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1. Tutkimusteema 6.4.1 Aluehallintouudistuksen vaikutukset 
• Tietotarvekysymys ja -kuvaus 
• Hakuprosessi ja hankkeen aikataulu 
• Arviointiperusteet lyhyesti 

2. Tietotarvekuvauksen jälkeen tapahtunutta 
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• Alustavat johtopäätökset ja jatkokysymykset 



Tutkimusteema 6.4.1 Aluehallintouudistuksen vaikutukset 

Tutkimusteeman 6.4.1 tietotarve-kysymys (28.10.2015): 
• Miten aluekehittämisjärjestelmä sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluiden 

asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus huomioidaan 
kaavaillussa aluehallintouudistuksessa? 

 
Tietotarvekuvauksesta (28.10.2015): 
• Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tutkimuksellista tietoa uudistuksen ennakoiduista 

vaikutuksista erityisesti ELY-keskuksien ja TE-toimistojen tehtävien asiakas-
lähtöisyyteen (palveluajattelu) sekä tehtävien kustannustehokkaaseen ja 
yhteiskunnallisesti vaikuttavaan hoitamiseen. 

• Aluekehittämisjärjestelmää, mukaan lukien rakennerahastojen hallinnointi, on 
kokonaisuutena tarkasteltava uudelleen. Hankkeessa tulee soveltuvin osin selvittää 
vaihtoehtoja aluekehittämisjärjestelmän uudistamiseksi.  

• Hankkeessa on tärkeää tarkastella myös uudistuksen toteutukseen liittyviä 
hallitusohjelman riippuvuuksia ja reunaehtoja mm. julkisten palveluiden digitalisointi. 

• Hanke antaa arviointi- ja tutkimustietoon perustuvia välineitä aluehallintouudistuksen 
toteutukseen edellä mainittuihin teemoihin liittyen ja edistää täten omalta osaltaan 
uudistuksen onnistunutta lopputulosta. 



Tutkimusteema 6.4.1 Aluehallintouudistuksen vaikutukset 
• Hakuprosessin aikataulu 
 

7.12. haku auennut 
 
8.1. hakuinfotilaisuus tutkimushankkeesta 

 
18.1. haku päättyy 

 
25.1. – 15.2. hakemusten ja hankesuunnitelmien arviointi 

 
29.2. mennessä päätökset 

 
3/2016 tutkimushanke käynnistetään 

 
• Tutkimushankkeen alustava aikajänne: 3/2016 – 6/2017? 

 
 



Tutkimusteema 6.4.1 Aluehallintouudistuksen vaikutukset 

Hakemusten arviointiperusteet 
 

• Hankkeet arvioidaan seuraavin yhteisesti sovituin kriteerein 
käyttäen sekä sanallista että numeerista arviointia (0-4): 

1. Sopivuus valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman 
tavoitteisiin (relevanssi) 

2. Vaikuttavuus 
3. Viestintä, hyödyntäminen ja tiedonhallinta 
4. Hankkeen laatu ja toteutettavuus 
 
• Ks. tarkemmin ”VN TEAS-toiminnan yleiset ehdot 2016”: 

http://vnk.fi/documents/10616/1930541/VN+TEAS+-
toiminnan+yleiset+ehdot+2016.pdf/ae7775de-cec0-4a28-aea4-
a71b6378b064 
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Tietotarvekuvauksen jälkeen tapahtunutta 
• Hallituksen linjaukset marraskuussa 2015 

• Itsehallintoalueet muodostetaan maakuntajaon pohjalta - yhteensä 18 itsehallintoaluetta ja ne 
perustetaan 1.1.2019 lukien monitoimialaisiksi. 

• Itsehallintoalueille osoitetaan sote-tehtävien lisäksi mm. seuraavat tehtävät:  
maakuntien liitoille kuuluvat alueiden kehittämisen ja sen rahoituksen mukaan lukien EU:n 

ohjelmaperusteisen rahoituksen välittämisen tehtävät sekä alueellisen maankäytön 
suunnittelun tehtävät  

 ELY-keskuksissa hoidettavat alueiden ja niiden elinkeinoelämän kehittämistehtävät 
mukaan lukien maaseutuelinkeinojen kehittämis- ja rahoitustehtävät. 

 
• Lauri Tarastin selvitys (8.12.2015 – 15.2.2016) 

• Aluehallinnon  ja maakuntahallinnon uudistaminen ja yhteensovittaminen, selvitystyön 
keskiössä ELY tehtävät ja niiden hoito 

• Ministeriöiden taustaselvitykset Tarastille 18.12 (www.alueuudistus.fi)  
• Kuulemistilaisuus 13.1 klo 12 alkaen (http://cloud.magneetto.com/VM/2016_0113_alueuudistus/angular)  
• Selvityksen jättöaika 26.1.2016 

 
• TEM:n esiselvitys aluehallintouudistuksen vaikutuksista lokakuu 2015 – tammikuu 2016  
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Esiselvitys koskien tutkimushanketta  
 Tutkimushanketta varten on laadittu esiselvitystä lokakuun 2015 ja tammikuun 

2016 välisenä aikana. 
  
 Esiselvityksen tarkoitus: 
• Valmistelee varsinaista tutkimushanketta (”tiedusteluvaihe”). 
• Tarkastelee nykytilannetta ja aluehallinnon lähihistoriaa. 
• Arvioi ennalta uudistuksen vaihtoehtojen mahdollisia vaikutuksia ELY:jen ja 

TE-toimistojen tehtäviin ja aluekehittämisjärjestelmään sekä kartoittaa 
uudistukseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. 

• Tukea myös TEM:in taustaselvityksen laadintaa Tarastin selvitystyötä varten. 
• Esiselvitys on ”ponnahduslauta” tutkimushankkeeseen 

 ”Hankkeessa on esiselvityksen perusteella syytä… 
• selvittää ja arvioida asioita YY” 
• kiinnittää huomiota ja varautua asioihin XX ” 

• Esiselvityksen tuottama aineisto ja tieto on käytettävissä 
tutkimushanketta varten! 
 

 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 
Esiselvityksen tutkimuskysymykset: 
 
1. Miten kaavailtu aluehallintouudistus mahdollisesti vaikuttaisi 

aluekehittämisjärjestelmään ja rakennerahastojen hallinnointiin 
ennakkoarvioinnin perusteella? 
 

2. Miten kaavailtu aluehallintouudistus mahdollisesti vaikuttaisi ELY-palvelujen 
ja TE-palveluiden asiakaslähtöisyyteen, toiminnan kustannustehokkuuteen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ennakkoarvioinnin perusteella? 
 

3. Mitä voidaan oppia vuoden 2010 aluehallintouudistuksen kokemuksista sekä 
ELY/TE-organisoinnista ja ohjauksesta tähän asti? 

 
 

 
 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 
Tutkimusaineisto: 
 
• Aikaisemmat selvitykset ja raportit koskien aluehallintoa ja 

aluekehittämisjärjestelmää (mm. ALKU-raportit, VIRSU)  
 

• Selvitykset ja raportit koskien tulevaa uudistusta (mm. ministeriöiden 
taustaselvitykset Tarastin selvitystyöhön) 
 

• Kokoukset, keskustelutilaisuudet ja seminaarit (Alueiden kehittämispäivät 
Mikkelissä, Hallinnon tutkimuksen päivät Tampereella) 
 

• Henkilö / ryhmähaastattelut (yhteensä 30 henkilöä) : TEM:in eri osastot,  
ELY-johtajat eri vastuualueilta, TE-johtajat, KEHA-keskus, Maakuntien 
liittojen johtajat, Tampereen ja Helsingin yliopistojen edustajat. 

 
 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 
Alustavia johtopäätöksiä: 

 
• Uudistus nähdään pääsääntöisesti mahdollisuutena   Nykytilanne vaatii 

uudistusta. Maakuntapohjaisilla itsehallintoalueilla katsotaan olevan valmiit 
verkostot ja tietämys alueestaan. 
 

• Riskeinä nähdään toisaalta aluehallinnon tehtävien ja toiminnan 
hajaantuminen, ja kuinka joustavia itsehallintoalueet ovat rakenteiltaan ja 
toiminnaltaan. Toisaalta taas pohditaan ovatko uudet organisaatiot aidosti 
itsehallinnollisia, jos niillä ei ole aitoa päätös- ja vaikutusvaltaa ja resursseja 
tehtäviensä hoitoon. 
 

• Nykyisenlaisesta tulosohjausjärjestelmästä halutaan luopua  Mitä tilalle? 
Sopimuksellisuutta, verkostojen hallintaa, budjetti- ja normiohjausta? 
 

• Tehtävien siirrot ja keskittämisten säilyttäminen herättävät erilaisia näkemyksiä 
 Laajalti kuitenkin katsotaan, että ELY:jen tehtävät voidaan siirtää 
itsehallintoalueille. Työnvälitys-, liikenne- sekä lupa- ja valvonta-tehtävät 
herättävät kysymyksiä 
 
 
 

 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 
  
Alustavia johtopäätöksiä: 
 
• Itsehallintoalueiden organisoituminen tehtävien kannalta  Miten toteutetaan 

alueiden kehittämistehtäviä? Miten varmistetaan asiakaslähtöisyys ja 
vaikuttavuus? 
 

• Digitalisaation edistäminen ja hyödyntäminen uudistuksessa nähdään 
ehdottoman tärkeänä  Saavutettuja kehityshyötyjä ei saa menettää ja pitkän 
ajan tähtäimenä tulee olla valtakunnallisesti yhtenäiset tietojärjestelmät 
 

• Muutosjohtamisen toteutus, siirtymävaiheen hallinta sekä toiminta vuodesta 
2019 eteenpäin herättävät pohdintaa ja huolta. 
 
 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 
 Alustavat jatkokysymykset esiselvitykseen perustuen, joita voidaan hyödyntää 

tutkimushankkeessa: 
 
• Miten muodostetaan IH-alueen / valtion alueorganisaation palveluiden 

asiakaslähtöinen ja vaikuttava käyttöliittymä/palvelumuotoilu?  
 

• Kaupunkien/kuntien roolin päivittäminen kehittäjinä osana 
aluekehittämisjärjestelmää? 

 
• Digitalisaation edistämisen keinot ja kynnyskysymykset?  
 
• Uudenlaiset ohjauksen välineet? Mitkä palvelut/asiat sekä niiden kehittyminen 

vaativat hallinnointia ja normeja ja mitkä taas vapautta hallinnoinnista ja 
normeista? 

 
• Miten järjestetään muutosjohtamisen laadukas toteutus ja uudistuksen 

laadukas läpivienti? 
 



Esiselvitys koskien tutkimushanketta 

 
• Edellä esitetyt esiselvityksen alustavat johtopäätökset ja 

jatkokysymykset eivät vaikuta tutkimushankkeen hakemusten 
arviointiin vaan arviointi toteutetaan tutkimusteeman 
tietotarvekysymyksen ja -kuvauksen perusteella. 

• Esiselvityksen viimeistely jatkuu vielä ja raportti on valmis 
tammikuun loppuun mennessä. 

• Esiselvityksen raportti aineistoineen on käytettävissä tulevan 
tutkimushankeen yhtenä aineistona. 
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