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ELY-keskusten yhteinen sidosryhmätutkimus tehtiin 
ensimmäisen kerran alkuvuodesta 2011. Tutkimus on 
tämän jälkeen toteutettu joka toinen vuosi ja nyt vuon-
na 2017 oli vuorossa neljäs toteutuskerta. Tutkimuk-
sessa olivat mukana kaikki 15 Suomen ELY-keskusta. 
Sidosryhmätutkimuksella kartoitettiin ELY-keskusten 
viranomaiskumppanien, muiden kumppanien ja pal-
veluntuottajien tyytyväisyyttä ja mielipiteitä ELY-kes-
kuksen toiminnasta. Tutkimuksessa oli aiemmista 
vuosista poiketen erillinen maakuntauudistukseen liit-
tyvä tulevaisuuteen suuntautuva osio. Maakuntaosio-
ta koskeva arviointi koskee toimintaa vuonna 2016 ja 
2017 vuoden alkupuolella. Asiakkaat eivät sisältyneet 
vastaajaryhmiin. 

Tutkimus toteutettiin kahtena erillisenä kyselynä:
1. Sidosryhmät 
2. Ohjaavat ministeriöt ja virastot 

Kyselyn 1 (sidosryhmille suunnatun kyselyn) kohde-
ryhmät on tutkimuksessa jaettu neljään kategoriaan. 
1. Viranomaiskumppanit: Viranomaiskumppaneihin 

kuuluvat maakunnan liitot, kunnat ja muut valtion 
virastot kuin ELY-keskuksen tulosohjaukseen osal-
listuvat keskusvirastot.  
Valtion virastoja ovat esimerkiksi aluehallintoviras-
tot, Maahanmuuttovirasto jne.

2. Muut kumppanit: Muihin kumppaneihin sisältyvät 
esimerkiksi etujärjestöt ja yhteisöt kuten liikenteen, 
ympäristön, elinkeinoelämän intresseissä toimivat 
yhdistykset, kunnalliset kehittämisyhtiöt, muut 
yhteisöt, yrityshautomot ja -puistot. 

3. Palveluntuottajat: Palveluntuottajat ovat kumppa-
neita, jotka sopimukseen perustuen tuottavat tie-, 
ympäristö-, koulutus- tai asiantuntijapalveluja ELY-
keskuksille. Palveluntuottajiksi luetaan jokaisen 
vastuualueen sopimuskumppanit.

Tutkimuksen lähtökohdat

ELY-keskuksia ohjaavat ministeriöt ovat työ- ja elin-
keinoministeriö, sisäasiainministeriö, opetus- ja kult-
tuuriministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö. Oh-
jaaviksi keskusvirastoiksi luetaan tässä tutkimukses-
sa Liikennevirasto, Maaseutuvirasto, Elintarviketur-
vallisuusvirasto ja Tekes.

Sidosryhmätutkimuksen avulla saatavaa tietoa 
hyödynnetään ELY-keskusten palvelualueiden, palve-
lujen ja toimintamallien kehittämiseen osana maakun-
tauudistuksen valmistelutyötä niiden siirtyessä maa-
kunnille ja eri virastoihin. 

Asiakkaat

Palvelun 
tuottajat

Sopimussuhde 
v. 2016 aikana

Kumppanit
Viranomaiskumppanit

Muut kumppanit

Ohjaavat 
tahot

2. Ohjaaville tahoille 
suunnattu kysely

1. Muille sidosryhmille 
suunnattu kyselyELY

TE-tstot
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Kolmesta eri sidosryhmäkategoriasta pyydettiin toi-
mittamaan vähintään 50 yhteystietoa/kategoria. 

Lisäohjeistusta annettiin seuraavasti:
• Kunnista valitaan 5 – 20 siten, että ne edustavat 

väestömäärältään erikokoisia kuntia ELY-keskuk-
sen toimialueella.

• Palveluntuottajiksi katsotaan ainoastaan toimitta-
jat, joilla on ollut sopimusperusteista yhteistyötä 
ELY-keskuksen kanssa vuoden 2016 aikana. 

ELY-keskusten toimittamat yhteystietolistat käytiin 
läpi, ja niiden sisältämät päällekkäisyydet poistettiin. 
Esimerkiksi palveluntuottajille on tyypillistä tarjota pal-
veluitaan valtakunnallisesti, joten palveluntuottajan 
vastuuhenkilö saattoi löytyä usean ELY-keskuksen 
yhteystietolistalta.

Kyselytutkimuksessa vastaaja sai itse valita sen 
ELY-keskuksen, jota arvioi. Sen sijaan sidosryhmäka-
tegoria valittiin ELY-keskuksen toimesta. Käytännössä 
tämä merkitsi sitä, ettei ELY-keskuskohtaisia tarkkoja 
lähetysmääriä ja siten vastausprosentteja ole mahdol-
lista määrittää. Sen sijaan sidosryhmätyypeittäin mää-
rittely on mahdollista.

Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä 
maaliskuussa 2017. Kutsu tutkimukseen lähetettiin 
vastaajille henkilökohtaisena sähköpostina. Kysely 
tehtiin käyttäen Digium Enterprise -tutkimusjärjestel-
mää, mikä mahdollistaa tutkimuksen toistamisen hel-
posti tulevinakin vuosina. Kyselyn aikana lähetettiin 
kaksi muistutussähköpostia niille henkilöille, jotka ei-
vät vielä olleet vastanneet.

Kutsu kyselyyn toimitettiin 6115 henkilölle. Yhte-
ystietolistoissa oli vanhentuneita yhteystietoja sekä 

Sidosryhmien kysely
Viranomaiskumppaneille, muille kumppaneille ja pal-
veluntuottajille suunnatun kyselyn kohderyhmänä 
olivat sidosryhmien edustajat, joiden kanssa ELY-
keskus oli ollut yhteistyössä vuoden 2016 aikana. 
Yhteystietojen keräämiseksi ELY-keskuksia pyydet-
tiin kokoamaan sidosryhmiään edustavien vastaajien 
yhteystiedot ja toimittamaan ne KEHA-keskukselle. 
Yhteystietojen keräämiseen annettiin ohjeistus, jotta 
listoista saataisiin mahdollisimman yhtenäiset. 

Keräämisessä noudatettiin seuraavia periaatteita:
• Sidosryhmäksi valitusta organisaatiosta kerättiin 

yhteystiedot mahdollisimman kattavasti kaikista eri 
puolilla organisaatiota toimivista henkilöistä, jotka 
ovat tehneet yhteistyötä jonkin vastuualueen tai 
organisaatioportaan kanssa ELY-keskuksessa vii-
me vuoden aikana. Tutkimuksen tarkoituksena on 
saada kattava kuva sidosryhmäorganisaatioiden 
tyytyväisyydestä ELY-yhteistyöhönsä. 

• Toimitettaessa sidosryhmätietoja tuli varmistua sii-
tä, että yhteistyötä sidosryhmän ja ELY-keskuksen 
kesken oli tehty vuoden 2016 aikana.

• Sidosryhmä voi kuulua useaan eri sidosryhmäka-
tegoriaan. Esim. yliopistot voivat olla sekä viran-
omaiskumppaneita että palveluntuottajia. Ensisi-
jainen sidosryhmäkategoria valittiin myöhemmin 
ELY-keskusten toimesta. 

• Yhteystietojen määrälle ei asetettu ylärajaa. 
Aineiston suuresta määrästä ei ole haittaa. Liian 
pieni kohderyhmä olisi saattanut heikentää tutki-
muksen luotettavuutta, jos vastausprosentti olisi 
jäänyt alhaiseksi.

Tutkimuksen toteutus ja tulosten 
luotettavuus

Tutkimus suoritettiin kahtena erillisenä kyselynä:  
1) Viranomaiskumppaneille, muille kumppaneille ja palveluntuottajille suunnattu kysely  
2) Ohjaaville ministeriöille ja virastoille suunnattu kysely 
 
Molemmat kyselyt tehtiin käyttäen Digium Enterprise -tutkimussovellusta.  
 
Ohjaavien tahojen kyselyyn vastasi 30 henkilöä (vastausprosentti 22 %) 
ja sidosryhmien kyselyyn 1870 henkilöä (vastausprosentti 31 %). 
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SIDOSRYHMÄTYYPIT VUOSI 2017 VUOSI 2015

TUTKIMUKSEEN 
KUTSUTTUJA VASTANNEITA (N) VASTAUS- 

PROSENTTI (%)
TUTKIMUKSEEN 
KUTSUTTUJA

VASTANNEITA 
(N)

VASTAUS- 
PROSENTTI (%)

Viranomaiskumppanit 2404 820 34% 2435 993 41%

Muut kumppanit 2224 632 28% 2080 782 38%

Palveluntuottajat 1349 418 31% 1501 613 41%

Yhteensä 5977 1870 31% 6016 2388 40%

SIDOSRYHMÄTYYPIT VUOSI 2017 VUOSI 2015

TUTKIMUKSEEN 
KUTSUTTUJA VASTANNEITA (N) VASTAUS- 

PROSENTTI (%)
TUTKIMUKSEEN 
KUTSUTTUJA

VASTANNEITA 
(N)

VASTAUS- 
PROSENTTI (%)

Ohjaavat tahot 138 30 22% 108 41 38%

virheellisiä sähköpostiosoitteita. Virheelliset sähkö-
postiosoitteet, joiden osalta kirjoitusvirheet pystyttiin 
tunnistamaan, korjattiin lähetysvaiheessa. Sen sijaan 
vanhentuneita osoitetietoja ei lähdetty selvittämään 
ja päivittämään. Kyselyn aikana ei ilmennyt teknisiä 
ongelmia.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1900 henkilöä. Vas-
tausprosentiksi muodostui 31 %, mitä voidaan pitää 
kohtalaisen hyvänä. Taulukossa 1 on esitetty vastaus-
määrät ja -prosentit sidosryhmätyypeittäin.

1) Viranomaiskumppaneille, muille 
kumppaneille ja palveluntuottajille suunnattu 
kysely 

Tulosten luotettavuutta voidaan arvioida useista eri 
näkökulmista. Vastausprosentin näkökulmasta tulok-
sia voidaan pitää suhteellisen luotettavina. Harvassa 
kyselytutkimuksessa nykyisin saavutetaan näin hyvää 
vastausprosenttia. Vastaajat edustavat laajasti erilai-
sia ELY-keskuksen sidosryhmiä, ja ELY-keskusten 
tehtäväalueet on katettu monipuolisesti. Arviointinäke-
mystä voidaan siis luonnehtia kattavaksi ja laaja-alai-
seksi. ELY-keskuskohtaiset vastaajamäärät vaihte-
livat noin välillä 60 – 300 alkuperäisen lähetyslistan 
laajuudesta riippuen. 

Mielipidetutkimuksissa 1 000 vastaajan otosta pide-
tään riittävän luotettavana edustamaan koko Suomen 
kattavaa näkemystä. Tämän tutkimuksen vastaus-
määrällä (N=1870) virhemarginaalia on jakaumissa 
alle yhden prosenttiyksikön. Myös sidosryhmätyypeit-
täin jakaumien tarkastelu on melko luotettavaa (± 3 – 5 
prosenttiyksikköä), keskiarvoissa tilastollisesti merkit-
tävä ero on noin ± 0,1 – 0,2 yksikköä. 

Vastaajamäärä ELY-keskuksittain vaihtelee laajas-
ti. Tuloksia suositellaan käytettävän vertailuihin vain 
keskiarvoina ja jakaumia käytettävän lähinnä suuntaa-
antavana tietona. Tilastollisesti merkittävä ero ELY-
kohtaisissa keskiarvoissa on noin ± 0,2 – 0,3 yksikköä. 

Taulukko 1. Otanta sekä vastaajamäärät

Yleensä suositellaan, että alle 50 vastaajan joukkoa 
ei tarkasteltaisi erikseen. ELY-keskusten sisällä eri si-
dosryhmätyyppien tuloksia kannattaa tulkita vain kes-
kiarvoina ja lähinnä yleistyytyväisyyden osalta.

2) Ohjaaville ministeriöille ja virastoille 
suunnattu kysely

Ohjaavien tahojen kysely suunnattiin ELY-keskuksia 
ohjaaville ministeriöille ja keskusvirastoille. Alustavan 
yhteystietolistan kokosi KEHA-keskus yhdessä työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa. Ohjaavien tahojen edus-
tajille annettiin mahdollisuus täydentää ja tarkentaa 
listaa. 

Tutkimus toteutettiin verkkopohjaisena kyselynä 
maalis – huhtikuussa 2017. Kutsu tutkimukseen lä-
hetettiin vastaajille henkilökohtaisena sähköpostina. 
Kysely tehtiin käyttäen Digium Enterprise -tutkimus-
sovellusta. Kyselyn aikana lähetettiin kaksi muistutus-
sähköpostia henkilöille, jotka eivät vielä olleet vastan-
neet. Kaikkiaan tutkimukseen saatiin 30 vastausta. 
Vastausprosentiksi muodostui 22 %.

Ohjaavien tahojen vastauksia saatiin määrällisesti 
melko vähän. Numeerisissa arvioissa pieni vastaaja-
määrä näkyy siinä, että yksittäisen vastaajan anta-
malla arviolla on suuri painoarvo. Jakaumat ovat siten 
vain suuntaa-antavia. Vastausten määrä ei riitä tulos-
ten tarkasteluun osaryhminä. Vuosivertailuissa keski-
arvot ovat jakaumia luotettavampia.
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Kuva 1. ELY-keskus yhteistyökumppanina – adjektiivien soveltuvuus

Mielikuva ELY-keskuksesta
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10 %
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39 %

45 %

36 %

39 %
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36 %

27 %

14 %

29 %

18 %

28 %

19 %

33 %

30 %

9 %

4 %

12 %

7 %

12 %

9 %

15 %

13 %

2 %

4 %

2 %

4 %

2 %

4 %

4 %

2 %

9 %

3 %

4 %

Aktiivinen

Asiantunteva ja osaava

Joustava

Yhteistyötaitoinen

Toimintatavoiltaan yhtenäinen

Helposti lähestyttävä

Tehokas ja nopea

Asiakaslähtöinen

ELY-keskus yhteistyökumppanina

Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa

3,62

4,01

3,50

3,89

3,40

3,87

3,33

3,42

Sidosryhmien ELY-keskuksesta muodostamat mielikuvat ovat hivenen positiivisempia kuin vuoden 2015 
tutkimuksessa. Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on sitä mieltä, että adjektiivit helposti lähestyttävä, yh-
teistyötaitoinen sekä asiantunteva kuvaavat ELY-keskusta yhteistyökumppanina hyvin tai erittäin hyvin. 
Puolet vastaajista pitää adjektiiveja joustava, aktiivinen ja asiakaslähtöinen ELY-keskuksen toimintaa hy-
vin kuvaavina. Toimintatapojen yhtenäisyys sekä tehokas ja nopea adjektiivien sen sijaan ei koeta aivan 
yhtä hyvin kuvaavan ELY-keskusta.

Eniten käytetty negatiivinen adjektiivi ELY-keskusten toiminnan kuvaamisessa oli vuoden 2015 tutkimuk-
sen tapaan ”byrokraattinen”. Useimmiten mainittu positiivinen adjektiivi oli niin ikään sama kuin aiemmas-
sa tutkimuksessa eli ”luotettava”. 

Yli puolet kaikista vastaajista arvioi sisäisen yhteistyön toimivan hyvin tai erittäin hyvin. Sisäinen yhteis-
työ on kehittynyt sidosryhmien näkemyksen mukaan positiiviseen suuntaan ensimmäisistä vuosien 2011 
ja 2013 tutkimuksista. Erot vastaajaryhmien välillä ovat varsin pieniä, palvelutuottajat positiivisimmin si-
säisen yhteistyön toimivuuteen ja viranomaiskumppanit kriittisimmin. Vaikka tyytyväisten osuus on kas-
vanut, sidosryhmien edustajista 10 % on kokenut ELY-keskusten sisäisen yhteistyön toimineen huonosti 
tai erittäin huonosti. 

Sidosryhmiltä kysyttiin miten ongelmat sisäisessä yhteystyössä ilmenevät. Keskeisenä ongelmana vas-
taajat näkivät tiedonkulun puutteen työntekijöiden välillä sekä toiminnan henkilösidonnaisuuden. Eri hen-
kilöiden kanssa asioitaessa voi saada keskenään ristiriitaisia ohjeistuksia ja neuvoja. Oikean vastuu-
henkilön löytäminen voi olla haasteellista ja asian omistajan löytäminen jää usein sidosryhmän vastuulle. 
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ELY-keskus 
yhteistyökumppanina
Vastaajia pyydettiin arvioimaan ELY-keskusta kahdek-
san valmiiksi annetun adjektiivin perusteella. Lisäksi 
häntä pyydettiin mainitsemaan yksi vapaavalintainen 
adjektiivi, joka kuvaa ELY-keskusta valmiiksi annettu-
jen adjektiivien lisäksi. 

Kuva 2. Eri sidosryhmätyyppien arvio siitä, kuinka hyvin valmiiksi annetut adjektiivit kuvaavat ELY-keskusta yhteistyökumppanina. 
Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutkimuksiin.

ELY-keskus koetaan asiantuntevana toimijana. Pe-
räti neljä vastaajaa viidestä arvioi adjektiivin asiantun-
teva kuvaavan ELY-keskuksia erittäin hyvin tai hyvin. 
Myös adjektiivien yhteistyötaitoinen ja helposti lähes-
tyttävä koettiin kuvaavan hyvin ELY-keskuksia. Niiden 
osalta yli kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi niiden 
kuvaavat ELY-keskusta yhteistyökumppanina hyvin 
tai erittäin hyvin. 
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Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)
Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)
Viranomaiskumppanit 2017 (N=820)
Muut kumppanit 2013 (N=775)
Muut kumppanit 2015(N=782)
Muut kumppanit 2017(N=632)
Palveluntuottajat 2013 (N=575)
Palveluntuottajat 2015 (N=616)
Palveluntuottajat 2017 (N=418)
Kaikki vastaajat 2013 (N=2392)
Kaikki vastaajat 2015 (N=2391)
Kaikki vastaajat 2017 (N=1870)

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

3,62

4,01

3,50

3,89

3,54

3,92

3,40

3,80

3,56

3,88

3,35

3,77

3,73

4,01

3,66

4,01

3,59

3,90

3,55

3,89

3,60

3,85

3,45

3,82

3,59

4,00

3,47

3,88

3,55

3,94

3,40

3,84

3,52

3,86

3,32

3,79

3,58

4,01

3,43

3,83

3,49

3,91

3,30

3,71

3,56

3,90

3,32

3,72

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Aktiivinen

Asiantunteva ja osaava

Joustava

Yhteistyötaitoinen

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)
Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)
Viranomaiskumppanit 2017 (N=820)
Muut kumppanit 2013 (N=775)
Muut kumppanit 2015(N=782)
Muut kumppanit 2017(N=632)
Palveluntuottajat 2013 (N=575)
Palveluntuottajat 2015 (N=616)
Palveluntuottajat 2017 (N=418)
Kaikki vastaajat 2013 (N=2392)
Kaikki vastaajat 2015 (N=2391)
Kaikki vastaajat 2017 (N=1870)

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin
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3,40

3,87

3,33

3,42

3,24

3,76

3,20

3,30

3,15

3,82

3,15

3,29

3,51

4,04

3,46

3,63

3,31

3,86

3,28

3,43

3,20

3,89

3,24

3,40

3,32

3,81

3,29

3,38

3,21

3,72

3,13

3,27

3,14

3,76

3,08

3,24

3,41

3,82

3,29

3,35

3,22

3,73

3,20

3,23

3,14

3,82

3,16

3,26

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Toimintatavoiltaan
yhtenäinen

Helposti lähestyttävä

Tehokas ja nopea

Asiakaslähtöinen

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)
Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)
Viranomaiskumppanit 2017 (N=820)
Muut kumppanit 2013 (N=775)
Muut kumppanit 2015(N=782)
Muut kumppanit 2017(N=632)
Palveluntuottajat 2013 (N=575)
Palveluntuottajat 2015 (N=616)
Palveluntuottajat 2017 (N=418)

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 3. Eri sidosryhmätyyppien arvio siitä, kuinka hyvin valmiiksi annetut adjektiivit kuvaavat ELY-keskusta yhteistyökumppanina. 
Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutkimuksiin.
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Asteikko: 1-5
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5 = Erittäin hyvin
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Puolet vastaajista pitää adjektiiveja joustava, aktiivi-
nen ja asiakaslähtöinen ELY-keskuksen toimintaa hy-
vin kuvaavina. Toimintatapojen yhtenäisyys sekä te-
hokas ja nopea adjektiivien sen sijaan ei koeta aivan 
yhtä hyvin kuvaavan ELY-keskusta. 

Ennalta valittujen adjektiivien koettiin kuvaavan 
kohtalaisen hyvin ELY-keskusta, keskiarvoksi muo-
dostui 3,63 (1 = erittäin huonosti; 2 = huonosti; 3 = 
ei hyvin eikä huonosti; 4 = hyvin; 5 = erittäin hyvin). 
Adjektiivien kuvaavuus poikkesi kaikkien vastausten 
keskiarvosta vaihteluvälillä [-0,54…+0,47].

Sidosryhmät näkevät eri adjektiivien kuvaavuuden 
varsin samalla tavalla. Sidosryhmistä palveluntuotta-
jat suhtautuivat muita myönteisemmin adjektiivien ku-
vaavuuteen. Viranomaiskumppanit ja muut kumppa-
nit arvioivat adjektiivin asiantunteva ja palvelutuottajat 
helposti lähestyttävä kuvaavan parhaiten ELY-keskuk-
sen toimintaa.

Yhteensä 826 vastaajaa (44 % kyselyyn vastan-
neista) kuvasi ELY-keskusta vapaamuotoisella adjek-
tiivilla. Vastaajat käyttivät hieman enemmän myön-
teisiä kuin kielteisiä adjektiiveja. Palveluntuottajat 
käyttivät muita ryhmiä useammin myönteisiä adjektii-
veja. Siltä osin tulos oli samankaltainen kuin vuosien 
2011, 2013 ja 2015 tutkimuksissa. Vastaajien vapaa-
muotoisesti mainitsemat adjektiivit olivat samankaltai-
sia kuin valmiiksi annetut adjektiivit.

Eniten käytetty negatiivinen adjektiivi ELY-keskusten 
toiminnan kuvaamisessa oli vuoden 2015 tutkimuksen 
tapaan ”byrokraattinen”. Useimmiten mainittu positii-
vinen adjektiivi oli niin ikään sama kuin aiemmassa 
tutkimuksessa eli ”luotettava”. Samat adjektiivit olivat 
kärjessä jo vuoden 2011 tutkimuksessa.

Sisäisen yhteistyön toimivuus

Kaikista vastaajista sisäisen yhteistyön arvioi toimivan 
hyvin tai erittäin hyvin yli puolet vastanneista. Sisäi-
nen yhteistyö on kehittynyt sidosryhmien näkemyksen 
mukaan positiiviseen suuntaan ensimmäisistä vuosi-
en 2011 ja 2013 tutkimuksista. Käytännössä tyytyväi-
syys sisäisen yhteistyön toimivuuteen oli samaa tasoa 
vuoden 2015 tutkimuksen tulosten kanssa. 

Erot vastaajaryhmien välillä ovat varsin pieniä, pal-
velutuottajat positiivisimmin sisäisen yhteistyön toimi-
vuuteen ja viranomaiskumppanit kriittisimmin. Vaikka 
tyytyväisten osuus on kasvanut, sidosryhmien edusta-
jista 10 % on kokenut ELY-keskusten sisäisen yhteis-
työn toimineen huonosti tai erittäin huonosti. 

Joka kymmenes vastaaja ei osannut arvioida ELY-
keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuutta (mm. tie-

Kuva 4. ELY-keskusta yhteistyökumppanina kuvaavien adjektiivien sanapilvi

Taulukko 2. Vapaamuotoisten adjektiivien kolme eniten esiintynyttä positiivista ja negatiivista adjektiivia

Top 3 positiiviset N Top 3 negatiiviset N

Luotettava 54 Byrokraattinen 26

Asiallinen 28 Etäinen 17

Asiantunteva 25 Kankea 13
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9 %

7 %

5 %

12 %

7 %

6 %

10 %

8 %

4 %

7 %

5 %

4 %

43 %

44 %

43 %

47 %

45 %

49 %

41 %

43 %

44 %

42 %

43 %

39 %

26 %

29 %

27 %

24 %

31 %

26 %

25 %

26 %

25 %

28 %

30 %

30 %

8 %

9 %

10 %

7 %

8 %

8 %

9 %

9 %

11 %

8 %

9 %

11 %

11 %

10 %

11 %

7 %

7 %

8 %

12 %

12 %

10 %

12 %

11 %

12 %

Kaikki vastaajat 2017 (N=1870)

Kaikki vastaajat 2015 (N=2381)

Kaikki vastaajat 2013 (N=2412)

Palveluntuottajat 2017 (N=418)

Palveluntuottajat 2015 (N=614)

Palveluntuottajat 2013 (N=575)

Muut kumppanit 2017(N=632)

Muut Kumppanit 2015 (N=780)

Muut Kumppanit 2013 (N=783)

Viranomaiskumppanit 2017 (N=820)

Viranomaiskumppanit 2013 (N=987)

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1050)
ELY-keskuksen sisäisen yhteistyön toimivuus

Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa

3,49

3,53

3,49

3,55

3,30

3,55

3,45

3,65

3,26

3,28

3,51

3,47

9 %

14 %

8 %

9 %

7 %

6 %

11 %

18 %

6 %

10 %

11 %

10 %

43 %

38 %

36 %

39 %

41 %

38 %

41 %

41 %

53 %

46 %

40 %

49 %

51 %

58 %

43 %

36 %

26 %

28 %

31 %

26 %

32 %

28 %

29 %

29 %

20 %

23 %

32 %

28 %

26 %

14 %

21 %

26 %

8 %

9 %

12 %

9 %

6 %

8 %

16 %

8 %

7 %

7 %

10 %

6 %

4 %

9 %

10 %

1 %

2 %

4 %

2 %

4 %

11 %

10 %

11 %

13 %

10 %

20 %

3 %

8 %

9 %

7 %

10 %

11 %

11 %

14 %

15 %

15 %

Kaikki vastaajat (N=1870)

Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)

Etelä-Savon ELY (N=86)

Hämeen ELY (N=121)

Kaakkois-Suomen ELY (N=100)

Kainuun ELY (N=62)

Keski-Suomen ELY (N=87)

Lapin ELY (N=195)

Pirkanmaan ELY (N=91)

Pohjanmaan ELY (N=58)

Pohjois-Karjalan ELY (N=70)

Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)

Pohjois-Savon ELY (N=139)

Satakunnan ELY (N=112)

Uudenmaan ELY (N=131)

Varsinais-Suomen ELY (N=293)

Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti En osaa sanoa

3,55

3,61

3,46

3,40

3,54

3,53

3,29

3,55

3,66

3,79

3,36

3,60

3,67

3,86

3,61

3,46

8 %

9 %

8 %

4 %

Kuva 5. Eri sidosryhmien arvio ELY-keskusten sisäisen yhteistyön toimivuudesta

Kuva 6. Sisäisen yhteistyön toimivuus ELY-keskuksittain
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donkulku, ratkaisujen ja näkemysten yhtenäisyys ja 
asioiden käsittelyn sujuvuus). 

Vuoteen 2015 verrattuna tyytyväisyys sisäisen yh-
teistyön toimivuuteen on parantunut kaikissa vastaa-
jaryhmissä. Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus 
on kasvanut, ja vastaavasti tyytymättömien osuus 
vähentynyt. Ei hyvin eikä huonosti arvioineiden vas-
taajien osuus on laskenut. Palveluntuottajien osalta 
erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten vastaajien osuus 
on kasvanut selvästi vuoden 2015 tutkimuksen not-
kahduksesta. Sen sijaan tyytymättömien osuudessa 
ei ole tapahtunut juurikaan muutosta.

ELY-keskusten keskiarvot mahtuvat vaihteluvälil-
le ± 0,3 yksikköä keskimääräisestä tuloksesta (3,55). 
Pääosin erot eri ELY-keskusten välillä ovat siten 
suhteellisen pieniä. Keskiarvoa heikommat arvosa-
nat ovat saaneet Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen 
ELY-keskukset ja vastaavasti keskiarvoa paremmat 
arviot ovat saaneet Satakunnan ja Pohjanmaan ELY-
keskukset. 

Sidosryhmiltä kysyttiin miten ongelmat yhteystyös-
sä ilmenevät. Esille nousseet ongelmat ovat saman-
laisia kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Keskeisenä 
ongelmana vastaajat näkivät tiedonkulun puutteen 
työntekijöiden välillä sekä toiminnan henkilösidonnai-
suuden. Eri henkilöiden kanssa asioitaessa voi saada 
keskenään ristiriitaisia ohjeistuksia ja neuvoja. 

Oikean vastuuhenkilön löytäminen voi olla haas-
teellista. Vastuuhenkilöiden selvittäminen ja tavoitta-
minen koettiin ylipäätänsä vaikeaksi. Tätä vaikeutti 
lisäksi vastuuhenkilöiden vaihdokset. ELY-keskuksen 
ei koeta ottaneen sidosryhmien odottamaa vastuuta 
sisäisen vastuutahon osoittamisesta, vaan useimmi-
ten oikean vastuutahon tai tahojen etsiminen on jää-
nyt sidosryhmän vastuulle. Osassa haasteellisempia 
asioita ei selvää vastuuhenkilöä tunnu olevan löy-
dettävissä ja sidosryhmän edustaja joutuu helposti 
vastuuhenkilöä etsiessään ”pompottelun” kohteeksi. 
Asian omistajuus koetaan välillä puuttuvan, mistä joh-
tuen asian edistämiseksi tulee kertoa samoja asioita 
toistuvasti eri henkilöille. Tämän koetaan vaikuttavan 
myös käsittelyaikoihin, joiden pituus koettiin myös 
ongelmana.

Viestintämateriaalien ja lähetettävien ohjeistus-
ten koettiin kehittyneen positiiviseen suuntaan, mutta 
edelleen viestinnässä tulisi kiinnittää huomiota teks-
tien ymmärrettävyyteen. 

Viranomaiskumppanien kommenteissa yleisimpinä 
ongelma-alueina mainittiin tiedonkulun ja yhteistyön 
puutteet talon sisällä. Ongelmat sisäisessä yhteis-
työssä näkyvät hitautena ja venyvinä käsittelyaikoina. 
Lisäksi kumppaneiden tulee itse varmistaa tiedon siir-
tyminen vastuualueelta toiselle, viesti ei automaatti-
sesti kulje talon sisällä. Osan ongelmista arvioidaan 
aiheutuneen liian vähäisistä resursseista. 

Valittuja lainauksia:
• Ongelmat liittyvät selkeästi runsaaseen asian-

tuntijoiden vaihtuvuuteen, aistittavissa olevaan 
kuormittavaan työmäärään ja käynnissä olevaan 
muutosprosessiin, joka luo epävarmuutta ja epä-
tietoisuutta. Tämä kaikki heijastuu asiakkaisiin. 

• Asiaa siirretään henkilöltä toiselle, asian vastuu-
henkilö vaihtuu, pitäisi lähtökohtaisesti olla sama 
koko prosessin ajan. 

• Sekavuutena 
• Lausunnot saattavat joskus tulla nähtävillä olon 

jälkeen. 
• Resursseista johtuva käsittelyajan pitkittyminen 

joskus. 
• On vaikea saada tietää, kuka jossakin asiassa 

voisi auttaa. Vaihteeseen soittaminen on täyttä 
arpapeliä, koska ei sielläkään tiedetä. Asiantunti-
joiden yhteystiedot on kätketty todella tehokkaasti. 
Pitää itse pitää listaa ihmisten nimistä ja puhelin-
numeroista, aina kun saa jonkun hyvän selville. 

• Eri sektorien viranomaisilla on erilainen lähes-
tymistapa. Tiedon kulku ja toiminta ulospäin on 
joskus ristiriitaista. Asioissa eri näkemykset ovat 
ymmärrettäviäkin, koska tavoitteet ovat osittain 
ristiriitaisia. 

• Yhteistyön puute 
• Jossain vaiheessa heillä oli eri tulkinta ongelmas-

tamme kuin maan muissa ELY-keskuksissa 
• Keskushallinnon tarpeettoman yksityiskohtainen 

ja tiukka ohjaus näkyvät viraston toiminnassa. 
Samoin aivan mahdottomiin mennyt, jo parikym-
mentä vuotta jatkunut valtion aluehallinnon jatkuva 
ja Etelä-Suomeen keskittävä muuttaminen jatku-
vine epävarmuuksineen ja irtisanomisuhkineen on 
nähtävissä varautuneisuutena. 

• Henkilöresurssien vähäisyys aiempiin vuosiin 
verrattuna näkyy aikatauluasioissa. 
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Palveluntuottajien kommenteissa yleisimpinä ongel-
ma-alueina mainittiin pitkälti samoja haasteita kuin vi-
ranomaistenkin osalta. Eri vastuualueiden, yksiköiden 
ja jopa henkilöiden välisessä tiedonkulussa on puut-
teita. Myös eri ELY-keskusten välillä tiedonkulussa on 
ongelmia. Tiedonkulun puutteet hidastavat käsittelyp-
rosesseja. Toiminta on liian henkilösidonnaista ja an-
netut ohjeistukset voivat olla ristiriitaisia.

Valittuja lainauksia:
• Eri työntekijöillä on erilaiset näkemykset samasta 

asiasta. 
• Ei ongelmia. Tieto kulkee ja asia tavoittaa henkilöt 

hyvin, mutta jonkin verran viiveitä syntyy eri henki-
löiden valmisteluyhteistyössä. 

• Ei ongelmia ELYn sisällä mutta ELYn ja TE-toimi-
joiden välillä tieto ei taida kulkea. 

• Näkemyksissä pieniä eroja ja käsittelyn sujuvuu-
dessa 

• Ongelma ehkä enemmän ELY:jen välinen yhteis-
työ

• E ja Y vetävät toimintaansa ja päätöksiä eri suun-
tiin 

• Joissakin tapauksissa päätösten hitautena, mutta 
ne eivät välttämättä johdu ELY-keskuksen omasta 
toiminnasta vaan esim. TEM:n päätöksenteosta. 

• Ohjeistaminen on ollut eri tavoin tulkittavaa ja 
lepsua. 

• Yhteistyö ei toimi. 
• Päällystys urakoiden kilpilutus ei tue kunnossa-

pidon keväisiä päällysteen paikkaus tarpeiden 
määrittämistä. 

 Muiden kumppaneiden kommenteissa yleisimpinä 
ongelma-alueina mainittiin pitkälti samoja haastei-
ta kuin muillakin sidosryhmillä. Annetut ohjeistukset 
ovat ristiriitaisia, eikä päätösten johdonmukaisuuteen 
voi luottaa. ELY-keskusten sisäisessä tiedonkulussa 
on puutteita, ja prosessit ovat hitaita. Toisaalta monet 
vastaajista toivat esille positiivisia näkemyksiä ELY-
keskuksista hyvinä yhteistyökumppaneina. 

Valittuja lainauksia:
• Tieto ei kulje osastojen välillä aina riittävän hyvin. 
• Eri yksiköissä eri toimintatavat ja ”säännöt”. 
• Välillä päätöksenteko on melko varovaista. Ehkä 

jatkuva muutos on myös lisännyt henkilöiden välis-
tä kilpailua ja ihmiset pelkäävät tekevänsä virheitä. 

• Ohjeistuksien tulkinta on vaihtelevaa. Ohjeet ovat 
ehkä myös heille vaikeasti tulkittavia 

• Eri tahojen yhteistyötä vaativa valmistelu ontuu 
• ELY-keskuksen vastuualueiden ohjaus ei ole aivan 

kunnossa. Yhteensovitettavia ratkaisuja pitäisi 
löytää ja hakea silloin kun vastuualueiden lähtö-
kohdat ja tavoitteet kovin erilaisia. ELY-keskuksen 
johdon pitäisi huolehtia, että yhteistyö saadaan 
toimimaan ja pyritään löytämään elinkeinojen 
kehittämiseksi ratkaisuja eikä esteitä. 

• Y-puoli E-puolen peukaloruuvissa 
• Erilaiset ohjeet ja käytännöt 
• Ohjaus tulee monesta eri suunnasta, jolloin toi-

minta ja sen yhtenäisyys ei ole oikein kenenkään 
käsissä. Erityisesti Tekesin toiminnot ja Team Fin-
land ovat jatkuvassa myllerryksessä ihan elystä 
riippumatta. 

• Kuntamme sijaitsee todella kaukana Ely-keskuk-
sesta. Moni em. keskuksesta ei ole edes käynyt 
kunnassamme ja silti päätöksiä tehdään aivan 
kuin tiedettäisiin asiat hyvin. 

• Erilaisia vastauksia eri henkilöiltä 
• Asioita jää viimetippaan roikkumaan ( kiire) 
• Joskus mietityttää joidenkin kohdalla marssijärjes-

tys, Suomen kansalaisten kaikin puolin auttaminen 
vai byrokratia? 

• Eri asioiden painoarvot ovat hyvin erilaisia ELY:n 
toiminnassa. Omalla sektorillani tehtävä yhteistyö 
on sujunut pääosin hyvin, mutta ELY:n kokonai-
suudessa se tuntuu olevan marginaalissa.
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ELY-keskuksen onnistuminen 
vaikuttajana

Noin puolet vastaajista mainitsi arvioimansa ELY-
keskuksen onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin nä-
kymisessään alueellisena toimijana ja vaikuttajana. 
Ainoastaan noin joka kymmenes vastaaja arvioi ELY-
keskuksen onnistuneen huonosti tai erittäin huonosti 
kyseisissä tehtävissä. 

Yli kolmannes vastaajista arvioi ELY-keskuksen on-
nistuneen alueen asioiden edustamisessa valtakun-
nallisesti sekä valtakunnallisen politiikan jalkauttami-
sessa hyvin tai erittäin hyvin. Noin 15 % vastaaja sen 
sijaan arvioi ELY-keskuksen onnistuneen huonosti tai 
erittäin huonosti kyseisissä tehtävissä. Tulos oli sa-
mansuuntainen vuosien 2011, 2013 sekä 2015 tutki-
musten kanssa.

 

ELY-keskuksen toiminnan vaikuttavuus

Noin puolet vastaajista mainitsi arvioimansa ELY-keskuksen onnistuneen hyvin tai erittäin hyvin näkymi-
sessään alueellisena toimijana ja vaikuttajana. Palveluntuottajat suhtautuvat muita sidosryhmiä positii-
visemmin ja viranomaiskumppanit negatiivisemmin ELY-keskuksen onnistumiseen alueen vaikuttajana 
sekä näkymisessä alueen toimijana.

Yli kolmannes vastaajista arvioi ELY-keskuksen onnistuneen alueen asioiden edustamisessa valtakun-
nallisesti sekä valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa hyvin tai erittäin hyvin. 

Noin 15 % vastaaja sen sijaan arvioi ELY-keskuksen onnistuneen huonosti tai erittäin huonosti kyseisissä 
tehtävissä. Tulos oli samansuuntainen vuosien 2011, 2013 sekä 2015 tutkimusten kanssa.

ELY-keskusten toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi tulisi panostaa verkostomaiseen yhteistyöhön alu-
eellisten sidosryhmien kanssa. Myös näkyvyyttä tulisi lisätä vaikuttavuuden edistämiseksi. Näkyvyyttä 
voisi lisätä mediayhteistyöllä, yrityksissä vierailemalla sekä tapahtumiin osallistumalla. Päätäntävallan 
siirtäminen mahdollisimman paikalliselle tasolle nähtiin yhtenä keinona vaikuttavuuden kasvattamiseen.
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7 %

11 %

9 %

29 %

29 %

49 %

42 %

34 %

31 %

28 %

33 %

11 %

13 %

7 %

10 %

17 %

17 %

4 %

5 %

Valtakunnallisen politiikan
jalkauttaminen alueelle

Alueen asioiden
edustaminen

valtakunnallisesti

Vaikuttavuus alueella

Näkyvyys alueen toimijana

Erittäin hyvin Hyvin Ei hyvin eikä huonosti Huonosti Erittäin huonosti eos

3,50

3,63

3,30

3,28

Kuva 7. Sidosryhmien näkemys arvioimansa ELY-keskuksen onnistumisesta vaikuttavuuden eri osa-alueilla (prosenttiosuudet) 
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Sidosryhmien näkemys ELY-keskuksen onnistumises-
ta valtakunnallisen politiikan jalkauttamisessa alueel-
leen ja alueen asioiden edustamisessa valtakunnalli-
sesti on melko yhtenevä. Palveluntuottajien antamat 
arviot ovat viranomaiskumppaneita parempia, kun ky-
syttiin ELY-keskuksen onnistumista alueen vaikuttaja-
na sekä näkymistä alueen toimijana. Tulos on yhtene-
vä vuosien 2011, 2013 sekä 2015 tutkimusten kanssa.

ELY-keskuksittain tarkasteltuna tulokset onnistumi-
sessa vaikuttavuuden osa-alueilla vaihtelevat. ELY-
keskusten keskimääräiset arviot eroavat enimmillään 
± 0,4 yksikköä keskiarvosta. Erityisesti Etelä-Pohjan-
maan ja Pirkanmaan ELY-keskusten arvioidaan on-
nistuneen keskimääräistä paremmin alueen toimijana 
sekä vaikuttavuudessa. 

ELY-keskuksen onnistuminen 
omalla alueellaan asioiden 
edistäjänä
Vastaajat arvioivat sitä, miten hyvin heidän arvioiman-
sa ELY-keskus on onnistunut omalla alueellaan väes-
tön hyvinvoinnin, alueen elinvoimaisuuden ja elinkei-
noelämän menestyksen edistämisessä. Nämä tekijät 
ovat olleet ELY-keskusten strategisina tavoitteina. 

Yli 40 % vastanneista näkee ELY-keskuksen onnis-
tuneen hyvin tai erittäin hyvin lisäämään alueen elin-
voimaisuutta. Yli kolmannes kokee ELY-keskuksen 
lisänneen elinkeinoelämän menestymistä omalla alu-
eellaan. 30 % vastaajista näkee ELY-keskuksen on-
nistuneen edistämään väestön hyvinvointia hyvin tai 
erittäin hyvin. Tyytyväisyys väestön hyvinvoinnin edis-
tämiseen on muita osa-alueita alhaisempi. Toisaalta 
juuri kyseisen kohdan arvioinnin vastaajat ovat koke-
neet kaikkein vaikeimmaksi.

Oman alueen asioiden edistämisen arviointi koe-
taan haasteelliseksi. Yli kolmannes vastaajista suh-
tautui neutraalisti ELY-keskuksen onnistumiseen asi-
oiden edistämisessä omalla alueellaan. Lisäksi varsin 
suuri osa, 13 – 18 % vastaajista, ei osannut ottaa asi-
aan kantaa. Myös ”Erittäin hyvin” tai ”Erittäin huonos-
ti” -arvioita antoi vain noin 15 % prosenttia vastaajista. 
Se kertoo, että ELY-keskusten onnistumista oman alu-
een asioiden edistämisessä on vaikea arvioida sidos-
ryhmien toimesta. Tulokset ovat hyvin samansuuntai-
sia vuosien 2015 ja 2013 tutkimusten kanssa.

Viranomaiskumppanit kautta linjan arvioivat ELY-
keskuksen onnistuneen keskimääräistä huonommin 
asioiden edistämisessä omalla alueellaan. Palvelun-
tuottajat arvioivat vastaavasti selvästi muita positiivi-
semmin ELY-keskuksen onnistumisen näiden strate-
gisten tavoitteiden toteuttamisessa. 

Pohjois-Savon ja Pohjanmaan ELY-keskukset ovat 
vastaajien mielestä onnistuneet väestön hyvinvoin-
nin edistämisessä valtakunnallista keskiarvoa pa-
remmin. Pohjois-Savon, Pohjanmaan, Satakunnan 
ja Lapin ELY-keskusten onnistuminen elinkeinoelä-
män menestyksen edistämisessä arvioidaan selvästi 
valtakunnan keskiarvoa paremmaksi. Alueen elinvoi-
maisuuden edistämisessä erottuvat positiivisesti niin 
ikään Pohjois-Savon ja Pohjanmaan ELY-keskukset. 
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Valtakunnallisen politiikan
jalkauttaminen alueelle

Alueen asioiden
edustaminen

valtakunnallisesti

Vaikuttavuus alueella

Näkyvyys alueen
toimijana

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)
Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)
Viranomaiskumppanit 2016 (N=820)
Muut Kumppanit 2013 (N=775)
Muut kumppanit 2015 (N=782)
Muut kumppanit 2016 (N=632)
Palveluntuottajat 2013 (N=575)
Palveluntuottajat 2015 (N=616)
Palveluntuottajat 2017 (N=418)
Kaikki vastaajat 2013 (N=2392)
Kaikki vastaajat 2015 (N=2391)
Kaikki vastaajat 2017 (N=1870)

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 8. Sidosryhmien näkemys ELY-keskusten vaikuttavuudesta osa-alueittain (arvosanat)
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3,32
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3,51
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3,58
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0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Näkyvyys alueen
toimijana

Vaikuttavuus alueella

Alueen asioiden
edustaminen

valtakunnallisesti

Valtakunnallisen politiikan
jalkauttaminen alueelle

Varsinais-Suomen ELY (N=293)
Uudenmaan ELY (N=131)
Satakunnan ELY (N=112)
Pohjois-Savon ELY (N=139)
Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)
Pohjois-Karjalan ELY (N=70)
Pohjanmaan ELY (N=58)
Pirkanmaan ELY (N=91)
Lapin ELY (N=195)
Keski-Suomen ELY (N=87)
Kainuun ELY (N=62)
Kaakkois-Suomen ELY (N=100)
Hämeen ELY (N=121)
Etelä-Savon ELY (N=86)
Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 9. Sidosryhmien arvio ELY-keskuksittain onnistumisesta vaikuttavuuden eri osa-alueilla

Kuva 10. Sidosryhmien näkemys arvioimansa ELY-keskuksen onnistumisesta asioiden edistämisessä omalla alueellaan
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Muut kumppanit (N=632)
Palveluntuottajat (N=418)
Kaikki vastaajat (N=1870)

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 11. Sidosryhmien näkemys arvioimansa ELY-keskuksen onnistumisesta asioiden edistämisessä omalla alueellaan
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Varsinais-Suomen ELY (N=293)
Uudenmaan ELY (N=131)
Satakunnan ELY (N=112)
Pohjois-Savon ELY (N=139)
Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)
Pohjois-Karjalan ELY (N=70)
Pohjanmaan ELY (N=58)
Pirkanmaan ELY (N=91)
Lapin ELY (N=195)
Keski-Suomen ELY (N=87)
Kainuun ELY (N=62)
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Hämeen ELY (N=121)
Etelä-Savon ELY (N=86)
Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 12. Sidosryhmien arvio ELY-keskuksittain onnistumisesta asioiden edistämisessä omalla alueellaan
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ELY-keskusten alueellisen 
vaikuttavuuden lisääminen
Seuraavassa tekstikappaleessa ovat keskeisimmät 
sidosryhmien esille nostamat kehitysasiat ELY-kes-
kusten alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Li-
säksi sidosryhmien keskeiset näkemykset on käsitelty 
omissa kappaleissaan. 

Sidosryhmät seuraavia keskeisiä keinoja ELY-keskus-
ten alueellisen vaikuttavuuden parantamiseen: 
• Verkostomainen yhteistyö sidosryhmien kanssa
• Vaikuttavuuden lisääminen näkyvyyttä lisäämäl-

lä median kautta, yrityksissä vierailemalla sekä 
tapahtumiin osallistumalla

• Monessa vastauksessa koettiin, että toiminta on 
keskittynyt keskusta-alueille

• Byrokratian vähentäminen tai budjetin ja henkilös-
tömäärän kasvattaminen nähtiin keinoina lisätä 
toiminnan vaikuttavuutta

• Päätäntävallan siirtäminen mahdollisimman pai-
kalliselle tasolle nähtiin yhtenä keinona vaikutta-
vuuden kasvattamiseksi

Viranomaiskumppanien kommenteissa yleisimpinä 
keinoina alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi eh-
dotetaan yhteistyön tiivistämistä paikallisten toimijoi-
den erityisesti kuntien kanssa, asiakaslähtöisyyden 
lisäämistä sekä aktiivisuutta toimintaan ja oman näky-
vyyden edistämiseen. 

ELY-keskusten toiminta ja sen toiminnan moni-
puolisuus ei ole tavallisen kansalaisen tai elinkeino-
elämän toimijoiden tiedossa. Toiminnasta ja sen ta-
voitteista viestimällä voitaisiin kasvattaa sidosryhmien 
ymmärrystä ELY-keskusten toimintaa kohtaan. 

Valittuja lainauksia:
• ELYn uskottavuutta ympäristöviranomaisena tulisi 

saada parempaan asemaan, alueella ollut merkit-
täviä ympäristörikoksia, joissa ELYn asema liian 
hiljainen ja näkymätön viranomaisena. 

• Muuttamalla painopistettä teollisuuden edistämi-
seen. 

• Nähtävissä olevat lakimuutokset rajaavat ELY:n 
roolia, vaikuttavuuden lisääminen tulisikin tapah-
tua näkyvyyden kautta ja ELY:n rooli tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestäjänä sekä keskustelun 
herättäjänä. 

• ELY-keskuksen toiminnan laaja-alaisuuden tuo-
mista esiin tavallisille kansalaisille. ELY-keskus 
koetaan edelleen esim. yrittäjien ja toiminnan 
järjestäjien puolella hidastavaksi, etäiseksi ja vai-
keasti ymmärrettäväksi osapuoleksi. 

• Uskottavuus ei ole valitettavasti optimaalisella 
tasolla, kun Uudenmaan ELY-keskus vastaa 
Kanta-Hämeen liikenneväylien kehittämisestä, 
vaikka Uudenmaan ELY-keskus onkin suoriutu-
nut tehtävistään hyvin. Yleinen suhtautuminen 
asiaan Kanta-Hämeessä lienee, että Uudenmaan 
ELY-keskus tekee vain sen mikä on pakko tehdä. 
Maakuntauudistus ja Kanta-Hämeen oma vastuu 
ja liikenneväylien kehittämisestä vastaava organi-
saatio auttaisi asiaa. 

• Enemmän vuorovaikutusta 
• Tulemalla ulos kuoresta, olemalla vähemmän 

viranomainen ja byrokraatti, buustaamalla kehit-
tämistä, luottamalla ja olemalla positiivinen. 
Rahoituksen hakijoita ei pidä heti ensitapaamisella 
epäillä ja ajaa puolustusasemiin – pitäisi ymmär-
tää että olemme samassa veneessä kehittämässä 
maakuntaa. 

• Lisää resursseja ja parempi tiedottaminen keski-
veto kansalaisille. 

• Muuttamalla toiminnan painopistettä siten, että 
tuntisi alueella käytettävissä olevat resurssit ja 
kompetenssit erittäin hyvin, ja kykenisi suun-
taamaan ja boostaamaan niitä kohti alueellista 
kehittymistä. Nykyinen ”asiakaspalvelu” -ajattelu ei 
todellakaan riitä, alueen kehittäminen ei ole vain 
”asiakkaiden” palvelemista, vaan eri osapuolten 
saamista ponnistelemaan yhteisten tavoitteiden 
muotoilemiseksi ja niiden saavuttamiseksi. 
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Yleisimmät palveluntuottajien ehdottamat keinot alu-
eellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi olivat avoimuus, 
aktiivisuus ja jalkautuminen paikallisesti. Asiakasläh-
töisyyteen ja yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa 
panostaminen. Yhteistyötä yritysten ja alueen mui-
den toimijoiden kanssa tulisi tiivistää. Viestintään ja 
näkyvyyteen tulisi panostaa selvästi nykyistä enem-
män. Myös sosiaalisen median kanavia voisi hyödyn-
tää nykyistä aktiivisemmin paikallisen näkyvyyden 
aikaansaamiseksi. Vastaajat olivat myös huolissaan 
paikallisen aktiivisuuden ja paikallistuntemuksen vä-
henemisestä. 

Valittuja lainauksia:
• Verkostomainen yhteistyö ja sen lisääminen, 

ennakointityön vertaileva kohtaaminen ketterän 
ja dynaamisen toiminnan periaatteella. Tiedon 
yhdistäminen ja asiantuntijaresurssin sekä ajan 
käytön kohdentaminen seudullisesti ja alueellisesti 
vaikuttaviin liideihin ja niiden arviointiin. 

• Yhdistämällä toiminnallisesti kiinteämmin TE-
toimijoihin. 

• Tiedottamista enemmän asioista jotka kuuluvat 
toimivaltaan 

• Maakuntauudistuksiin liittyen: kehittämispalvelut 
ovat nyt valtakunnallisia. Katsokaa, kun muutoksia 
tulee, että käy niin, että jokainen maakunta keksii 
pyörän uudelleen. se on sairaan kallista ja hirvittä-
vää haaskausta. Elyssä on hyviä työntekijöitä – se 
kokemus, joka siellä on, pitäisi pystyä hyödyntä-
mään jatkossa jotta osaaminen ei katoa. oli sitten 
rahat myöntävä instanssi kuka tahansa. 

• Kokonaisuuksien kehittäminen; nyt rakennerahas-
to-ohjelmakaudella kaikkea tarkastellaan elinkei-
noelämän kehittämisen kautta 

• Päätöksenteko ja toiminta lähelle kansalaisia 
• Hämeen ELYllä on valtakunnallisestikin arvioituna 

hyviä toimintamalleja. Alueellinen yhteistyö sujuu 
ja ELYllä on siinä iso rooli 

• Keskittymällä alueen arkeen, jalkautumalla ja 
pyrkimällä aitoon vuorovaikutukseen (nykyisin Ely 
jakaa vain ministeriön tietoa, josta ei erkkikään 
ota selvää, tarvitaan tietoa mitä päätökset ja lait 
vaikuttavat paikallisella tasolla. 

• Mielestäni asiat pitäisi hoitaa oman alueen toimi-
joiden toimesta. Nyt iso osa asioista hoidetaan 
Suomen kaukaisimmista kolkista käsin ja paikallis-
tuntemus unohdetaan pitkälti. 

• Lisää jalkautumista yrityksiin ja myös pienemmille 
paikkakunnille. Olla esillä, että vaikuttavuus näh-
dään paremmin! 
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Muiden kumppanien kommenteissa yleisimpinä kei-
noina alueellisen vaikuttavuuden lisäämiseksi ehdo-
tetaan yhteistyön tiivistämistä ja verkostoitumista alu-
een toimijoiden kanssa. Viestintään ja näkyvyyteen 
tulisi panostaa nykyistä enemmän. ELY-keskusten 
tulisi kirkastaa oma roolinsa ja tunnistaa keskeiset pa-
nostusalueet. Nykyinen toimintakenttä on hyvin laaja 
ja panostusten hajautuessa toiminnan vaikuttavuus 
jää joillakin osa-alueilla vähäiseksi. Maakuntauudis-
tus mahdollistanee roolin kirkastamisen sekä myös 
alueellisen paikallisen verkostoitumisen. 

Valittuja lainauksia:
• Tiiviimpi yhteistyö alueen toimijoiden kanssa. 
• Myös riskien hyväksyminen uusia ajatuksia ja 

toimintamalleja tuottavassa toiminnassa ja hank-
keissa. Mahdollisuuksien mukaan rahoitusmallien 
etsiminen yli rakennerahaston hanketyyppien 
rajojen. 

• ELY.n vaikuttavuus jo on melko suurta, eikä ole 
varmuutta pitäisikö sitä lisätä. Esimerkiksi monet 
toimintaryhmät ovat käytännössä ELY:jen pai-
kallistoimijoita ja riippuvaisia ELY.n rahoituksista. 
ELY-keskukset rahoittavat monien valtionhallinnon 
omien organisaatioiden EU-hankkeita, eikä yksi-
tyiset toimijat useinkaan enää voi pärjätä tässä 
kilpailussa. 

• Huomioida pienimuotoiset yritykset paremmin 
• Saaristoliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä 

toimintatavoissa olisi hieman muutettavaa, esim. 
miten osallistuttiin sen puolen ministeriltä tullee-
seen ehdotukseen yhteysalusliikenteen mak-
sulliseen kokeiluun ja että ELY olisi voinut ottaa 
vahvemmin kantaa alueen näkökulmasta. 

• Yhdistää toiseen ELY-keskukseen, isommaksi 
• Verkostoitumista vaan lisää. 
• Yritysyhteistyön tiivistäminen ja sektori-intressien 

yhteensovittaminen 
• Luonto voisi saada enemmän painoarvoa. 
• Liikenneasioissa tulee painottaa tavallisten kun-

talaisten elämää, turvallisuutta ja turvallisuuden 
tunnetta. On lähes rikollista priorisoida elinkei-
noelämän kuljetusten sekunnin säästöä ja sillä 
perusteella ylläpitää vaarallista liikenneympäristöä 
ehdoin tahdoin. 

• Jalkautumalla kentälle 
• Pitäisi linjata selkeästi onko ELY viranomainen 

(vain viranomaistehtäviä hoitava, positiivises-
sa mielessä ja positiivisessa asenteessa kuten 
paljolti jo nykyään onkin), kehittämisorganisaatio, 
hankeorganisaatio, elinkeino-organisaatio, infran 
suunnittelu/rakentamisorganisaatio vai seutukun-
nan elinkeinoja ja elinvoimaa tukeva yhteistyö- 
ja asiantuntijataho tueksi muille näitä tehtäviä 
hoitaville organisaatioille vai kenties näitä kaikkea, 
jolloin haukataan ehkä turhan kunnianhimoista 
kakkua. Linjauksesta riippuen vaikuttavuutta voisi 
lisätä mm. syventämällä alueellisen yhteistyön 
koordinaatiota ja vuoropuhelua yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen kanssa 
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Tyytyväisyys toimintaan 
kokonaisuutena
Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on tyytyväisiä tai 
erittäin tyytyväisiä arvioimansa ELY-keskuksen toi-
mintaan. Erittäin tyytymättömiä vastaajia on vain 1 %, 
ja he edustavat tasaisesti eri sidosryhmiä. Sidosryh-
mistä tyytyväisimpiä ovat palveluntuottajat ja vähiten 
tyytyväisiä ovat viranomaiskumppanit. Tulos on tältä 

osin täysin yhtenevä vuosien 2013 ja 2015 tutkimus-
ten kanssa.

Sidosryhmien kokonaistyytyväisyys on kehittynyt 
hienoisesti positiiviseen suuntaan, kun tarkastellaan 
nyt tehtyä tutkimusta ja vuosien 2011, 2013 ja 2015 
tutkimuksiin. Erot tutkimuksen toteutuskertojen välillä 
ovat olleet varsin pieniä. Poikkeuksena on ohjaavien 
tahojen tyytyväisyys, joka on vaihdellut vuosittain ol-
len nyt toteutetussa tutkimuksessa aiempaa parem-
malla tasolla.

Tyytyväisyys ELY-keskusten toimintaan

Yli kaksi kolmasosaa vastaajista on tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä arvioimansa ELY-keskuksen toimin-
taan. Erittäin tyytymättömiä vastaajia on vain 1 %, ja he edustavat tasaisesti eri sidosryhmiä.

Sidosryhmien kokonaistyytyväisyys on kehittynyt positiiviseen suuntaan verrattuna aikaisempien vuosien 
2011, 2013 ja 2015 tutkimuksiin. Erot tutkimuksen toteutuskertojen välillä ovat olleet varsin pieniä. Poik-
keuksena on ohjaavien tahojen tyytyväisyys, joka on vaihdellut vuosittain ollen nyt toteutetussa tutki-
muksessa aiempaa paremmalla tasolla.

Yleistyytyväisyys vaihtelee ELY-keskuksittain välillä 3,53 – 3,88, kun asteikkona on 1 (erittäin tyytymä-
tön) – 5 (erittäin tyytyväinen). Parhaat kokonaistyytyväisyys arviot sidosryhmiltä saivat Satakunnan ja 
Pohjois-Savon ELY-keskukset. 

Palveluntuottajat ovat muita sidosryhmiä tyytyväisempiä ja vastaavasti viranomaiskumppanit muita tyy-
tymättömämpiä. Poikkeuksena tosin tyytyväisyys viestinnän eri osa-alueisiin, jonka osalta muut sidos-
ryhmät arvioivat tyytyväisyytensä muita alhaisemmaksi. Kuten edellisissäkin tutkimuksissa sidosryhmät 
ovat tyytyväisimpiä ELY-keskusten asiantuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen sekä ELY-keskusten 
toiminnan laatuun.
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Viranomaiskumppanit Muut kumppanit Palveluntuottajat Kaikki Ohjaavat tahot

ELY-keskukset 2013 ELY-keskukset 2015 ELY-keskukset 2017
Asteikko: 1-5
1 = Erittäin tyytymätön

Kuva 13. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.
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Yleistyytyväisyys vaihtelee ELY-keskuksittain välillä 
3,53 – 3,88, kun asteikkona on 1 (erittäin tyytymätön) – 
5 (erittäin tyytyväinen). Parhaat kokonaistyytyväisyys 
arviot sidosryhmiltä saivat Satakunnan ja Pohjois-Sa-
von ELY-keskukset. Vastausten hajonta on vastaava 
aiempien tutkimusten kanssa, mutta sekä heikoin että 
paras arvosana ovat korkeampia kuin vuoden 2015 
tutkimuksessa. Erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten 
vastaajien osuus on pienin Keski-Suomen, Kainuun 

Kuva 14. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuudessaan. Vastausten jakaumat ELY-kes-
kuksittain.

Kuva 15. Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vastausten jakaumat vastaajaryhmittäin.
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ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksien osalta, mikä nä-
kyy näiden ELY-keskusten saamana keskimääräistä 
alhaisempana tyytyväisyyden keskiarvona.

Jakaumia tarkasteltaessa on syytä huomata, et-
tä ELY-keskuskohtaiset arviot perustuvat osin varsin 
pieneen vastaajamäärään. Tästä johtuen yksittäisten 
vastaajien arviot vaikuttavat keskiarvoihin. Jakauma 
tarjoaa tärkeää tietoa ELY-keskukselle siitä, miten 
keskiarvo syntyy, mutta ELY-keskusten keskinäises-
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sä ja myöhemmin ajallisessa vertailussa suositellaan 
käytettävän vain keskiarvoja.

Verrattaessa tuloksia vuoden 2015 tutkimukseen 
havaitaan, että tyytyväisyys on kehittynyt myönteiseen 
suuntaan useimpien ELY-keskusten osalta. Eniten 
tyytyväisyys on parantunut Uudenmaan ELY-keskuk-
sen osalta. Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskus-
ten osalta tyytyväisyys on sen sijaan heikentynyt.

Kuva 16. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.
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Tyytyväisyys toiminnan osa-
alueisiin
Sidosryhmät ovat tyytyväisimpiä ELY-keskusten 
asiantuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen se-
kä yleisesti ELY-keskusten toiminnan laatuun. Vähi-
ten tyytyväisiä sidosryhmät ovat ELY-keskusten toi-
minnan aloitteellisuuteen ja toiminnan joustavuuteen 
muuttuneessa tilanteessa sekä viestintään.

Nyt tehdyssä ja aiempien vuosien tutkimuksissa 
ELY-keskusten viestintä on saanut kaikkien arvioitu-
jen osa-alueiden osalta keskimääräistä huonompia 
arvosanoja. Viestintää arvioitiin sen oikea-aikaisuu-
den, selkeyden ja riittävyyden osalta. Toiminnan osa-
alueiden tulokset ovat kauttaaltaan hyvin yhteneväisiä 
vuoden 2015 tutkimuksen kanssa.

Sidosryhmien väliset erot arvioissa ovat kohtalai-
sen pieniä. Palveluntuottajat ovat muita sidosryhmiä 
tyytyväisempiä ja vastaavasti viranomaiskumppanit 
muita tyytymättömämpiä. Poikkeuksena tosin tyy-

8 %

9 %

8 %

15 %

28 %

22 %

9 %

15 %

17 %

13 %

9 %

15 %

41 %

42 %

40 %

46 %

52 %

46 %

42 %

53 %

44 %

37 %

36 %

48 %

34 %

33 %

33 %

25 %

14 %

19 %

32 %

22 %

22 %

29 %

34 %

24 %

9 %

10 %

12 %

9 %

3 %

8 %

10 %

6 %

11 %

13 %

15 %

9 %

3 %

4 %

7 %

4 %

5 %

oikea-aikaisuuteen

selkeyteen

riittävyyteen

toimintatapoihin

osaamiseen

tavoitettavuuteen

toiminnan oikea-aikaisuuteen

toiminnan laatuun

kykyyn tehdä yhteistyötä ja kuunnella muita
toimijoita

toiminnan joustavuuteen muuttuneessa
tilanteessa

aloitteellisuuteen

kanssa tehtävän yhteistyön nopeuteen

Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa

Tyytyväisyys ELY-keskuksen... 

Tyytyväisyys ELY-keskuksen asiantuntijoiden... 

Tyytyväisyys ELY-keskuksen viestinnän... 

Kuva 17. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toiminnan eri osa-alueisiin

tyväisyys viestinnän eri osa-alueisiin, jonka osalta 
muut sidosryhmät arvioivat tyytyväisyytensä muita 
alhaisemmaksi. Kuten edellisissäkin tutkimuksissa si-
dosryhmät ovat tyytyväisimpiä ELY-keskusten asian-
tuntijoiden osaamiseen ja tavoitettavuuteen sekä ELY-
keskusten toiminnan laatuu

Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-kes-
kuksen toiminnan eri osa-alueisiin sekä viestinnän ja 
asiantuntijoiden toimintaan on esitetty ELY-keskuksit-
tain kuvissa 21 – 23.
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Kuva 18. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toiminnan eri osa-alueisiin. Vertailu vuoden 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.

Kuva 19. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen toiminnan eri osa-alueisiin. Vertailu vuoden 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.
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Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)

Viranomaiskumppanit (N=820)

Muut kumppanit 2013 (N=775)

Muut kumppanit 2015 (N=782)

Muut kumppanit (N=632)

Palveluntuottajat 2013 (N=575)

Palveluntuottajat 2015 (N=616)

Palveluntuottajat (N=418)

Kaikki 2013  (N=2392)

Kaikki 2015  (N=2392)

Kaikki vastaajat (N=1870)
Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

3,63

4,03

3,78

3,54

3,96

3,67

3,50

3,89

3,71

3,75

4,03

3,99

3,65

3,98

3,74

3,54

3,89

3,75

3,59

4,01

3,78

3,51

3,95

3,69

3,50

3,88

3,77

3,59

4,05

3,67

3,49

3,95

3,61

3,48

3,89

3,65

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

ELY-keskuksen asiantuntijoiden
toimintatapoihin

ELY-keskuksen asiantuntijoiden
osaamiseen

ELY-keskuksen asiantuntijoiden
tavoitettavuuteen

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)

Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)

Viranomaiskumppanit (N=820)

Muut kumppanit 2013 (N=775)

Muut kumppanit 2015 (N=782)

Muut kumppanit (N=632)

Palveluntuottajat 2013 (N=575)

Palveluntuottajat 2015 (N=616)

Palveluntuottajat (N=418)

Kaikki 2013  (N=2392)

Kaikki 2015  (N=2392)

Kaikki vastaajat (N=1870)
Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

3,47

3,49

3,43

3,32

3,33

3,29

3,32

3,35

3,29

3,57

3,59

3,56

3,37

3,40

3,33

3,33

3,37

3,35

3,42

3,38

3,36

3,27

3,24

3,28

3,30

3,30

3,25

3,46

3,52

3,40

3,34

3,36

3,28

3,33

3,39

3,29

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

ELY-keskuksen viestinnän oikea-
aikaisuuteen

ELY-keskuksen viestinnän selkeyteen

ELY-keskuksen viestinnän riittävyyteen

Viranomaiskumppanit 2013 (N=1042)

Viranomaiskumppanit 2015 (N=993)

Viranomaiskumppanit (N=820)

Muut kumppanit 2013 (N=775)

Muut kumppanit 2015 (N=782)

Muut kumppanit (N=632)

Palveluntuottajat 2013 (N=575)

Palveluntuottajat 2015 (N=616)

Palveluntuottajat (N=418)

Kaikki 2013  (N=2392)

Kaikki 2015  (N=2392)

Kaikki vastaajat (N=1870)
Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 20. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen asiantuntijoihin ja viestintään. Vertailu vuoden 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.

Kuva 21. Sidosryhmien tyytyväisyys arvioimansa ELY-keskuksen asiantuntijoihin ja viestintään. Vertailu vuoden 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.
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Kuva 22. Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksittain toiminnan eri osa-alueisiin

3,62

3,76

3,50

3,70

3,75

3,51

3,63

3,76

3,50

3,50

3,65

3,45

3,68

3,73

3,39

3,48

3,62

3,40

3,45

3,67

3,39

3,64

3,71

3,50

3,69

3,89

3,66

3,70

3,82

3,68

3,34

3,55

3,34

3,61

3,76

3,49

3,87

3,90

3,57

3,87

3,98

3,77

3,60

3,73

3,42

3,53

3,77

3,45

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

kykyyn tehdä yhteistyötä
ja kuunnella muita

toimijoita

toiminnan laatuun

toiminnan oikea-
aikaisuuteen

Varsinais-Suomen ELY (N=293)
Uudenmaan ELY (N=131)
Satakunnan ELY (N=112)
Pohjois-Savon ELY (N=139)
Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)
Pohjois-Karjalan ELY (N=70)
Pohjanmaan ELY (N=58)
Pirkanmaan ELY (N=91)
Lapin ELY (N=195)
Keski-Suomen ELY (N=87)
Kainuun ELY (N=62)
Kaakkois-Suomen ELY (N=100)
Hämeen ELY (N=121)
Etelä-Savon ELY (N=86)
Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

ELY-keskuksen...

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

ELY-keskuksen...
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Kuva 23. Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksittain toiminnan eri osa-alueisiin

3,66

3,34

3,45

3,62

3,76

3,50

3,68

3,44

3,49

3,70

3,75

3,51

3,71

3,44

3,47

3,63

3,76

3,50

3,55

3,03

3,35

3,50

3,65

3,45

3,56

3,39

3,38

3,68

3,73

3,39

3,63

3,20

3,37

3,48

3,62

3,40

3,47

3,20

3,33

3,45

3,67

3,39

3,69

3,35

3,53

3,64

3,71

3,50

3,79

3,45

3,59

3,69

3,89

3,66

3,82

3,47

3,62

3,70

3,82

3,68

3,53

3,30

3,25

3,34

3,55

3,34

3,68

3,30

3,45

3,61

3,76

3,49

3,81

3,49

3,57

3,87

3,90

3,57

3,98

3,59

3,68

3,87

3,98

3,77

3,59

3,21

3,29

3,60

3,73

3,42

3,56

3,28

3,38

3,53

3,77

3,45

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

kanssa tehtävän yhteistyön
nopeuteen

aloitteellisuuteen

toiminnan joustavuuteen
muuttuneessa tilanteessa

kykyyn tehdä yhteistyötä ja
kuunnella muita toimijoita

toiminnan laatuun

toiminnan oikea-
aikaisuuteen

Varsinais-Suomen ELY (N=293)

Uudenmaan ELY (N=131)

Satakunnan ELY (N=112)

Pohjois-Savon ELY (N=139)

Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)

Pohjois-Karjalan ELY (N=70)

Pohjanmaan ELY (N=58)

Pirkanmaan ELY (N=91)

Lapin ELY (N=195)

Keski-Suomen ELY (N=87)

Kainuun ELY (N=62)

Kaakkois-Suomen ELY (N=100)

Hämeen ELY (N=121)

Etelä-Savon ELY (N=86)

Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)

Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

ELY-keskuksen...
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Kuva 24. Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksittain asiantuntijoiden toimintaan

3,78

4,03

3,63

3,83

4,12

3,72

3,70

4,12

3,61

3,66

3,93

3,50

3,87

4,07

3,71

3,87

3,85

3,51

3,92

3,98

3,53

3,79

3,97

3,65

3,71

4,12

3,74

3,88

4,19

3,74

3,60

3,85

3,42

3,72

3,97

3,57

3,84

4,07

3,77

4,15

4,13

3,77

3,70

4,03

3,56

3,67

4,06

3,57

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

tavoitettavuuteen

osaamiseen

toimintatapoihin

Varsinais-Suomen ELY (N=293)
Uudenmaan ELY (N=131)
Satakunnan ELY (N=112)
Pohjois-Savon ELY (N=139)
Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)
Pohjois-Karjalan ELY (N=70)
Pohjanmaan ELY (N=58)
Pirkanmaan ELY (N=91)
Lapin ELY (N=195)
Keski-Suomen ELY (N=87)
Kainuun ELY (N=62)
Kaakkois-Suomen ELY (N=100)
Hämeen ELY (N=121)
Etelä-Savon ELY (N=86)
Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

ELY-keskuksen 
asiantuntijoiden...
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Kuva 25. Sidosryhmien tyytyväisyys ELY-keskuksittain viestinnän toimintaan

3,43

3,49

3,47

3,54

3,58

3,50

3,44

3,47

3,51

3,27

3,24

3,31

3,32

3,47

3,44

3,34

3,41

3,43

3,34

3,44

3,38

3,40

3,40

3,44

3,58

3,68

3,61

3,49

3,55

3,55

3,52

3,46

3,40

3,53

3,55

3,54

3,44

3,49

3,54

3,44

3,61

3,63

3,30

3,42

3,35

3,43

3,51

3,46

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

riittävyyteen

selkeyteen

oikea-aikaisuuteen

Varsinais-Suomen ELY (N=293)
Uudenmaan ELY (N=131)
Satakunnan ELY (N=112)
Pohjois-Savon ELY (N=139)
Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)
Pohjois-Karjalan ELY (N=70)
Pohjanmaan ELY (N=58)
Pirkanmaan ELY (N=91)
Lapin ELY (N=195)
Keski-Suomen ELY (N=87)
Kainuun ELY (N=62)
Kaakkois-Suomen ELY (N=100)
Hämeen ELY (N=121)
Etelä-Savon ELY (N=86)
Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

ELY-keskuksen 
viestinnän...
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Yhteistyön tärkeys 
sidosryhmille
Yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta 
sidosryhmän edustajasta pitää yhteistyötä arvioiman-
sa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeä-
nä. Eri sidosryhmien näkemyksissä ei ole merkittäviä 
eroja. Palveluntuottajat pitävät yhteistyön merkitystä 
kaikista suurimpana. Tulokset ovat myös hyvin sa-
man kaltaiset kuin edellisissä vuosien 2015 ja 2013 
tutkimuksissa. Kaikkien sidosryhmien osalta ELY-kes-
kuksen merkityksen koetaan kuitenkin kasvaneen en-
tisestään. 

Erot ELY-keskusten välillä ovat niin pieniä (± 0,11 
yksikköä keskiarvossa), että ne jäävät satunnaisvaih-
telun sisälle. Yhteistyö ELY-keskusten kanssa on si-
ten sidosryhmille käytännössä yhtä tärkeää kaikkialla 
Suomessa.

Arvio yhteistyökumppanin 
tärkeydestä ELY-keskukselle
Lähes 60 % vastaajista kokee edustamansa organi-
saation olevan ELY-keskukselle tärkeä tai erittäin tär-
keä yhteistyökumppani. Sidosryhmien vastaukset ei-
vät juuri poikkea toisistaan, sen sijaan eri henkilöiden 
vastauksissa on hajontaa aikaisempien tutkimusten 
tapaan. Lähes 15 % vastaajista ei koe edustamansa 
sidosryhmän olevan ELY-keskukselle tärkeä yhteis-
työkumppani. Tulokset eivät eroa merkitsevästi vuo-
sien 2013 ja 2015 tutkimusten tuloksista.

Tärkeydestä muodostetut keskiarvot vaihtelevat 
ELY-keskuskohtaisesti melko vähän, joten tuloksista 
ei voi vetää ELY-keskuskohtaisia johtopäätöksiä.

ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön 
merkitys

Yhdeksän kymmenestä tutkimukseen vastanneesta sidosryhmän edustajasta pitää yhteistyötä arvi-
oimansa ELY-keskuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. Eri sidosryhmien näkemyksissä ei ole 
merkittäviä eroja. Palveluntuottajat pitävät yhteistyön merkitystä kaikista suurimpana. Tulokset ovat myös 
hyvin saman kaltaiset kuin edellisissä vuosien 2015 ja 2013 tutkimuksissa. Kaikkien sidosryhmien osalta 
ELY-keskuksen merkityksen koetaan kuitenkin kasvaneen entisestään. 

Lähes 60 % vastaajista kokee edustamansa organisaation olevan ELY-keskukselle tärkeä tai erittäin tär-
keä yhteistyökumppani. Sidosryhmien vastaukset eivät juuri poikkea toisistaan, sen sijaan eri henkilöiden 
vastauksissa on hajontaa aikaisempien tutkimusten tapaan. Lähes 15 % vastaajista ei koe edustamansa 
sidosryhmän olevan ELY-keskukselle tärkeä yhteistyökumppani. 

Sidosryhmät nostivat esille ELY-keskusten kehittämistarpeita: 
• Vastuutahojen ja -henkilöiden tavoitettavuuden edistäminen
• Yhteistyökumppanien asioiden tuntemuksen kasvattaminen
• Toimintatapojen yhtenäistäminen
• Riittävä resursoinnin varmistaminen
• Henkilösidonnaisuus ja henkilöiden vaihtuvuus
• Ympäristövastuualueen riippumattomuus elinkeinovastuualueesta: 
• Tavoitettavuus, päätöksen teon nopeus ja päätösten yhdenmukaisuus 
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55 %

62 %

57 %

49 %

35 %

30 %

33 %

38 %

8 %

6 %

7 %

9 %

Kaikki vastaajat (N=1870)

Palveluntuottajat (N=418)

Muut kumppanit (N=632)

Viranomaiskumppanit (N=820)

Erittäin tärkeää Tärkeää Jokseenkin tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa

4,35

4,45

4,52

4,423 %

2 %

3 %

3 %

Kuva 26. ELY-keskusyhteistyön tärkeys eri sidosryhmille

Kuva 27. ELY-keskusyhteistyön tärkeys sidosryhmille ELY-keskuskohtaisesti esitettynä

55 %

62 %

55 %

55 %

51 %

56 %
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55 %
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56 %

52 %

54 %

55 %

52 %

56 %

51 %

35 %

30 %

34 %

36 %

35 %

32 %

31 %

34 %

33 %

30 %

32 %

36 %

32 %

37 %

38 %

38 %

8 %

6 %

9 %

7 %

11 %

10 %

5 %

7 %

8 %

12 %

9 %

7 %

8 %

7 %

3 %

8 %

1 %

Kaikki vastaajat (N=1870)

Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)

Etelä-Savon ELY (N=86)

Hämeen ELY (N=121)

Kaakkois-Suomen ELY (N=100)

Kainuun ELY (N=62)

Keski-Suomen ELY (N=87)

Lapin ELY (N=195)

Pirkanmaan ELY (N=91)

Pohjanmaan ELY (N=58)

Pohjois-Karjalan ELY (N=70)

Pohjois-Pohjanmaan ELY (N=179)

Pohjois-Savon ELY (N=139)

Satakunnan ELY (N=112)

Uudenmaan ELY (N=131)

Varsinais-Suomen ELY (N=293)

Erittäin tyytyväinen Tyytyväinen En tyytyväinen enkä tyytymätön Tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa sanoa

4,42

4,53

4,42

4,41

4,44

4,36

4,44

4,52

4,42

4,40

4,45

4,31

4,43

4,41

4,35

4,46

7 %

2 %

3 %

2 %

2 %

3 %

3 %

2 %

4 %

4 %

2 %

1 %

3 %

4 %
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17 %

18 %

18 %

16 %

41 %

45 %

41 %

39 %

24 %

24 %

22 %

26 %

10 %

7 %

11 %

12 %

Kaikki vastaajat (N=1870)

Palveluntuottajat (N=418)

Muut kumppanit (N=632)

Viranomaiskumppanit (N=820)

Erittäin tärkeää Tärkeää Jokseenkin tärkeää Ei kovin tärkeää Ei lainkaan tärkeää En osaa sanoa

3,57

3,62

3,69

3,61

Kuva 28. Sidosryhmien arvio siitä, kuinka tärkeä vastaaja on yhteistyökumppanina arvioimalleen ELY-keskukselle. Tulokset vastaa-
jatahoittain.
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8 %

9 %

12 %

6 %

6 %

10 %

13 %

14 %

14 %

1 %

3 %

Kaikki vastaajat (N=1870)

Etelä-Pohjanmaan ELY (N=146)

Etelä-Savon ELY (N=86)

Hämeen ELY (N=121)

Kaakkois-Suomen ELY (N=100)

Kainuun ELY (N=62)

Keski-Suomen ELY (N=87)

Lapin ELY (N=195)

Pirkanmaan ELY (N=91)

Pohjanmaan ELY (N=58)

Pohjois-Karjalan ELY (N=70)

Pohjois-Pohjanmaan ELY
(N=179)

Pohjois-Savon ELY (N=139)

Satakunnan ELY (N=112)

Uudenmaan ELY (N=131)

Varsinais-Suomen ELY (N=293)

Erittäin tärkeä Tärkeä Jokseenkin tärkeä Ei kovin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa

3,61

3,71

3,59

3,54

3,35

3,69

3,74

3,55

3,65

3,59

3,95

3,67

3,72

3,67

3,56

3,50

Kuva 29. Sidosryhmien arvio siitä, miten tärkeä yhteiskumppani he ovat arvioimalleen ELY-keskukselle
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Ehdotukset ELY-keskusten 
yleiseksi kehittämiseksi
Vastaajilta pyydettiin ehdotuksia ELY-keskusten ylei-
seksi kehittämiseksi. Seuraavassa on esitetty yhteen-
veto sidosryhmien esille nostamista yleisimmin esille 
nousseista ehdotuksista. Ehdotukset on lajiteltu sen 
mukaan, millaisia asioita avoimissa vastauksissa on 
painotettu.

Vastuutahojen ja -henkilöiden tavoitettavuuden edis-
täminen: Oikean vastuutahon ja henkilön löytäminen 
haasteena. Yhteystietoja toivotaan helpommin saa-
taville. 

Yhteistyökumppanien asioiden tuntemus: Sidosryhmi-
en ja loppuasiakkaiden toiminnan ja toimintaympäris-
tön tuntemuksen parantaminen. Aito yhteistyö ja ver-
kostoituminen edellyttävät kumppanien tavoitteiden ja 
toiminnan lähtökohtien tuntemusta. Myös yksittäisissä 
asioissa toivotaan parempaa perehtymistä käsiteltä-
vään asiaan.

Toimintatapojen yhtenäistäminen: Eri ELY-keskusten 
toimintatavoissa ja käytännöissä on eroavuuksia. 
Käytännöt, vaatimukset, ohjeistukset ja lomakkeet tu-
lisi yhdenmukaistaa. 

Riittävä resursoinnin varmistaminen: monet vastaajat 
kokevat ELY-keskuksen nykyiset resurssit riittämättö-
miksi suhteessa ELY-keskuksille asetettujen tehtävien 
vaativuuteen ja niiden hoitamisen edellyttämään työ-
määrään nykyisillä toimintamalleilla. Pienentyneiden 
henkilöresurssien uskotaan vaikuttaneen negatiivi-
sesti palvelu- ja toimintakykyyn. 

Henkilösidonnaisuus ja henkilöiden vaihtuvuus: Hen-
kilöiden vaihtuminen on aiheuttanut epäjatkuvuutta 
yhteistyöhön ja toimintaan.

Ympäristövastuualueen riippumattomuus elinkeino-
vastuualueesta: Useat vastaajat toivat esille tarpeen 
huolehtia ympäristövastuualueen asioiden riippumat-
tomasta käsittelystä suhteessa elinkeinopoliittisiin in-
tresseihin. Vastaavasti osa vastaajista toivoi tiiviimpää 
vuoropuhelua näiden vastuualueiden osalta yhtenäis-
ten ohjeistusten ja päätösten aikaansaamiseksi (risti-
riitaisuuksien sisäinen käsittely).

Tavoitettavuus, päätöksen teon nopeus ja päätösten 
yhdenmukaisuus nousivat tämänkin kysymyksen vas-
tauksissa esille keskeisinä toiveina.

Useissa vastauksissa nostettiin lisäksi esille maa-
kuntauudistukseen liittyvien muutosten läpivien-
nin tärkeys

Valittuja avoimia vastauksia – Viranomaiset
• Vuosien varrella Ely-keskuksen palvelut ovat 

heikentyneet. Erityisosaaminen on vähentynyt 
lähteneiden henkilöiden myötä, eikä jäljelle jäävillä 
henkilöillä ole voitu täysin paikata näitä mene-
tyksiä. Myös yhteydenotot Elyyn ovat tätä kautta 
vähentyneet. 

• Asiakaslähtöisyyteen panostaminen, asiakasym-
märryksen kehittäminen, aluetuntemuksen kehittä-
minen, uusimman tiedon levittäminen, mahdollis-
tamaan oppiminen viranomaistoiminnan lisäksi 

• Tietoa pitää jakaa enempi toiminnan ulkoista-
misesta, kenelle on ulkoistettu ja mitä. Mm. tien 
kunnossapitourakat? 

• Henkilöresurssit riittäväksi. Valtionavustusohjeis-
tus, päätökset ja maksatukset saatava ajoissa. 
Kunnan talousarvion laatimisvaiheessa pitäisi 
tietää ELY:n seuraavan vuoden hankinnat. Päät-
tyviin ja ostettaviin vuoroihin pitää voida varautua 
talousarviossa. Lippu- ja maksujärjestelmät sellai-
seksi, että ELY:n hankkimassa liikenteessä käyvät 
myös kunnan tuetut lipputuotteet. Alati muuttuva 
toimintaympäristö on aiheuttanut sen, että ELY:n 
ohjeistus on puutteellista. 

• Enemmän kuntiin jalkautumista, kaikki tapahtumat 
ja tilaisuudet ei tarvitsisi järjestää Mikkelissä tai 
Juvalla 

• Ympäristöpuolelle enemmän asiantuntijoita. Kun-
kin alan asiantuntijoiden löytäminen on vaikeaa. 
Asiantuntijaluetteloa tulisi päivittää ja sen pitäisi 
olla helposti saatavissa. 

• Alueellisuutta ja aluelähtöisyyttä on korostettava. 
ELY-keskuksen ja tulevan maakunnan on oltava 
alueen puolella ja tehtävä strategista yhteistyötä 
kumppanuuden perustalta. Kaupunkiorganisaatio 
kohtaa alueen yrittäjät ja yhteisöt ja omaa myös 
omana konserninaan vahvat voimavarat. ELY/
maakunta on tervetullut kumppani tähän yhteis-
työhön. 

• Tehtäviä liian paljon nykyresurssiin nähden, 
hommia siirretään henkilöille, joilla ei ole asiantun-
tijuutta 
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• Yhtenäiset tulkinnat muiden ELY-keskusten kans-
sa. 

• Ainakin rekrytoida osaavat ihmiset ja muistaa erot-
taa asioissa se mikä kenenkin tehtävä on. Ympä-
ristönsuojelun tehtävä on suojella ympäristöä, 
eikä edistää ympäristöasioiden kustannuksella 
elinkeinoja. Nämä kaksi eivät edes nykyään pitäisi 
olla ristiriidassa. Kuntien harteille ei voi tiputtaa 
päätös- ja valvontataakkaa antamatta samalla 
tukea. ELY:n pitää ymmärtää, että ei saa syntyä 
valvonnallista tyhjiötä siihen väliin mitä kunta val-
voo ja mitä valtio valvoo. 

Valittuja avoimia vastauksia – Palvelutuottajat
• Aito perehtyminen yhteistyökumppaniin. ELY-

keskus toimii alallani liiaksi vain muutaman (ison) 
tahon kanssa, joilla on resursseja markkinoida ja 
tuoda itseään esiin, mutta jotka eivät kuitenkaan 
tee yhtään parempaa tulosta kuin ”rannalle jäte-
tyt”. Pienetkin voi toimia tehokkaammin, tulok-
sekkaammin ja vaikuttavammin. Tästä on faktista 
näyttöä, mutta ELY-keskus on sokea. 

• Elyn virkamiehillä pitäisi olla paremmat mahdolli-
suudet joustaa byrokratiassa. Heillä on osaamista 
ja arviointikykyä nähdä, miten voidaan joustaa 
järkevällä tavalla. 

• Arviointi ja sen taso henkilöityy todella paljon, kos-
ka joillekin asiantuntijoille arvioinnin voisi nostaa 
viitoseen, mutta joillekin taas ei. 

• Yhteistyö on jo nyt hyvin toimivaa. Toiminnan ja 
asiantuntijuuksien avaamista (viestintää) voisi olla 
enemmän erilaisille toimijoille. 

• Asiakaslähtöisyys, asiakkaiden kuuntelu, lupaus-
ten pitäminen, pk-kentän tunteminen syvällisesti. 

• E ja Y osastojen yhteensovittamiseksi olisi tehtävä 
pian jotakin. Ei voi olla niin, että ylijohtajan alla 
on Y osasto, joka toimii muista toimintatavoista 
poiketen. 

• nykyisin sähköinen asiointi ja kaikkien tavallisten 
asioiden urakoiden toteuttaminen yms. on osittain 
hyvä asia, mutta jatkuva asiakkaiden tienkäyttä-
jien laatujärjestelmien kasvattaminen sähköisellä 
massalla ja analysointi (henkilötyötä kokouksia 
matkoja ) ovat suoraan pois yhteiskunnan tuotta-
vuudesta, kun jotain uutta otetaan käyttöön, niin 
vanhasta käytännöstä pitää samalla luopua, pitää 
palvella yhteiskunnan perustarpeita ja elinkeino-
elämää ei atk ruutua 

• Vrt. aikaisemmat vastaukset. Selkeä organisaatio, 
jossa voidaan siirtyä helposti ylemmälle tasol-
le, jos asiantuntijan kanssa ei päästä asiassa 
eteenpäin tai on epäily että asiantuntija tekee 
päätökset henkilökohtaisten mieltymysten tai 
arvojen mukaan, ei yhdenvertaisuuden tai lainsää-
dännön mukaan. Tarvitaan yksinkertainen sisäinen 
arviointimekanismi (eettinen ohjeistus?) ELY:n 
asiantuntijapalvelulle, koska virallinen valittaminen 
päätöksistä ei ole kenenkään etu. 

• Toimintatavat ja palveluasenne pitäisi yhtenäis-
tää. Nyt asiakaskokemus ja toiminnan laatu 
liian henkilöriippuvaista. Tarkoittaa sitä, että osa 
asioista menee hyvin ja joustavasti eteenpäin, 
kun taas osaan asioista ei tunnu saavan vas-
tauksia millään. Laajempaa rahoitusosaamista 
jokaiselle yhteyshenkilölle. On turhauttavaa, kun 
pöydän toisella puolella on joukko ihmisiä, jotka 
sitten tapaamisen jälkeen pallottelevat keskenään 
asioita. Ei nykypäivän yritystoiminnassa ole aikaa 
odotella tällaisten raatien johtopäätöksiä. Virtavii-
vaisuutta lisää. 

Valittuja avoimia vastauksia – Muut kumppanit 
• Kainuun alueen oma ELY-keskus tulee ehdotto-

masti säilyttää toiminnan pitämiseksi asiakasläh-
töisenä ja joustavana. 

• ELY on ennen kaikkea viranomaisorganisaatio, 
eikä palvelukeskus. ELY:stä pitäisi saada ennen 
kaikkea nopeita, selkeitä puolueettomia päätök-
siä. Tässä mielessä liika palveleminen ja osallis-
tuminen hankkeisiin, omiin tutkimuksiin ym. voi 
vaarantaa puolueettoman valvonnan sekä sotkea 
toiminnanharjoittamisen ja viranomaisen roolijaon. 
Kannatamme myös päätöksenteon säilyttämistä 
lähialueella, sillä aluetuntemuksesta on hyötyä 
erityisesti sosiaali- ja ympäristöasioissa. KAS 
ELY toimii kyllä monin tavoin edistäen alueellisten 
työpaikkojen säilymistä, mutta samanaikaiset eri-
laiset ELYjen valtakunnalliset HILMA-kilpailutukset 
vievät entistä enemmän työpaikkoja pois maakun-
nastamme ja myös maastamme. 

• Internet-sivut selkeämmiksi, henkilöhaku helpom-
maksi 

• Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa toimii hyvin, 
koska meidän yhteistyöhenkilömme siellä ovat tosi 
hyviä. Näiden yksittäisten työntekijöiden hyvä työ-
panos aiheuttaa hyvät arvosanat, kun taas muuten 
haluaisin nähdä enemmän uskallusta johtoportaal-
ta (keskijohto) ottaa aktiivisempaa roolia. 
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• ELY-keskuksen tulisi kuunnella ja tutustua toimi-
tettuun materiaaliin. Tehtyään virhearvioinnin, ELY-
keskus voisi myöntää virheen ja yhteistyössä etsiä 
korjaavia toimenpiteitä. 

• Tilanne, että ainakin julkisuudessa ELYjä ollaan 
lakkauttamassa tai tehtäväjakoa muuttamassa, 
heikentää ELYjen toimintaa. ELYjen välillä on ero-
ja. Pohjois-Savon ELYstä saa hyvän kuvan, mutta 
Kainuun ELY ainakin Talvivaarassa-Terrafamessa 
toimii epäuskottavasti. Julkisuudessa ihan selviä-
kin asioita voidaan vääristellä. 

• Liikennevirasto lienee vieraantunut todellisuudes-
ta, liikaa kuljetusyritysten talutusnuorassa. Elyjen 
pitää ottaa paremmin huomioon paikallisten ihmis-
ten toiveet. Rahoitusta tulee kohdentaa kevyen 
liikenteen väylille ja muihin ihmisten arkielämää 
lähellä oleviin kohteisiin. 

• Panoksia liikennejärjestelmän kehittämiseen ja 
aloitteiden hallintaan. Liikennesektoria ei saa 
hajauttaa maakuntahallintoon ja ELY-keskukseen, 
vaan ne on pidettävä saman katon alla. 

• Yleensäkin ELY-keskuksen 
yhteystietojen(=puhelinnumerot) ja löytäminen 
netistä on lähes mahdotonta. Onko se tarkoituk-
sellista? 

• Nk. maaseudun kehittämisen alueellisten erojen 
sekä ajallisesti nopeiden muutosten huomioinen. 
Rohkeutta ”venyttää” lakien sallimissa rajoissa 
erilaisia kansalaisille suunnattuja mahdollistami-
sia. Varoja ELY-keskuksen ylläpitämän yleisen 
kehittämisen, nk. ruohonjuuritason ja säännölli-
sesti kokoontuvan yhteistyöryhmän työlle. ELY on 
mahdollistaja, mutta sen pitää olla myös aktiivinen 
aloitteentekijä eli ajankohtaista nk. kahvikuppike-
hittämistä (so. face to face) työtäkin tarvitaan. 

• Annetaan maakuntahallinnon toteuttaa kehittämi-
sen 

• Viestintä on osa-alue, johon kaipaisi panostusta. 
Kun tehdään yhteistyötä, olisi aika tärkeä asia, 
että tieto kulkee puolin ja toisin. Esimerkiksi oman 
toiminnan kannalta tärkeän henkilön poissaolosta 
”ruodusta” olisi hyvä saada heti tietoa. Myös tul-
kintojen muutoksista olisi hyvä kuulla tuoreeltaan. 

• ELY-keskus voisi koota kotouttamisen toimijoi-
ta alueella ja organisoida verkostoyhteistyötä. 
ELY-keskus voisi parantaa rahoittamiensa työvoi-
makoulutusten laadun seurantaa ja sopimusten 
noudattamista.



37

ELY-keskuksia ohjaavat tahot

ELY-keskuksia ohjaaville ministeriöille ja virastoille tehtiin erillinen kysely, jonka kysymykset poikke-
sivat muiden sidosryhmien tutkimuskysymyksistä. Ohjaavien tahojen kyselyyn vastasi 30 henkilöä. 
Varsin pieni vastaajamäärä tulee huomioida tulosten tulkinnassa.

Tyytyväisimpiä ohjaavat tahot olivat edellisen tutkimuksen tapaan ELY-keskusten asiantuntijoihin. 
Tulos on yhtenevä myös muiden sidosryhmien tutkimustulosten kanssa. ELY-keskusten osalta tyy-
tyväisimpiä oltiin vuorovaikutukseen ja toimenpidepyyntöjen täyttämiseen. Vähiten tyytyväisiä oltiin 
ohjauksen noudattamiseen ja oma-aloitteisuuteen. 

Ohjaavat tahot olivat keskimäärin tyytyväisiä eri ELY-keskusten toimintaan kokonaisuutena. Tulok-
set paranivat kaikkien ELY-keskusten osalta verrattuna aikaisempaan vuoden 2015 tutkimukseen 
nähden. Tyytyväisimpiä vastaajat olivat Pohjois-Pohjanmaan, Kaakkois-Suomen ja Pirkanmaan ELY-
keskusten toimintaan. Vastaavasti alhaisimmat tyytyväisyysarvosanat saivat Etelä-Pohjanmaan ja 
Pohjois-Savon ELY-keskukset.

Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskusten johdon toimintaan on kauttaaltaan parantunut vuoden 
2015 tutkimukseen nähden. Käytännössä ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan 
ja ohjaussuhteen eri osa-alueisiin on kauttaaltaan parantunut, ainoan poikkeuksen muodostaa tyyty-
väisyys ohjauksen noudattamiseen, jonka osalta tyytyväisyys on hivenen laskenut verrattuna vuoden 
2015 tutkimukseen. Vastaajien näkemyksissä on suurta hajontaa. Vaikka keskimääräisesti saadut 
arviot ovat hyviä, suhtautuu osa ohjaavista tahoista varsin kriittisesti ELY-keskusten toimintaan ja 
ohjaussuhteen toimivuuteen.

Ohjaavat tahot arvioivat ELY-keskusten onnistumista alueen asioiden edustamisessa valtakunnalli-
sesti. ELY-keskusten arvioidaan onnistuneen varsin hyvin alueen asioiden edistämisessä. Annetut 
arviot ovat parantuneet selvästi aikaisempaan nähden. 

Vastaajia pyydettiin nostamaan esille mahdollisia kehittämiskohteita, joita ELY-keskusten toiminnassa 
on tullut esiin. Ohjaavien tahojen mielenkiinto on selvästi jo siirtynyt maakuntauudistukseen ja sen 
myötä nykymuotoisten ELY-keskusten lakkaamiseen. Kehitysideoita tuotiin esille vain vähän ja nä-
kemyksiä keskityttiin antamaan etupäässä maakuntauudistusta käsittelevään osioon. Ne on käsitelty 
tässä raportissa omassa osiossaan.
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Kuva 30. Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan ja ohjaussuhteen eri osa-alueisiin kokonaisuudessaan. Vertailu 
vuosien 2013 ja 2015 tutkimuksiin
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Asteikko: 1-5
1 = Erittäin tyytymätön
5 = Erittäin tyytyväinen

Tyytyväisyys ELY-keskuksen 

Tyytyväisyys ELY-keskuksen asiantuntijoiden

Tyytyväisyys ELY-keskuksen johdon

Tyytyväisyys ELY-keskuksiin 
yleensä
Vastaajia pyydettiin arvioimaan yleisesti ELY-keskuk-
sen toimintaa ja ohjaussuhteen toimivuutta. Tyyty-
väisyyttä kartoitettiin ELY-keskukseen yleisesti, ELY-
keskuksen johtoon (ml. keskijohto) ja ELY-keskuksen 
asiantuntijoihin. 

Tyytyväisimpiä ohjaavat tahot olivat edellisen tutki-
muksen tapaan ELY-keskusten asiantuntijoihin. Tulos 
on yhtenevä myös muiden sidosryhmien tutkimustu-
losten kanssa. ELY-keskusten osalta tyytyväisimpiä 

oltiin vuorovaikutukseen ja toimenpidepyyntöjen täyt-
tämiseen. Vähiten tyytyväisiä oltiin ohjauksen noudat-
tamiseen ja oma-aloitteisuuteen. 

Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskusten joh-
don toimintaan on kauttaaltaan parantunut vuoden 
2015 tutkimukseen nähden. Käytännössä ohjaavien 
tahojen tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan ja oh-
jaussuhteen eri osa-alueisiin on kauttaaltaan paran-
tunut, ainoan poikkeuksen muodostaa tyytyväisyys 
ohjauksen noudattamiseen, jonka osalta tyytyväisyys 
on hivenen laskenut verrattuna vuoden 2015 tutki-
mukseen. 
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Tyytyväisyys ELY-keskuksen johdon

Kuva 31. Ohjaavien tahojen tyytyväisyys ELY-keskuksen toimintaan ja ohjaussuhteen eri osa-alueiin kokonaisuudessaan. Vastaus-
ten jakauma

Jakaumista näkee, että vastaajien näkemykset ja ar-
viot vaihtelevat melko paljon toisistaan. Vaikka keski-
määräisesti saadut arviot ovat hyviä, suhtautuu osa 
ohjaavista tahoista varsin kriittisesti ELY-keskusten 
toimintaan ja ohjaussuhteen toimivuuteen. Vastaajien 
varsin pienestä määrästä ja suuresta hajonnasta joh-
tuen ei yksittäisten numeeristen tulosten pohjalta kan-
nata tehdä liian pitkälle vietyjä johtopäätöksiä. 
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Tyytyväisyys eri ELY-
keskuksiin
Ohjaavat tahot olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä 
eri ELY-keskusten toimintaan kokonaisuutena. Tu-
lokset paranivat selvästi aikaisempaan vuoden 2015 
tutkimukseen nähden. Tulokset paranivat kaikkien 
ELY-keskusten osalta verrattuna aikaisempaan tutki-
mukseen, joskin pienestä vastaajamäärästä johtuen 

tulokseen tulee suhtautua varauksella. Tyytyväisim-
piä vastaajat olivat Pohjois-Pohjanmaan, Kaakkois-
Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten toimintaan. 
Vastaavasti alhaisimmat tyytyväisyysarvosanat saivat 
Etelä-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset.

Tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon pie-
ni vastaajamäärä. ELY-keskuksia tulee vertailla vain 
keskiarvojen perusteella ja huomata, että suurin osa 
eroista on tilastollisen satunnaisvaihtelun piirissä.
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Asteikko: 1-5
1 = Erittäin tyytymätön
5 = Erittäin tyytyväinen

Kuva 32. Ohjaavien tahojen tyytyväisyys arvioidun ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vertailu vuosien 2013 ja 2015 tutki-
muksiin.
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Vastaajia pyydettiin nostamaan esille mahdollisia ke-
hittämiskohteita, joita ELY-keskusten toiminnassa on 
tullut esiin. Ohjaavien tahojen mielenkiinto on selvästi 
jo siirtynyt maakuntauudistukseen ja sen myötä nyky-
muotoisten ELY-keskusten lakkaamiseen. Kehityside-
oita tuotiin esille vain vähän ja näkemyksiä keskityttiin 
antamaan etupäässä maakuntauudistusta käsittele-
vään osioon. Ne on käsitelty tässä raportissa omassa 
osiossaan. 

Seuraavassa on esitetty lainauksia esille nousseista 
kehittämiskohteista ja näkökulmista. Lainauksia kehi-
tysideoista: 
• Osa voisi panostaa enemmän mm. aineettoman 

arvon luonnin kehittämiseen, esim. Varsinais-
Suomen osalta tarvittaisiin vahvempaa panostusta 
suhteessa alan toimintaan alueella.

• Osa ELY-keskuksista on sulkeutuneita tai sisään-
päin kääntyneitä. Prosessit kuitenkin ovat valta-
kunnallisia ja niitä pitäisi kehittää samansuuntai-
sesti. 

• Myönteisen luvan saaneiden turvapaikanhakijoi-
den ja kiintiöpakolaisten kuntapaikkojen hankinta 
on ELYjen vastuulla. Tässä ei ole tavoitteiden 
mukaisesti onnistuttu 

• Yhteistyö L-vastuualueiden kanssa toimii erittäin 
hyvin.

• Valtakunnallisuus ei tarkoita pois sulkemista. Tai 
ei pitäisi tarkoittaa. Vesiasioissa VHS toisissa 
ELY-keskuksissa paremmin mm. tulosohjausnä-
kökulmasta hoidettu. Kalatalousasioissa on vielä 
sisäänpäin kääntyneisyyttä myöskin. Alueiden 
erilaisuus näkyy tietenkin painotuksissa. Ääni 
kuuluu eri lailla, ohjaustahotkin näyttävät kuulevan 
jonkun ELY-keskuksen ääntä paremmin kuin ehkä 
jonkun toisen.

20 %

20 %

9 %

24 %

24 %

17 %

21 %

36 %

28 %

20 %

21 %

32 %

26 %

21 %

15 %

48 %

49 %

45 %

24 %

49 %

42 %

26 %

37 %

36 %

44 %

32 %

39 %

42 %

34 %

32 %

16 %

15 %

4 %

32 %

16 %

11 %

22 %

16 %

15 %

20 %

8 %

12 %

11 %

16 %

32 %

4 %

4 %

5 %

8 %

4 %

8 %

5 %

16 %

16 %

36 %

16 %

12 %

25 %

31 %

12 %

12 %

12 %

29 %

12 %

16 %

25 %

20 %

Varsinais-Suomen ELY

Uudenmaan ELY

Satakunnan ELY

Pohjois-Savon ELY

Pohjois-Pohjanmaan ELY

Pohjois-Karjalan ELY

Pohjanmaan ELY

Pirkanmaan ELY

Lapin ELY

Keski-Suomen ELY

Kainuun ELY

Kaakkois-Suomen ELY

Hämeen ELY

Etelä-Savon ELY

Etelä-Pohjanmaan ELY
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Kuva 33. Ohjaavien tahojen tyytyväisyys arvioidun ELY-keskuksen toimintaan kokonaisuutena. Vastausten jakaumat.
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Onnistuminen alueen 
asioiden edustamisessa 
valtakunnallisesti
Ohjaavat tahot arvioivat ELY-keskusten onnistumis-
ta alueen asioiden edustamisessa valtakunnallises-
ti. ELY-keskusten arvioidaan onnistuneen varsin hy-
vin alueen asioiden edistämisessä. Annetut arviot 

ovat parantuneet selvästi aikaisempaan nähden. Yli 
kolmannes vastaajista ei kuitenkaan osannut ottaa 
kantaa yhden tai useamman ELY-keskuksen onnis-
tumiseen. 

Koska arvion esittäneitä vastaajia on erittäin vä-
hän, ei tulosten perusteella ole suositeltavaa tehdä 
ELY-keskuskohtaisia vertailuja, vaan käyttää tietoa lä-
hinnä ELY-kohtaisesti suuntaa-antavana.
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Ohjaavat tahot 2013 Ohjaavat tahot 2015 Ohjaavat tahot 2017

Asteikko: 1-5
1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin

Kuva 34. Ohjaavien tahojen näkemys arvioidun ELY-keskuksen onnistumisesta valtakunnallisten asioiden edistämisessä. Vertailu 
vuosien 2013 ja 2015 tutkimuksiin.
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Kuva 35. Ohjaavien tahojen näkemys arvioidun ELY-keskuksen onnistumisesta valtakunnallisten asioiden edistämisessä.
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Näkemyksiä maakuntauudistuksesta
Sidosryhmäkyselyssä oli uutena osiona erillinen maa-
kuntauudistusta käsittelevä tulevaisuuteen suuntau-
tuva osio. Maakuntaosiota koskeva arviointi koskee 
toimintaa vuonna 2016 ja 2017 vuoden alkupuolella. 

Ohjaavat tahot ja viranomaiskumppanit suhtautuvat muita myönteisemmin ELY-keskuksen osallistumiseen 
maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. Ohjaavien tahojen arvioita lukuun ottamatta annetut arviot ovat 
varsin alhaisia.

Vastaajien arviot eri ELY-keskusten osalta vaihtelivat jonkin verran etenkin aktiivisuuden ja ELY-keskuksen 
johdon roolin näkyvyyden osalta. Aktiivisimpina ELY-keskuksina nähtiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan 
ELY-keskukset. Etelä-Pohjanmaa sai myös korkeimmat arviot ELY-keskuksen johdon roolin näkyvyydestä 
maakuntauudistuksen rakentamisessa.

Tulevalla maakuntahallinnolla nähdään olevan hyvät edellytykset muodostua voimakkaaksi aluekehitystoi-
mijaksi. Tämä edellyttää kuitenkin kykyä johtajuuden ottamiseen ja riittävän osaamisen varmistamista. Uu-
distuksen myötä palvelujen tuottajien määrän arvioidaan kasvavan merkittävästi ja samalla palveluntuotta-
jakentän monimutkaistuvan. Tämä tekee kokonaisuuden ohjauksesta aiempaa haastavampaa. 

Parhaimmillaan uudistuksen uskotaan alentavan kustannuksia, parantaa parantavan asiakkaiden saamaa 
palvelua sekä mahdollistaa mahdollistavan nykyistä kattavamman ja saavutettavamman palveluverkon. Li-
säksi digitaalisuuden uskotaan mahdollistavan uudenlaisia palveluita sekä edistävän palveluiden saavutet-
tavuutta. 

Vastaavasti huonoimmillaan palvelukentän pirstaleisuus johtaa asiakkaille sekavaan tilanteeseen ja palvelu-
tarjonnan heikkenemiseen etenkin syrjäseuduilla. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta. Myös laadunvarmis-
tamisen ja -hallinnan näkökulmasta monituottajamalli voi osoittautua haasteelliseksi.

Valtion ja maakuntien yhteistyön rinnalla tulee sidosryhmien näkemyksen mukaan huomioida kuntien ja 
maakuntien luontaiset ja muuttuvat toiminnalliset yhteydet ja yhteistyö. Samoin kasvupalveluissa ja alueelli-
sessa kehittämisessä on sidosryhmien näkemyksen mukaan teemoja, joissa on tarpeellista tehdä ylialueel-
lista yhteistyötä ja rakentaa verkostomaisia palveluja. 

Tulevaisuuden kunnan roolin ja tehtävän määrittely nähdään osaksi maakuntauudistusta. Roolin nähdään 
muuttuvan olennaisesti siirryttäessä vahvasta palveluntuotannon painotuksesta erilaisiin kulttuurin, kaavoi-
tuksen, koulutuksen ja kehittämisen tehtäviin. Tulevaisuuden roolin nähdään olevan vahvasti riippuvainen 
siitä millaiseksi maakuntien rooli todellisuudessa muodostuu.

Sidosryhmät kokevat valtakunnallisen näkökulman merkittäväksi asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun ja ta-
sapuolisen palvelu varmistamiseksi. Keskeistä on lainsäädännön tulkinnan yhdenmukaisuus maakuntien 
alueellisista eroavuuksista huolimatta. Valtakunnallinen näkökulma korostuu kehitettäessä digitaalisia ja yh-
denmukaisia asiointiprosesseja. Lisäksi on olemassa joukko osa-alueita, jotka edellyttävät valtakunnallista 
tarkastelua tai joilla yksittäisen maakunnan resurssit olisivat liian pienet laadukkaan toiminnan varmista-
miseksi. 

Osa vastaajista korosti alueellisen näkökulman merkitystä ja näki se usein kriittisemmäksi kuin valtakun-
nallisen näkökulman. Alueellisesti erilaisista tarpeista johtuen valtakunnallista näkökulmaa ei tulisi korostaa 
liikaa. 

Kysymykset pohjautuvat tammikuussa 2017 julkais-
tuun Vallan ja vastuun uusjako – maakuntauudistuk-
sen vaikutukset ELY-keskusten ja TE-toimistojen teh-
täviin ja aluekehittämisjärjestelmään (valtioneuvoston 
julkaisuja 10/2017) julkaisuun. 
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Kuinka näkyvän roolin ELY-
keskuksen johto on ottanut

maakuntauudistuksen
rakentamisessa?

Miten aktiivinen ELY-keskus on
ollut kokonaisuutena
maakuntauudistuksen
valmisteluun liittyvässä

yhteistyössä?

Miten yhtenäiseltä ELY-keskus
vaikuttaa

maakuntauudistuksen
valmistelussa?

Ohjaavat tahot (N=29)

Palveluntuottajat (N=173)

Muut kumppanit (N=305)

Viranomaiskumppanit (N=437)

Kaikki vastaajat (N=912)

Asteikko: 1-5
1 = Ei näkyvää roolia / passiivinen / erittäin epäyhtenäinen
5 = Erittäin aktiivinen ja rakentava rooli / erittäin yhtenäinen

ELY-keskusten osallistuminen 
valmisteluvaiheessa
Vastaajia pyydettiin arvioimaan tyytyväisyyttään 
ELY-keskusten osallistumiseen maakuntauudistuk-
sen valmisteluvaiheeseen. Ohjaavat tahot ja viran-
omaiskumppanit suhtautuvat muita myönteisemmin 
ELY-keskuksen osallistumiseen valmisteluvaiheessa. 
Ohjaavien tahojen arvioita lukuun ottamatta annetut 
arviot ovat varsin alhaisia. Ohjaavien tahojen osalta 
on huomioitava pieni vastausmäärä. ELY-keskusten 
yhtenäisyys valmistelutyössä on saanut keskimäärin 
alhaisimmat arviot. 

Vastaajien arviot eri ELY-keskusten osalta vaihteli-
vat jonkin verran etenkin aktiivisuuden ja ELY-keskuk-
sen johdon roolin näkyvyyden osalta. Aktiivisimpina 
ELY-keskuksina nähtiin Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan ELY-keskukset. Etelä-Pohjanmaa sai myös kor-
keimmat arviot ELY-keskuksen johdon roolin näkyvyy-
destä maakuntauudistuksen rakentamisessa. 

Asiakaslähtöisten tekijöiden 
merkitys
Sidosryhmiltä kysyttiin myös kuinka merkityksellisinä 
he pitävät maakuntauudistuksen onnistumisen kan-
nalta ennalta mainittujen asiakaslähtöisyyttä edistävi-
en tekijöiden toteutumista. 

Merkittävimmäksi koettiin hyvien toimintatapojen ja 
käytäntöjen tunnistaminen sekä yhteinen hyväksymi-
nen. Asiakaslähtöisyyden, asiakasprosessien toimi-
vuuden sekä asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun 
varmistaminen palvelujen laadun valtakunnallisin kri-
teerein koetaan myös hyvin tärkeäksi uudessa toimin-
tamallissa. 

Kuva 36. Eri sidosryhmien näkemys ELY-keskusten osallistumisesta valmisteluvaiheessa.
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Kuva 37. Eri sidosryhmien näkemys ELY-keskusten osallistumisesta valmisteluvaiheessa.
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Varsinais-Suomi (N=112)
Uusimaa (N=81)
Satakunta (N=82)
Pohjois-Savo (N=82)
Pohjois-Pohjanmaa (N=86)
Pohjois-Karjala (N=38)
Pohjanmaa (N=32)
Pirkanmaa (N=43)
Lappi (N=98)
Keski-Suomi (N=46)
Kainuu (N=32)
Kymenlaakso (N=42)
Etelä-Karjala (N=22)
Päijät-Häme (N=40)
Kanta-Häme (N=43)
Etelä-Savo (N=55)
Keski-Pohjanmaa (N=10)
Etelä-Pohjanmaa (N=68)
Kaikki vastaajat (N=1870)Asteikko: 1-5

1 = Erittäin huonosti
5 = Erittäin hyvin
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Kansallinen digitalisaatiokehitys (kansallinen
palveluarkkitehtuuri) ja maakuntauudistuksen

osana kasvupalvelut kulkevat käsi kädessä.

Digitalisaation hyödyntämiseksi otetaan käyttöön
monelta osin vakioituja digitaalisia palveluja ja

toimintatapoja.

Asiakaslähtöisyyden, asiakasprosessien
toimivuuden sekä asiakkaiden yhdenvertaisen

kohtelun varmistamiseksi uudessa
toimintamallissa määritetään valtakunnalliset

kriteerit palvelujen laadulle ja tasolle
maakunnassa.

Kriteerien toteutumista seurataan säännöllisillä
asiakkaille tehtävillä palvelutyytyväisyyskyselyllä.

Hyvät toimintatavat ja käytännöt tunnistetaan ja
hyväksytään yhteisesti.

Ohjaavat tahot (N=29)
Palveluntuottajat (N=173)
Muut kumppanit (N=305)
Viranomaiskumppanit (N=437)
Kaikki vastaajat (N=912)

Asteikko: 1-5
1 = ei merkitystä
5 = Erittäin suuri merkitys

Kuva 38. Eri sidosryhmien näkemys asiakaslähtöisten tekijöiden merkityksestä.

Aluekehittämisjärjestelmän 
arvioitu muutos
Sidosryhmät arvioivat myös aluekehittämisjärjestel-
män muuttumista maakuntauudistuksen toteutuessa. 
Arvioinnin pohjaksi oli annettu joukko väittämiä. 

Valtion ja maakuntien yhteistyön rinnalla tulee si-
dosryhmien näkemyksen mukaan huomioida kuntien 
ja maakuntien luontaiset ja muuttuvat toiminnalliset 
yhteydet ja yhteistyö. Samoin kasvupalveluissa ja 
alueellisessa kehittämisessä on sidosryhmien näke-
myksen mukaan teemoja, joissa on tarpeellista tehdä 
ylialueellista yhteistyötä ja rakentaa verkostomaisia 
palveluja. Sen sijaan kaupunkien tulevaisuuden roo-
lin kirkastamisen tarve sote- ja maakuntauudistuk-
sen osana ei saanut yhtä vahvaa kannatusta sidos-
ryhmiltä. 

Uudistuksen arvioitu vaikutus 
palvelurakenteeseen

Sidosryhmät arvioivat muutoksen vaikutuksia palve-
lurakenteeseen, palvelujen tuottamiseen (monituotta-
jamalli) ja alueen kehittämiseen. Palvelujen tuottajien 
määrän arvioidaan kasvavan merkittävästi ja samal-
la palveluntuottajakentän monimutkaistuvan. Tämä 
tekee kokonaisuuden ohjauksesta aiempaa haas-
tavampaa. 

Parhaimmillaan uudistuksen myötä kilpailu alen-
taa hintoja, parantaa asiakkaiden saamaa palvelua 
sekä mahdollistaa nykyistä kattavamman ja saavu-
tettavamman palveluverkon. Lisäksi digitaalisuuden 
uskotaan mahdollistavan uudenlaisia palveluita sekä 
edistävän palveluiden saavutettavuutta. 
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Maakuntahallinnosta muodostuu voimakas
aluekehitystoimija.

Valtion ja maakuntien yhteistyön rinnalla tulee
huomioida kuntien ja maakuntien luontaiset ja
muuttuvat toiminnalliset yhteydet ja yhteistyö.

Kasvupalveluissa ja alueellisessa kehittämisessä
on sellaisia teemoja, joissa on tarpeellista tehdä

ylialueellista yhteistyötä ja rakentaa
verkostomaisia palveluja.

Valtio voisi tukea ylialueellisen yhteistyön
syntymistä toteuttamalla kokeiluja erilaisista

hallinnon ylialueellisista palveluista 2017/2018.

Osana sote-ja maakuntauudistusta kaupunkien
tulevaisuuden roolia tulee kirkastaa.

Ohjaavat tahot (N=29)

Palveluntuottajat (N=173)

Muut kumppanit (N=305)

Viranomaiskumppanit (N=437)

Kaikki vastaajat (N=912)

Asteikko: 1-5
1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

Kuva 39. Eri sidosryhmien arvio aluekehittämisjärjestelmän muutoksesta maakuntauudistuksen myötä.

Vastaavasti huonoimmillaan palvelukentän pirstalei-
suus johtaa asiakkaille sekavaan tilanteeseen ja pal-
velutarjonnan heikkenemiseen etenkin syrjäseuduilla. 
Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta. Myös laadunvar-
mistamisen ja -hallinnan näkökulmasta monituottaja-
malli voi osoittautua haasteelliseksi. 
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Maakuntahallinnosta muodostuu voimakas
aluekehitystoimija.

Valtion ja maakuntien yhteistyön rinnalla tulee
huomioida kuntien ja maakuntien luontaiset ja
muuttuvat toiminnalliset yhteydet ja yhteistyö.

Kasvupalveluissa ja alueellisessa kehittämisessä
on sellaisia teemoja, joissa on tarpeellista tehdä

ylialueellista yhteistyötä ja rakentaa
verkostomaisia palveluja.

Valtio voisi tukea ylialueellisen yhteistyön
syntymistä toteuttamalla kokeiluja erilaisista

hallinnon ylialueellisista palveluista 2017/2018.

Osana sote-ja maakuntauudistusta kaupunkien
tulevaisuuden roolia tulee kirkastaa.

Ohjaavat tahot (N=29)

Palveluntuottajat (N=173)

Muut kumppanit (N=305)

Viranomaiskumppanit (N=437)

Kaikki vastaajat (N=912)

Asteikko: 1-5
1 = täysin eri mieltä
5 = täysin samaa mieltä

Valittuja lainauksia
• Palvelut heikentyvät, koska rahakkaimmat diilit 

menevät suurille toimijoille, jotka tulevat keskitty-
mään vain kannattavimpiin (suurimpiin) kaupun-
keihin. 

• Tehokkuus paranee. 
• Riskinä palvelujen pirstaleisuus ja sekavuus 

asiakkaan suuntaan, aluekehittämisen jääminen 
soten jalkoihin

• Palvelurakenne voi tulla tasapuolisemmaksi koko 
maassa, mutta palvelujen saannin eriarvoisuus 
voi myös kasvaa, elleivät resurssit ja valvonta ole 
riittäviä. 

• Alueen palveluja tarvitaan edelleen, palvelujen 
vähentyminen alueella uhkana 

• Muutos toivottavasti entisestään tehostaa eri 
toimijoiden yhteistyötä ja verkottumista niin maa-
kuntien sisällä kuin maakuntarajojen yli, myös 
valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Monituottaja-
malli antaa tähän hyvät edellytykset. Toivottavasti 
verkostomaisen toiminnan ja avoimen yhteistyön 
kautta saadaan yksittäisille yrityksille ja yritys-
ryhmille aina paras mahdollinen asiantuntemus 
käyttöön

• Mallista tulee (huolimatta maan hallituksen 
kaavailuista) niin suuri, että palvelurakennetta ei 
kyetä hallitsemaan. Malli muuttuu alle 10 vuodes-
sa takaisin pienemmiksi, kuntalaista lähempänä 
oleviksi toiminnoiksi. 

• Yrityspalvelut on hukassa 
• Arvioisin, että palvelut tulevat lisääntymään, 

monet palvelut paranemaankin, jotkut huonone-
maan ja yleisesti kustannukset selvästi kasva-
maan. Viimeksi mainittu tulee sitten heikentämään 
alueen kehittämistä, koska enemmän varoja 
sitoutuu peruspalvelujen tuottamiseen. 

• Positiivisesti toivottavasti, esim. peruselinkeinoyrit-
täjät vähenevät koko ajan, virkamiehet pystyvät 
paremmin perehtymään asioihin ja neuvomaan 
heitä, kun asiakaskunta laajenee ja virkamies saa 
paneutua oman alansa asioihin (ei tarvitse hyppiä 
poliitikkojen mielen mukaan). 

• Positiivisessa tapauksessa palvelurakenne moni-
puolistuu ja tehostuu. Mikäli uudistus epäonnistuu, 
niin toiminta keskittyy entistä enemmän julkiseen 
palvelurakenteeseen ja ”köyhdyttää” palveluraken-
teen osalta erityisesti maakunnan reuna-alueita. 
 

Maakuntahallinto 
aluekehitystoimijana

Sidosryhmät toivat näkemyksiään maakuntahallin-
nosta aluekehitystoimija. Monet vastaajat toivat esille, 
että käytettävissä olevien tietojen valossa maakunta-
hallinnon rooli on vielä jäsentymätön ja siten selkeän 
kuvan muodostaminen maakuntahallinnon tulevai-
suudesta aluekehitystoimijana on vaikea muodostaa. 

Maakuntahallinnolla nähdään lähtökohtaisesti ole-
van hyvät edellytykset muodostua voimakkaaksi alue-
kehitystoimijaksi. Haasteena on kyky ottaa riittävä 
roolia ja johtajuus aluekehitykseen. Myös osaamisen 
ja resurssien riittävyys koetaan mahdollisena haas-
teena merkittävää roolia tavoiteltaessa. 

Valittuja lainauksia kysymykseen ” Muodostuuko maa-
kuntahallinnosta voimakas aluekehitystoimija?”
• Maakuntahallinnolle siirtyy hurjasti vastuuta ja 

valtaa. Toivottavasti sitä käytetään oman alueen 
eduksi. 

• Ei ole mitään kokonaisnäkemystä. Ollaan ihan 
tuuliajolla. 

• Saisi muodostua voimakas aluehallinnollinen 
toimija

• Kyllä, jos niissä olisi osaamista ja johtajuutta. Eli 
tuskin. 

• Riippuu strategisesta roolista ja toimenpiteiden 
rahoituksen ohjauksesta 

• Tässä vaiheessa rooli on vielä rajoitettu, mutta 
on vain ajan kysymys milloin byrokratiaa aiotaan 
lisätä entisestään. Maakuntien tulisi keskittyä 
PR-toimintaan ja jättää kunnille mahdollisimman 
vapaat kädet hoitaa tulevaisuuttaan. 

• Kyllä, koska monet asiat samaan pöytään 
• Huoli aluekehityksen pienentymisestä 
• Ei, liian pieni toimija ainakin tieasioissa 
• Kyllä muodostuu. Se saa paljon valtaa, virkamies-

valta kasvaa ja he alkavat etääntyä tavallisesta 
asiakkaastaan ja elämään kulloistenkin muotivir-
tausten vieminä ja kehittelevät itselleen mieluisa 
asioita unohtaen asiakkaansa jotka ovat välttämä-
tön paha 

• Sekavuuden ja liian laajan toimintaympäristön/asi-
oiden takia ei tule olemaan voimakas, se käsitys 
tässä vaiheessa. 

• Voimakas kyllä, tehokas tuskin 
• Pitäisi löytyä, hankaluutena poliittiset intressit 
• Toivottavasti muodostuu. Edellytyksiä tälle ainakin 

näyttäisi olevan. 
• Aluehallinnossa on jo nyt ristiinvetoa eri osa-
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alueiden välillä ja tämä tulee kasvamaan maakun-
tauudistuksen myötä. Yhtä yhteistä päämäärää/
tavoitetta voi olla vaikea löytää 

• Mahdollisuus tähän on mutta nykyisten johtohen-
kilöiden on muututtava tai osa heistä on vaihdut-
tava. Jos ei tälläkään hetkellä ole saatu aikaan 
luonnollista tapaa tehdä tavoitteellista yhteistyötä, 
että asia korjaannu pelkästään hallintorakennetta 
muuttamalla. 

Yhteistyömuotojen kehittäminen

Sidosryhmät toivat esille millaisia yhteistyömuotoja 
pitäisi kehittää maakuntahallinnon ja eri sidosryhmi-
en kesken. Laaja eri toimijoiden välisen yhteistyön ja 
yhteistyöverkostojen toimivuus koetaan keskeiseksi 
onnistumisen edellytykseksi. Näiden rakentamiseen 
tulee panostaa. Uudistuksen myötä ei saisi syntyä uu-
sia raja-aitoja ja aikaisempia toimivia yhteistyömuoto-
ja tulisi hyödyntää myös jatkossa. 

Valittuja lainauksia kysymykseen ”Millaisia yhteistyö-
muotoja pitäisi kehittää (nykyisiä/uusia)?”
• Hyödyntämällä jo tehtyä ja toisen osaamista ja 

aidosti siihen uuden ja toisen osaamisen nivomi-
nen 

• Maakunnan sisäinen yhteistyö ensisijaista ja 
yritysten mukaan saaminen ratkaisevaa onnistu-
miselle. 

• Yhteistyö palveluita tuottavien kehitysyhtiöiden 
kanssa pitää olla saumatonta, työjaot ja roolit 
selkeitä.

•  Maakunnan tulisi koota laaja-alaiset asiantuntija-
verkostot eri palveluiden äärelle ja esim. puiteso-
pimusjärjestelyin mahdollistaa asiakkaan valinnan 
mahdollisuudet. 

• Voidaan muodostaa kuntien kanssa yhteinen stra-
tegia/suunnitelma esim. matkailun/turismin kehit-
tämiseksi maakunnassa. Kasvun, edistymisen 
myötä huomioidaan projekteille riittävä rahoitus, 
kaavoitus, riittävä koulutus työtekijöille. 

• En hätiköisi tässä vaiheessa liikojen uudistusten 
kanssa, vaan ensin toiminnot yhteen ja pikku 
hiljaa lähdetään tekemään yhteistyötä ja uusia 
avauksia. 

• Eri toimialojen, kuten maankäyttö, sosiaali- ja ter-
veys, sivistys, yhteistyön lisäämistä kaikilla tasoilla 
tulevaisuuden ratkaisujen tekemisessä. 

• Kuntien kanssa yhteistyösopimuksia aluekehityk-
sen osalta 

• Uuden maakunnan toimintojen osalta kuntien 
näkökulmia pitää huomioida toteuttamisessa 

• Yritysyhteistyön eri muodot, innovaatioverkostot 
jne. 

• Pitää varmistaa, että ainakaan nykyisiä toimivia 
yhteistyömuotoja (kunta / valtio) ei kadoteta muu-
toksessa. 

• Maakuntien hankintaorganisaatiot on tarpeen 
kehittää olennaisilta osin yhdenmukaisiksi. 

• Ammatillisen koulutuksen kohdalla valtakunnal-
lista päätöksentekoa voidaan tuoda maakuntiin ja 
maakuntien yhteistyöverkostoihin. 

• Eri tehtävissä maakuntien väistä yhteistyötä, ei 
korkeita rajoja maakuntien välille 

Yhteiset teemat

Sidosryhmät toivat esille useita kasvupalveluiden ja 
alueellisen kehittämisen teema-alueita, joissa on tar-
peellista tehdä ylialueellista yhteistyötä ja rakentaa 
verkostomaisia palveluja. Nämä teemat ovat pääosin 
sellaisia, joissa asioita on käsiteltävä valtakunnalli-
sella tai muutoin yksittäistä maakuntaa laajemmalla 
tasolla. Oma lukunsa ovat myös teemat, joissa val-
takunnallinen yhdenmukaisuus korostuu. Teemoja on 
käsitelty tarkemmin omassa kappaleessaan ”valta-
kunnallisen näkökulman korostuminen”. 

Valittuja lainauksia kysymykseen ” Mitä yhteisiä tee-
moja on löydettävissä?”
• Teemat lähtevät maakunnan vahvuuksista ja elin-

keinoelämän tarpeista 
• Energia, joukkoliikenne, jätehuolto 
• Kaupungit ja kunnat kilpailevat keskenään, maa-

kunnan mukaantulo aiheuttaisi ylimääräisen orga-
nisaation ohjausvaikutuksen joka estää vapaata 
kilpailua ja pyrkii vähentämään sitä omasta näkö-
kulmastaan katsottuna ja edistäen maakuntatason 
ratkaisuja kaupunkien kustannuksella. Kaupungit 
ja kunnat tuottavat, maakunta ainoastaan hallin-
noi. 

• Hankinnat, aluekehittämistoiminta, rakennerahas-
tojen käyttö. 

• Työllisyysasiat. 
• Elinkeinoelämän tukeminen 
• Yhden luukun periaate, eli asiakasnäkökulma ja 

helppokäyttöisyys 
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• Maakunnan tulisi logistiikan kehittämisessä 
havaita myös pienten alueiden ja yritysten tarpeet, 
tarkoitan esim. pienempiä satamia ja matkailu-
keskusten saavutettavuutta, julkisen liikenteen 
kehittämisessä kuntien merkitys on tärkeä yhteis-
työkumppanina ja viestintuojana maakunnasta. 
Lisäksi ennaltaehkäisevä hyvinvointityö ja elinvoi-
man kehittäminen ovat yhteistyön paikkoja. 

• Logistiikka on nyt villiä, tulee kehittää 
• Logistiikan lisäksi esim. digitalisaatio ja kansainvä-

lisen liiketoiminnan ymmärtäminen. 
• Ympäristötehtävät; tietojärjestelmät, ympäristötie-

to, seuranta, EU-raportointi, tutkimus- ja kehittä-
mistehtävät, Yhteistyössä ”listattava” aikaisemmin 
yhteistyössä tehdyt TURVATTAVAT PALVELUT 

• Kulttuuriyhteistyö puuttuu täysin maakuntatasolla. 
Mahdollistaisi ruohonjuuritason toimijoiden moti-
voitumisen ja aluekehityksen paikallisia voimava-
roja hyödyntäen. 

• Logistiikka ja meriklusteri tärkeitä; niiden elinvoi-
maisuuden ylläpito 

• Logistiikan ja saavutettavuuden asiat ovat maa-
kuntatasolla erittäin tärkeitä priorisointeineen. 

• Tulevien maakuntien tulee saada itse ratkaista 
teemat, joissa haluavat tehdä yhteistyötä. Niissä 
valtio voisi sitten tukea yhteistoimintaa, pyydettä-
essä. 

• Yhteisiä teemoja on kyllä monia. Elämä ei lopu 
maakunnan rajalle. Liikenneverkko, logistiikka, 
kehityskäytävät, ympäristöasiat, vesistöt…

• Ympäristöasiat, luonnon- ja vesiensuojelu ym.

Ylialueellisten palveluiden 
syntymisen tukeminen

Sidosryhmien näkemyksiä kysyttiin tarpeesta tukea 
ylialueellisen yhteistyön syntymistä valtion toimen-
pitein. Ylialueellista yhteistyötä voitaisiin tukea mm. 
edistämällä erilaisten hallinnon ylialueellisten palve-
luiden kokeiluja. 

Ylialueelliseen yhteistyöhön suhtauduttiin ristirii-
taisesti. Osa vastaajista näkee ylialueellisten palve-
luiden ja yhteistyön syntymisen välttämättömyydeksi, 
jota tulee kokea kaikin keinoin. 

Osa taas suhtautui asiaan kielteisesti todeten, että 
tulee ensisijaisesti keskittyä maakuntatason alueelli-
seen näkökulmaan. Lisäksi monet kokevat, että ensin 
tulee samaan alueelliset palvelut toimimaan ja vasta 
tämän jälkeen on mielekästä kehittää laajempia koko-
naisuuksia. 

Valittuja lainauksia kysymykseen ” Olisiko valtio tar-
peen tukea ylialueellisen yhteistyön syntymistä toteut-
tamalla kokeiluja erilaisista hallinnon ylialueellisista 
palveluista?”
• Ylialueelliset palvelut tuntuvat keinotekoisilta, 

koska kyse on alueiden elinvoimasta ja kasvusta, 
josta maakunta on parhaiten perillä. 

• Jonkinlaista koordinointia voidaan järjestää rajoite-
tusti, kunhan se ei johda lisäbyrokratiaan

• Koko maakuntamalli olisi järkevää jättää tekemät-
tä. 

• Kun nyt saataisiin ne alueelliset palvelut ensin 
toimimaan. Kehitetään ylialueellisia vasta sitten. 

• Perusasiat pitäisi osata hoitaa. Nyt hoiperrellaan 
jo perusasioissakin. 

• Tällaista kannattaisi kokeilla 
• Tämä(kin) kysymyksenasettelu osoittaa selvästi, 

kuinka vimmaisesti aluehallintoa halutaan minis-
teriöissä rampauttaa jo ennen kuin sitä on saatu 
alkuunkaan. 

• Ehkä maakuntien toiminnot ovat jo muotoutuneet 
tietyn alueen tarpeiden mukaisiksi. Ei ole tarvetta 
laajentaa liian suuriksi alueita. 

• Ylialueellista toimintaa varmasti tarvitaan eli kyllä 
mikäli mahdollista 

• Ehdottomasti kyllä, koska maakuntien rajoilla on 
luontaista rajat ylittävää yhteistyötä, esim. sairaa-
loiden käyttö, oppilaitoksissa opiskellaan rajan 
toisella puolella ja asutaan toisella. Pendelöintiä 
on myös rajan yli. Aiemmin osa hallinnollisista 
palveluista tulivat osittain toisesta maakunnasta, 
jonka keskus on huomattavasti lähempänä kuin 
nykyinen maakuntakeskus ja siten aluetuntemus 
parempi. Tällä alueella on edelleen yhdistys- ja 
yhteisörakenteita jotka pohjaavat aiempaan hallin-
nolliseenkin jakoon 

• Ylialueellinen yhteistyö on välttämätöntä 
• Kyllä, erilaiset rohkeat ja innovatiiviset kokeilut 

ovat erittäin tervetulleita.
• Kysyjän kannattaa tässä vaiheessa huomioida, 

että jatkossa maakunta itse hoitaa hallinnolliset 
linjaukset. Valtio ei enää vaikuta maakunnan 
itsehallintoon. 

• Valtion ylialueellisia palveluja on kyllä riittävästi 
jo nyt, ja jokainen ylialueellistaminen on siirtänyt 
resursseja pois maakunnasta. Se ei tue alueen 
kehitystä. 
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Kaupunkien roolin kirkastaminen 
uudistuksessa 

Sidosryhmien näkemyksiä kysyttiin tarpeesta kirkas-
taa kaupunkien tulevaisuuden roolia sote- ja maakun-
tauudistuksessa. 

Tulevaisuuden kunnan roolin ja tehtävän määritte-
ly nähdään osaksi maakuntauudistusta. Kaupunkien 
roolin nähdään muuttuvan olennaisesti siirryttäessä 
vahvasta palveluntuotannon painotuksesta erilaisiin 
kulttuurin, kaavoituksen, koulutuksen ja kehittämisen 
tehtäviin. Tulevaisuuden roolin nähdään olevan vah-
vasti riippuvainen siitä millaiseksi maakuntien rooli to-
dellisuudessa muodostuu. 

Valittuja lainauksia kysymykseen ”Osana sote- ja 
maakuntauudistusta kaupunkien tulevaisuuden roo-
lia tulee kirkastaa. Millaisessa roolissa näkisit val-
tion tässä?”
• Kunnat voisivat vielä enemmän erikoistua ja mää-

ritellä erottuvat vahvuutensa 
• Kaupungit ovat vahvoja luonnostaan, tasapainosta 

muun alueen suhteen huolehdittava. 
• Tulevaisuuden kunnan roolin, tehtävän ja merki-

tyksen määrittely olisi valtion tehtävä. Nyt supis-
tuvissa kunnissa keskitytään viranhaltijoiden 
aseman jatkuvuuden turvaamiseen. Tulevat vaalit 
eivät tilannetta helpota. 

• Sillähän se kirkastuu, kun digitalisaation myötä 
voidaan työ hajauttaa ympäri maakuntaa niin jää 
turhat ruuhkat pois kasvukeskusten pääväyliltä. 

• Kaupunkien rooli muuttuu vahvasta palveluntuo-
tannon painotuksesta erilaisiin kulttuurin, kaa-
voituksen, koulutuksen ja kehittämisen tehtäviin. 
Näissä asioissa pitää löytyä sopivia yhteistyömal-
leja valtionhallinnon kanssa. 

• Paljon riippuu maakuntien roolin muodostumises-
ta. Valtio ohjaa tätä kehitystä vahvasti. Kunnat 
ovat erilaisia ja tämä pitäisi näkyä kunnan roolissa 
suhteessa maakuntaan. 

• Mahdollistava normeja purkamalla 
• Olemassa oleva maantiede ja struktuurit on tun-

nistettava ja hyväksyttävä. 
• En näe valtiolla tässä merkittävää roolia. En myös-

kään puhuisi pelkästään kaupungeista vaan laa-
jemmalti kunnista. Kaikkien kuntien tulee kirkastaa 
omaa rooliansa sote- ja maakuntauudistuksessa. 

• Kaikkia kuntia tulee kohdella samoin alueuudistuk-
sessa, ei kaupungit voi olla erityisasemassa 

• Valtion tulee välttää feodaaliyhteiskuntaan kuu-
luvaa johtamistapaa, joka edelleen on rakenteis-
samme vallalla. 

• Kaupunkien tulee ensin kirkastaa itselleen, mitä 
heillä jää ja mikä asukkaille tärkeitä toimintoja 

• Valtio kantaa selkeästi ottamansa vastuun ja vas-
tuun siirtymisen rajapinnat keskustellaan selväksi. 

• Mahdollisimman pienen roolin, ja sekin kohdistet-
tuna erilaisten standardien luomiseen. 

• Keskustelun herättäjänä ja silmien avaajana – 
kuntien uusi rooli voi tuoda uusia kehittymismah-
dollisuuksia 

Valtakunnallisen näkökulman 
korostuminen

Sidosryhmiltä kysyttiin näkemyksiä tehtäväalueista, 
missä valtakunnallinen näkökulma korostuu. Seuraa-
vaan on koottu keskeisiä sidosryhmien esille nosta-
mia kokonaisuuksia:

• Asiakkaiden valtakunnallisesti tasa-arvoinen koh-
telu ja tasapuolinen palvelu 

• Keskeistä on varmistaa lainsäädännön tulkinnan 
yhdenmukaisuus 

• Tavoitteiden asettaminen ja yhdenmukaisuuden 
varmistaminen valtakunnallisesti, alueille päätös-
valtaa toimintojen järjestämisessä

• Digitaalisuus ja yhdenmukaiset asiointiprosessit 
edellyttävät valtakunnallista koordinointia 

• Valtakunnallisen näkökulman koetaan korostuvan 
osa-alueilla jotka edellyttävät valtakunnallista tar-
kastelua tai joilla yksittäisen maakunnan resurssit 
olisivat hyvin pienet 

• Invest-in toiminta, T&K toiminta, yri-
tysten kansainvälistymisen tukeminen 
edellyttää valtakunnallista osaamista 
ja resursointia samoin kuin erityisalu-
eet kuten kalatalous, porotalous jne. 

• Liikenteen ja infrastruktuurin osalta 
on tarpeen varmistaa maakuntatasoa 
laajempi tarkastelu, esim. vastuu val-
takunnallisesti Liikennevirastolla

• Maaseutu ja maksajavirastotehtävien 
hoitaminen 

• Luonnonsuojelussa: luonto ei tunne 
maakuntarajoja ja siinä pitäisi olla 
valtakunnallinen näkemys takana
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Osa vastaajista korosti alueellisen näkökulman merki-
tystä ja näki sen usein kriittisemmäksi kuin valtakun-
nallisen näkökulman. Alueellisesti erilaisista tarpeista 
johtuen valtakunnallista näkökulmaa ei tulisi koros-
taa liikaa.

Valittuja lainauksia sidosryhmien näkemyksistä:
• Esimerkiksi isot reittivesistöt vaikka Vuoksen 

vesistö. Vesistö alkaa Kainuun puolelta ja jatkuu 
sitten Pohjois-Savoon ja Pohjois-Karjalaan ja 
edelleen Etelä-Savoon ja Etelä-Karjalaan.

• Luonnonsuojelussa: luonto ei tunne maakuntara-
joja ja siinä pitäisi olla valtakunnallinen näkemys 
takana.

• Valtakunnallinen näkökulma ei ole juuri missään 
asiassa ’äärimmäisen’ tärkeä. Alueellinen on. 
Vaikka Helsingissä kuinka haluttaisiin pitää langat 
käsissään, niin tämä uudistus mahdollistaa vihdoin 
alueen ja asiakkaiden erityistarpeiden mukaisen 
toiminnan. Löysätkää jo. 

• Yhtenäiset toimintatavat yhteistyössä kuntien ja 
kehitysyhtiöiden tuottamien neuvontapalveluiden 
kanssa. 

• Maaseutu ja maksajavirastotehtävien hoitaminen 
on valtakunnallinen tehtävä joka tehdään maksa-
javirastosopimuksella. Maaseutuhallinnon tehtävät 
olisi pitänyt muuttaa kokonaan MMM:n hallinnon-
alan hoidettavaksi koska tehtävät ovat pääasiassa 
heidän tehtäviään. Erikoinen malli näihin tämä 
maakunta. Vaarassa tulla 18 erilaista hallintomallia 
ja yhdenvertaisuus on heikoilla. 

• Yhtenäisen kunnille suoraan kohdistettavan 
rahoituspohjan rakentamisessa siten, ettei kunnan 
itsemääräämisoikeus tai palvelutaso heikkene 
lisääntyvän byrokratian ja työmäärän kasvuna 

• Luonnonsuojelussa: luonto ei tunne maakunta-
rajoja ja siinä pitäisi aina olla valtakunnallinen 
näkemys takana. 

• Pk-yritysten jatkuva kehittäminen myös kansain-
välisesti 

• Hajasijoitettujen toiminnat ja palvelut (vrt. nykyiset 
AVI:t, ELY:t) on suunniteltava maakuntauudistuk-
sessa siten, että kuntalainen saa samankaltaista 
ja samoilla tulkinnoilla tuotettua palvelua 

• Tärkein näkökulma on se, että valtakunnallisuu-
den nimissä ei pidä asettaa eteläsuomalaisia 
toimijoita parempaan asemaan kilpailutuksissa 
eri maakunnissa. Kilpailutukset tulee jatkossa 
järjestää maakunnallisesti /alueellisesti, jotta 
myös muiden kuin eteläsuomalaisten yritysten on 
mahdollisuus tarjota palveluitaan alueilla. Monet 
kilpailutukset hoidetaan jo nykyisellään valtakun-
nallisesti, joka suosii huomattavasti isoja, pääkau-
punkiseudun toimijoita. 

• Mielestäni ”valtakunnallinen näkökulma” on erit-
täin ylikorostettu. Suomi on niin erilainen sen eri 
osista, että hyvin monessa asiassa ”valtakunnalli-
suuden” nimissä tehdään aivan muita asioita kuin 
mitä sillä perustellaan. Myös ”asiakaspalvelun” 
osuus aluekehityksessä on ylikorostunut. Totta kai 
asiakkaita on palveltava hyvin, ja sille tulee olla 
kriteerit ja seurantaa. Mutta ydinkysymys on varsi-
nainen alueen kehittäminen, jonka yksi osanen on 
asiakkaiden palveleminen. Ja tässä varsinaisessa 
alueen kehittämisessä valtakunnallisuus ei ole 
perusteltua. 

• Elinkeinopolitiikka 
• Ympäristölupamenettely 
• Asiakasrajapinnassa toimivat kuntien organisoi-

mat toimijat (kehitysyhtiöt, elinvoima/-keinotoimet) 
pitäisi myös huomioida maakuntauudistuksen val-
mistelussa → miten rajapinnat hoidetaan jatkossa. 

• Maaseudun kehittäminen ja pienyrittäjyyden edis-
täminen 

• Kuljetukset – otettava huomioon alueiden eritys-
tarpeet 

• Siis kaiken toiminnan on oltava valtakunnallisesti 
yhtälaista ja yhteensopivaa ja tulkintojen osalta 
tasapuolista. Maakunnan ongelmana saattaakin 
olla se, että se ajaa eri maakuntia eriarvoiseen 
asemaan erilaisten tulkintojen osalta, joihin 
vaikuttaa suoraan maakuntahallituksen poliittiset 
linjaukset. Näin ei saa olla, vaan toiminnan on 
oltava samanarvoista ja samoilla tulkinnoilla koko 
maassa. Etenkin vaikutuksia saattaa tulla e- ja 
y-sektorien asioissa. 

• Ympäristölainsaadäntö. Taloudellisten toiminta-
edellytysten varmistaminen. Maankäyttöä tulisi 
voida kehittää monipuolisesti myös suurten 
asutuskeskusten ulkopuolella ilman PK-seudun 
ohjausta. Eduskunnan ohjeistus on Kehä III-kes-
keistä, joka ei sovellu muualle Suomeen asutuk-
sen vähäisyyden, etäisyyksien tai vuodenajan 
vaihteluiden takia. 
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Sidosryhmien antamat keskimääräiset kokonaistyy-
tyväisyysarvosanat ovat parantuneet selvästi vuoden 
2015 tutkimukseen nähden. Sidosryhmien tyytyväi-
syys ELY-keskusten toimintaan ja sen eri osa-aluei-
siin on pääpiirteissään parantunut kaikkien vastaa-
jaryhmien osalta. Sidosryhmien ELY-keskuksesta 
muodostamat mielikuvat ovat myös aiempaa hivenen 
positiivisempia. Sidosryhmätyytyväsyyskyselyn vas-
tausprosentti on laskenut. Vastausprosenttia voidaan 
edelleen pitää varsin hyvänä. Yhdeksän vastaajaa 
kymmenestä pitää yhteistyötä arvioimansa ELY-kes-
kuksen kanssa erittäin tärkeänä tai tärkeänä. 

Sidosryhmät nostivat esille myös kehityskohteita. 
Vastuutahojen ja -henkilöiden tavoitettavuutta tulisi 
edistää. Oikean vastuutahon ja henkilön löytäminen 
koetaan haasteelliseksi. Sidosryhmien ja loppuasiak-
kaiden toiminnan ja toimintaympäristön tuntemusta 
tulisi kasvattaa. Myös yksittäisissä asioissa toivotaan 
parempaa perehtymistä käsiteltävään asiaan.

Eri ELY-keskusten toimintatavoissa ja käytännöissä 
on eroavuuksia. Käytännöt, vaatimukset, ohjeistukset 
ja lomakkeet tulisi yhdenmukaistaa. Monet vastaajat 
kokevat ELY-keskuksen nykyiset resurssit riittämättö-

Havaintoja ja johtopäätöksiä
miksi suhteessa ELY-keskuksille asetettujen tehtävien 
vaativuuteen ja niiden hoitamisen edellyttämään työ-
määrään nykyisillä toimintamalleilla. Pienentyneiden 
henkilöresurssien uskotaan vaikuttaneen negatiivi-
sesti palvelu- ja toimintakykyyn. Lisäksi henkilöiden 
vaihtuminen on aiheuttanut epäjatkuvuutta yhteistyö-
hön ja toimintaan.

Ympäristövastuualueen riippumattomuus elin-
keinovastuualueesta: Useat vastaajat toivat esille 
tarpeen huolehtia ympäristövastuualueen asioiden 
riippumattomasta käsittelystä suhteessa elinkeinopo-
liittisiin intresseihin. Vastaavasti osa vastaajista toivoi 
tiiviimpää vuoropuhelua näiden vastuualueiden osalta 
yhtenäisten ohjeistusten ja päätösten aikaansaami-
seksi (ristiriitaisuuksien sisäinen käsittely).

Ohjaavat tahot ja viranomaiskumppanit suhtautu-
vat muita myönteisemmin ELY-keskuksen osallistu-
miseen maakuntauudistuksen valmisteluvaiheessa. 
Ohjaavien tahojen arvioita lukuun ottamatta annetut 
arviot ovat varsin alhaisia. Vastaajien arviot eri ELY-
keskusten osalta vaihtelivat jonkin verran etenkin ak-
tiivisuuden ja ELY-keskuksen johdon roolin näkyvyy-
den osalta. 
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Maakuntauudistus ja siihen liittyvä epävarmuus näkyy 
sidosryhmien vastauksissa. Uudistuksessa nähdään 
onnistuessaan mahdollisuuksia ja positiivisia kehitys-
mahdollisuuksia. Valtaosa vastaajista kuitenkin suh-
tautui muutokseen epäillen, johtuen siihen liittyvistä 
epävarmuustekijöistä. Uudistus nähdään mittakaaval-
taan hyvin suurena ja aikataulua muutoksen läpivien-
tiin liian tiukkana. 

Tulevalla maakuntahallinnolla nähdään olevan 
hyvät edellytykset muodostua voimakkaaksi alueke-
hitystoimijaksi. Tämä edellyttää kuitenkin nykyistä 
parempia valmiuksia johtajuuden ottamiseen sekä 
osaamisen vahvistamista ja resurssien riittävyyden 
varmistamista. 

Uudistuksen myötä palvelujen tuottajien määrän 
arvioidaan kasvavan merkittävästi ja samalla palve-
luntuottajakentän monimutkaistuvan. Tämä tekee ko-
konaisuuden ohjauksesta aiempaa haastavampaa. 
Keskeistä on maakuntahallinnon kyky ohjata ja johtaa 
kokonaisuutta haluttuun suuntaan. Tämä edellyttää 
kokonaisuuden seurantaan panostamista sekä kykyä 
tunnistaa ja reagoida ajoissa mahdolliseen epäedulli-
seen kokonaisuuden kehityssuuntaan. 

Parhaimmillaan uudistuksen uskotaan alentavan 
kustannuksia, parantaa asiakkaiden saamaa palvelua 
sekä mahdollistaa nykyistä kattavamman ja saavu-
tettavamman palveluverkon. Lisäksi digitaalisuuden 
uskotaan mahdollistavan uudenlaisia palveluita sekä 
edistävän palveluiden saavutettavuutta. 

Vastaavasti huonoimmillaan palvelukentän pirsta-
leisuus johtaa asiakkaille sekavaan tilanteeseen ja 
palvelutarjonnan heikkenemiseen etenkin syrjäseu-
duilla. Tämä lisää alueellista eriarvoisuutta. Myös laa-
dunvarmistamisen ja -hallinnan näkökulmasta moni-
tuottajamalli voi osoittautua haasteelliseksi. 

Valtakunnallisen näkökulman varmistaminen koe-
taan tärkeäksi etenkin asiakkaiden tasa-arvoinen 
kohtelu ja tasapuolinen palvelun varmistamiseksi. Li-
säksi digitaalisuus ja yhdenmukaiset asiointiprosessit 
edellyttävät valtakunnallista koordinointia. Valtakun-
nallisen näkökulman koetaan korostuvan osa-alueilla, 
jotka edellyttävät joko valtakunnallista tarkastelua tai 
joilla yksittäisen maakunnan resurssit olisivat liian pie-
net. Osa vastaajista korosti myös alueellisen näkökul-
man merkitystä ja näki sen usein kriittisemmäksi kuin 
valtakunnallisen näkökulman. Alueiden erilaisuudesta 
johtuen valtakunnallista näkökulmaa ei tulisi koros-
taa liikaa.

Valtion ja maakuntien yhteistyön rinnalla tulee sidos-
ryhmien näkemyksen mukaan huomioida kuntien 
ja maakuntien luontaiset ja muuttuvat toiminnalliset 
yhteydet ja yhteistyö. Samoin kasvupalveluissa ja 
alueellisessa kehittämisessä on sidosryhmien näke-
myksen mukaan teemoja, joissa on tarpeellista tehdä 
ylialueellista yhteistyötä ja rakentaa verkostomaisia 
palveluja. 

Tulevaisuuden kunnan roolin ja tehtävän määritte-
ly nähdään osaksi maakuntauudistusta. Roolin näh-
dään muuttuvan olennaisesti siirryttäessä vahvasta 
palveluntuotannon painotuksesta erilaisiin kulttuurin, 
kaavoituksen, koulutuksen ja kehittämisen tehtäviin. 
Tulevaisuuden roolin nähdään olevan vahvasti riippu-
vainen siitä millaiseksi maakuntien rooli todellisuudes-
sa muodostuu.

Sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä ELY-keskusten 
toimintaan ja yhteistyöhön ELY-keskusten kanssa. Tu-
levan maakuntauudistuksen myötä tulevaisuuteen liit-
tyy vielä paljon avoimia kysymyksiä sekä epävarmuut-
ta. Sidosryhmien toiveena on ELY-keskusten kanssa 
rakennetun toimivan yhteistyön ja laadukkaan toimin-
nan jatkuminen myös uudessa rakenteessa. 
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