliset virastot, maistraattien ja TE-toimistojen 

tehtävistä valtakunnalliset virastot 
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Tarve viranomaisten välisen työnjaon  

muutoksiin 
 Mikäli valtion aluehallinto 

edelleen säilyy 

lähtökohtaisesti useista 

alueellisen toimivallan 

viranomaisista 

muodostuvana, ei 

tehtävänjakoon ole merkittäviä 

muutostarpeita (mallit A ja B). 
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 Mikäli valtion aluehallinnon viranomaisista muodostetaan 

valtakunnallisia viranomaisia, on tällä merkittäviä vaikutuksia 

työnjakoon (malli C): 
• Keskushallinnon virastojen aluehallinnon ohjaustehtävän luonne muuttuu 

radikaalisti ja tehtävän sisältö tulee tarkastella uudelleen kautta koko 

virastokentän 

• Lisäksi on tarkasteltava kattavasti eräiden keskushallinnon virastojen sekä 

aluehallinnon virastojen substanssitehtävien työnjako 



Johtopäätökset työnjaon tarkasteluista (3/3) 

 Mikäli maakuntien liitoille siirrettäisiin tehtäviä, on 

tällä merkittäviä vaikutuksia työnjakoon (malli D) 

 Tehtävänjakoa valtion keskus- ja aluehallinnon välillä tulisi 

tarkastella riippuen valtion puolelle jäävän aluehallinnon 

organisoitumisen mallista 

 Merkittävä määrä tehtäviä siirtyy valtiolta maakuntien liitoille 

 

 Kaikissa eri skenaarioissa tulisi joka tapauksessa 

tarkastella erikseen kartoitettujen kuntatehtävien 

valtiollistamista 
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Jatkotyö 

 



Ehdotus jatkotyöstä 

 Hanke toteaa, että vaikutusarviointia eri malleista tulisi 

kevään 2015 aikana tehtävässä jatkotyössä täydentää 

erityisesti seuraavasti: 

 valtion alue- ja keskushallinnon työnjakoa eri malleissa tulisi 

tarkemmin selvittää ja selkeyttää; 

 eri malleista aiheutuvia säädösmuutostarpeita tulisi 

kartoittaa; 

 kunnilta valtiolle siirrettävistä tehtävistä tulisi tehdä alustavat 

ehdotukset; 

 tulisi arvioida mallien variaatioita ja niiden vaikutuksia.  

 D–mallin  arviointia tulisi myös jatkaa ainakin siirrettävien 

tehtävien, ohjauksen ja julkisen talouden näkökulmasta. 
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VIRSU-hankkeessa tunnistetut muutossuunnat valtion 

nykyisessä keskus-, alue- ja paikallishallinnon rakenteessa 
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Ministeriöt ja Oikeuskanslerin virasto (12+1) 

A1. TOIMIALA-

VIRASTOT 

 
• n. kappaletta 

virastoja 

  

•ei alueellista 

toimintaa 

A2. TOIMIALA-

VIRASTOT 

 
• n. kappaletta 

virastoja 

 

• alueellista 

toimintaa n:ssä. 

kappaletta 

toimintayksiköitä 

B2. 

MONIALAISET 

VIRASTOT 

 

• n. kappaletta 

virastoja 

 

•  alueellista 

toimintaa n:ssä. 

kappaletta 

toimintayksiköitä 

 

Valtion virastokenttä 

 n.  kpl virastoja (=kirjanpitoyksikköjä) 

 pääsääntönä valtakunnallinen toimivalta 

 jakautuvat rakenneratkaisujensa perusteella neljään eri tyyppiin 

B1. 

MONIALAISET 

VIRASTOT 

 
• n. kappaletta 

virastoja 

 

•  ei alueellista 

toimintaa 

 

Valtion virastorakenne ja virastotyypit luovuttaessa 

erottelusta valtion keskus-, alue- ja paikallishallintoon 



Uudistuksen toimeenpano 

 Selvitystyö on tehty tulevan hallitusohjelman 

pohjaksi 

 Keskus- ja aluehallinnon uudistamiseen 

tarvitaan yhteinen toimeenpanohanke 

 Keskushallintoa koskevia ehdotuksia voi jo 

valmistella  

 Valtiovarainministeriö koordinoi hallinnon 

rakenteiden ja toiminnan kehittämistä 

kokonaisuuden yhdenmukaisuuden 

varmistamiseksi 
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Lisätietoja 

http://vm.fi/virastoselvitys 

 

Keskushallintoselvitys 

Hallintoasiantuntija Timo Moilanen, VM 

etunimi.sukunimi@vm.fi  

 

Aluehallintoselvitys 

Ylitarkastaja Mikko Saarinen, VM 

etunimi.sukunimi@vm.fi  
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