
Hakuinfotilaisuus  tutkimusteemasta 6.4.1:  

”Miten aluekehittämisjärjestelmä sekä ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluiden asiakaslähtöisyys, 
kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus huomioidaan kaavaillussa 
aluehallintouudistuksessa?” 

Aika: 8.1.2016 klo 9:00 – 10:30 

Paikka: Työ- ja elinkeinoministeriö, Eteläesplanadi 4, Auditorio 

Yhteystiedot: Joonas Karhinen (joonas.karhinen@tem.fi) 

 

 

Kysymyksiä / vastauksia  

Mitä osaamista/asiantuntemusta hakijataholta erityisesti toivotaan? 

- Hakemusten arvioinnin suorittaa vastuuministeriö TEM. Hakemuksessa esitetään referenssit 
tutkimushankkeen teema-alueen osaamisesta. Osaamisen arviointi on vastuuministeriön 
ratkaistavissa. 
 

VNK:n arviointiperusteissa viitataan hankkeen yhteistyösuhteisiin. Mikä on näkökulma korkeakoulujen ja 
tutkimuslaitosten suhteen? 

- Valtaosa toteutetuista tutkimushankkeista on ollut konsortioiden toteuttamia, joissa on 
hyödynnetty useamman eri tahon laaja-alaista osaamista eri alueilta. Useamman toimijan 
konsortiohankkeet nousevat tältä osin näkyviksi. Arvioinneissa ei voida kuitenkaan lähtökohtaisesti 
ennakolta asettaa hakijatahoja paremmuusjärjestykseen tämän asian suhteen. Näkökulma on siinä, 
että yhteistyössä tehtyä työtä arvostetaan. 
 

Selvitys-/tutkimusteema ei ole kaikissa hakua koskevissa dokumenteissa yhtenäisesti muotoiltuna. 
Esimerkiksi hakuilmoituksen taulukossa on sana aluejärjestelmä eikä aluekehittämisjärjestelmä. Mikä on 
oikea muotoilu? Tietotarpeen otsikosta (= tutkimusteema) aluekehittämisjärjestelmä puuttuu. Mikä on 
teeman kahden osa-alueen: aluekehittämisjärjestelmä vs. ELY-keskusten ja TE-toimistojen palveluiden 
asiakaslähtöisyys, kustannustehokkuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus keskinäinen suhde ja/tai 
painoarvo toisiinsa nähden? 

- Aluekehittämisjärjestelmä on alkuperäinen muotoilu. Sana on lyhennetty joihinkin kohtiin 
teknisistä syistä (aluekehittämisjärjestelmä ylittää liian pitkänä VNK:n merkkimaksimimäärän).  
Tietotarvekuvauksen tekstissä aluekehittämisjärjestelmä on huomioitu ja hakemukset arvioidaan 
tietotarvekuvaukseen perustuen. Tutkimusteema muodostaa siten kokonaisuuden. Tutkimuksessa 
tarkastellaan kaavaillun aluehallintouudistuksen vaikutuksia aluekehittämisjärjestelmään ja ELY-
keskusten ja TE-toimistojen palveluiden asiakaslähtöisyyteen, kustannustehokkuuteen ja 
yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 
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Tutkimusteeman tavoite on hieman epäselvä. Mitä tavoitellaan? 

- Hankkeen tarkoituksena on tukea kevättalvella 2016 käynnistyvän aluehallintouudistuksen 
toteutusta. Tavoitteena on tuottaa arviointi- ja tutkimustietoon perustuvaa ymmärrystä 
alkuvuodesta käynnistyvän uudistuksen toteutukseen erityisesti asiakaslähtöisyyden, 
kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmista (esim. millaisia 
mahdollisuuksia tai riskejä hallituksen tammi-helmikuun vaihteessa 2016 tekemillä linjauksilla em. 
ulottuvuuksilla). 

- Aikataulullisesti tutkimushakemusten deadline 18.1.2016 on hieman haasteellinen, koska hallitus 
tekee aluehallintouudistusta koskevat päätökset näillä näkymin noin kaksi viikkoa myöhemmin. 
Valittavan tutkimushankkeen tutkimusasetelmaa onkin tarve tarkentaa, kun hallituksen linjaukset 
ovat selvillä. Kaikesta huolimatta tutkimuksen fokus, uudistuksen vaikutukset ja merkitys 
asiakaslähtöisyyden, kustannustehokkuuden ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden, pysyy samana.  
 

Tilaisuudessa läpikäydyn Powerpoint-aineiston lopussa oli joukko tutkimushanketta koskevan, TEM:n 
alueosaston sisäisenä valmisteluna tekeillä olevan esiselvityksen alustavia johtopäätöksiä. Mikä on 
esiselvityksen (katso hakuinfotilaisuuden PP-diat) suhde haussa olevaan tutkimukseen? Määritteleekö 
esiselvitys ne kysymykset, joita tutkimuksessa tulee selvittää? 

- Esiselvitys ei määrittele tutkimuksessa selvitettäviä asioita. Tarjouksia tullaan lähtökohtaisesti 
tarkastelemaan tietotarvekuvaukseen perustuen.  

- Esiselvityksen tarkoituksena on ollut taustoittaa aluehallinnon uudistamiseen kytkeytyvää aihepiiriä, 
kerätä tietoa aiemmista uudistuksista saaduista kokemuksesta sekä tukevaan uudistukseen liittyvistä 
odotuksista.  Aluehallintouudistus on TEM:n kannalta hyvin merkittävä uudistus, mistä syystä osana 
valmistautumista – ennen tietoa TEAS-tutkimushankkeen rahoituksesta - päätettiin käynnistää kyseinen 
asiantuntijahaastatteluihin perustava selvitystyö. Esiselvityksen aineistoja on hyödynnetty TEM:n 
taustaselvityksessä selvitysmies Lauri Tarastille (18.12.2015). 

- Esiselvitys valmistuu tammikuun 2016 lopussa. Selvitystä ja sen havaintoja on mahdollista käyttää 
yhtenä aineistoja ao. tutkimushankkeessa.  
 

Tietotarpeen kuvauksessa todetaan, että hanke antaa arviointi- ja tutkimustietoon perustuvia välineitä 
aluehallintouudistuksen toteutukseen. Mitä välineillä tarkoitetaan? 

- Tutkimushankkeen toteutus linkittyy aluehallinnon uudistuksen käynnistymiseen ja tavoitteena on, 
että nämä kaksi prosessia tukevat toisiaan. Tutkimuksen avulla on tarkoitus saada ns. on going -
tietoa, jota voidaan hyödyntää varsinaisen uudistuksen valmistelussa. Tutkimuksen aineistonkeruu 
ja

 

 raportointisykli on tarkoitus limittää mahdollisimman hyvin yhteen aluehallinnon uudistuksen 
etenemisen kanssa. ALKU-uudistuksen valmistelussa ja siitä tehdyssä Tampereen yliopiston 
arvioinnissa toimittiin samanlaisella logiikalla.  

 
 



Mikä on tutkimuksen toteutusperiaatteena? Tarkoitetaanko, että tutkimusta tehdään matkan varrella 
nousevien kysymysten johdattelemana (vrt. ns. on going –tieto ja ”liikkuva maali”) vai tehdäänkö 
alunperin tarkka tutkimussuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan?  

- Huomioitava on, että kyseessä on parhaassa tapauksessa uudistuksen toteutusta tukeva 
tutkimushanke. Tutkimuksen toteutus tulee organisoida tavalla, joka huomioi uudistuksen 
etenemisen. Tutkimusasetelmaan on kyettävä rakentamaan riittävästi joustavuutta. Tutkimus 
kuitenkin toteutetaan sille varatun määrärahan puitteissa. 
 

Nouseeko TEM:ssä tekeillä olevassa esiselvityksessä merkittäviä tulevaisuuteen liittyviä 
epävarmuustekijöitä, joita halutaan peilata? Jotka vaikuttavat päätöksentekoon? 

- Esiselvitys tuo esiin suuren määrän eri asioihin liittyviä epävarmuustekijöitä, mukaan lukien 
päätöksenteko. Avoimien kysymysten määrä ilmentää hyvin sitä, miten monisyisestä 
kokonaisuudesta aluehallinnon uudistamisessa on kysymys.  
 

Nouseeko esiselvityksessä esiin päätöksentekoon ja hallinnon ulkopuolella kytkeytyviä asioita, jotka 
luovat epävarmuutta uudistukseen liittyen? 

- Kyllä. Tällaisia asioita ovat mm. miten metropolialue tulee kehittämään. Itä-Suomen ja Lapin 
erityispiirteet, alueiden erilainen väestöllinen ja taloudellinen kehitys, maahanmuuton haasteet.  

- Kustannustehokkuus: ELY-keskuksissa päättyi viime vuonna yt-neuvottelut. Koko olemassaolonsa 
ajan ELY-keskusten toimintamenoja on leikattu, minkä seurauksena eri hallinnonalojen tehtäviä on 
keskitetty. 18 itsehallintoaluetta on haaste kustannustehokkuuden, virkamiesosaamisenkin 
kannalta. Tuskin löytyy lisää rahoitusta aluehallinnon toteuttamiseen. 
 

Mitä esiselvityksessä nousee esiin sote-uudistukseen liittyen? 

- Hoidetaanko aluehallinnon uudistus soten ohessa vai panostetaanko uudistukseen kunnolla?  
- Kuten tietotarvekuvauksessa todetaan, aluehallintouudistusta ei toteuteta tyhjiössä. Digitalisaation 

ohessa tutkimuksella olisi linkityksiä siihen, miten kaavailtu keskushallintouudistus etenee ja mitä 
kuntauudistuksessa tapahtuu. Ei tehdä tutkimusta ”laput silmillä”. Tunnistetaan myös kriittisiä ja 
tärkeitä leikkauspisteitä muihin uudistuksiin ja kärkihankkeisiin.  

 


