
 
 

Keskus- ja aluehallinnon virastoselvitys -hanke (VIRSU) lyhyesti 
 

Tarkoitus 

Keskus- ja aluehallinnon virastorakennetta on selvitetty valtiovarainministeriön VIRSU-hankkeessa. Työ on 
tehty tulevan hallitusohjelman valmistelun pohjaksi. 
  
Tavoitteena on 

- yhtenäistää hallinnon rakenteita siten, että virastoja on helpompi ohjata ja toiminnasta saadaan 
tehokkaampaa 

- turvata palvelujen saatavuus koko maassa, vaikka rahaa on käytettävissä entistä vähemmän. 

Tausta 

Keskushallinnon virastorakennetta on aiemmin uudistettu eri tavalla eri hallinnonaloilla, mikä on johtanut 
hajanaisuuteen. Aluehallintoa uudistettiin merkittävästi vuoden 2010 alusta, jolloin kuuden viranomaisen 
toiminnot koottiin kahteen virastokokonaisuuteen. Tuolloin perustettiin aluehallintovirastot (AVI) sekä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). 
 
VIRSU-hanke on tarkastellut virastorakenteen kehittämistä kokonaisuutena. Hankkeen taustalla on 
hallituksen rakennepoliittinen ohjelma ja keskushallinnon uudistamishanke (KEHU). 
 

Valtionhallinnon virastorakenteen uudistaminen 

Virastorakenteen uudistamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
- rakenteellisesti selkeät virastokokonaisuudet 
- lähtökohtaisesti valtakunnallinen toimivalta 
- asiakasnäkökulman korostaminen 
- palveluiden sähköistäminen 
- rakenteellinen ketteryys 
- julkisen hallinnon yhteistyö asiakaspalvelussa 

 
Tarkoituksena on yhdistää pieniä virastoja. Näitä on erityisesti oikeusministeriön sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön hallinnonaloilla. Päämääränä ovat virastokokonaisuudet, joilla on yleensä  
valtakunnallinen toimivalta ja tarpeen mukaan toimipisteitä eri puolilla Suomea. Etenkin aluehallinnossa 
pyritään ensisijaisesti monitoimialaisiin virastokokonaisuuksiin. Virastoista on tarkoitus tehdä 
kirjanpitoyksiköitä, jotta toiminnallis-taloudellinen vastuu selkiytyy. 
 

Aluehallinnon rakennemallit 

Aluehallinnossa VIRSU on tarkastellut aluehallintovirastoja, ELY-keskuksia, maistraatteja ja TE-toimistoja. 
Tarkastelussa on ollut neljä erilaista rakennevaihtoehtoa, joista on tehty laaja vaikutusarvio: 
 

A. Yhdistetään AVIt ja maistraatit 3–5 virastoon (uusi AVI), ELYt ja TE-toimistot 3–9 virastoon (uusi 
ELY). 

B. Yhdistetään AVIt, maistraatit, ELYt ja TE-toimistot 3–5 virastoon (uusi valtion aluehallinto). 
C. Yhdistetään AVIt ja maistraatit yhdeksi virastoksi (uusi AVI), ELYt ja TE-toimistot yhdeksi virastoksi 

(uusi ELY). Virastoilla on valtakunnallinen toimivalta.. 
D. Malli B tai C siten, että aluekehittämisen tehtävät siirretään maakuntien liitoille  

 
Selvitystä täydennetään kevään aikana arvioimalla mallien B ja C variaatioita ja täsmentämällä mallin D 
vaikutusarviota. Tämän mukaisesti valtiovarainministeriö on tehnyt 13.4.2015 valmistuneen 
jatkoselvityksen. 
 



 

 

Aluehallinnon työtä tehdään tulevaisuudessakin alueiden toimipisteissä, oli organisaatiomuoto mikä 
tahansa.  

Asiakkaan saamat hyödyt 

- Asioiden käsittely nopeutuu ja asiakas saa esimerkiksi luvat nopeammin ja yhdenmukaisin 
perustein ratkaistuina koko maassa. 

- Valvonta on tehokkaampaa ja painopistettä voidaan siirtää ennakollisiin toimiin jälkikäteisen 
valvonnan sijaan. 

- Useampia palveluja saa samalta viranomaiselta, jolloin asiakas ei joudu asioimaan usean eri 
viranomaisen kanssa. 

Jatkotyö 

Jatkotoimista on tarkoitus linjata hallituksen ohjelmassa ja toimintasuunnitelmassa. Keskus- ja 
aluehallinnon uudistamiseen tarvitaan yhteinen toimeenpanohanke. Valtiovarainministeriö koordinoi 
hallinnon rakenteiden ja toiminnan kehittämistä, jotta varmistetaan kokonaisuuden yhdenmukaisuus.  
 

Lisätietoa: 

Hallitusneuvos Tarja Hyvönen, puh. 0295 530 147, tarja.hyvonen@vm.fi 


