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Maakuntauudistus OKM:n hallinnonalan 

näkökulmasta 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla ei 

maakuntauudistuksessa tapahdu merkittäviä muutoksia. Nykyiset 

ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät siirtyvät sellaisenaan 

tulevien maakuntien tehtäväksi. 

• Tehtäväjako maakuntien ja kuntien sekä valtion välillä noudattaa  

hallituksen linjausta 5.4.2016. 

• Uudistuksessa on keskeistä katsoa Suomea kokonaisuutena ja luoda 

vahva yhteistyö sekä toimivat mekanismit ja toimintatavat maakuntien, 

kuntien ja valtion välille. 

• Hallinnonalan toiminta tulee perustumaan kuntien, maakuntien ja 

valtion sekä hallinnonalan aluetoimijoiden rooleista lähtevään ja 

vahvaa keskinäistä kumppanuutta edistävään toimintatapaan. 
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Lähtökohdat uudelle virastolle ja 

opetus- ja kulttuuritoimelle 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan keskeisenä tehtävänä on 

edistää ja luoda edellytyksiä osaamiselle, luovuudelle ja 

osallisuudelle. Toimiala on laaja ja lähes jokainen kansalainen 

tarvitsee toimialamme palveluita. Perustettavalla virastolla on tämän 

tavoitteen edistämisessä oma tärkeä roolinsa.   

 

• Uudistus tarjoaa hyvät mahdollisuudet luoda kokonaisvaltaisesti 

toimiva, asiakaslähtöinen ja digitaalisuutta hyödyntävä moderni 

valtakunnallinen virasto, joka tukee toiminnallaan sekä koko 

valtionhallinnon että opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 

toimintaa. 
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• Uusi virasto hoitaa valtionhallinnon lupa-, ohjaus-, valvonta- sekä 

kehittämistehtäviä hallinnonalalla 

 

• Toimintakulttuuri tukee sekä monialaista ja poikkihallinnollista että 

toimialakohtaista toimintaa ja perustuu toimivaan ohjaukseen ja 

vahvaan vuorovaikutukseen. 
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Keskeiset periaatteet  uuden viraston ja 

opetus- ja kulttuuritoimen 

rakentamisessa 

• Virastolla on valtakunnallisesti ja hallinnonalan kannalta selkeä ja 

tunnistettava profiili ja tehtävät hoidetaan asiantuntevasti ja 

asiakasystävällisesti. 

– Virasto hoitaa asiantuntevasti ja laadukkaasti nykyisistä AVI:sta 

siirtyvät koulutus-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimen sekä 

varhaiskasvatuksen ohjaus-, valvonta-, rahoitus- ja 

kehittämistehtävät sekä opetuslainsäädännössä sille säädetyt 

muutoksenhakutehtävät. Opetus- ja kulttuuritoimen tehtävät eivät 

laajene nykyisestä. 
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– Opetus- ja kulttuuritoimen keskeisiä tehtäviä ovat myös 

informaatio-ohjaus-, täydennyskoulutus-, neuvonta- sekä 

valtionavustustehtävät. 

– Valtakunnallisten tehtävien rinnalla myös alueelliset näkökulmat ja 

asiantuntemus ovat edelleen tärkeässä roolissa. 

• Virastoa ja opetus- ja kulttuuritoimea kehitetään sisällöistä ja 

toiminnasta käsin. 

• Kansalaisten ja kuntalaisten palvelut ja ohjaaminen hoidetaan 

muutoksessa asiantuntevasti, asiakasystävällisesti ja häiriöttömästi. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimintojen kannalta on 

tärkeää säilyttää alueellisia toimipisteitä, jotta tarvittava alueellinen 

asiantuntemus voidaan turvata.  
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• Digitaalisuuden edistäminen on keskeinen lähtökohta toiminnan 

uudistamisessa. 

• Toiminta- ja ohjauskulttuuri on vuorovaikutteinen ja avoin. 

– Ennakoivalla ja informatiivisella ohjauksella vaikutetaan kuntien ja 

kuntayhtymien toimintaan niin että kansalaisten palvelut turvataan 

yhdenvertaisesti sekä edistetään kansalaisten oikeusturvaa, 

hyvinvointia ja hallitusohjelman sivistyspoliittisia linjauksia 

hallinnonalan kanssa yhteistyössä.  

– Avoin ja välitön toiminta- ja ohjauskulttuuri sekä informaatio-

ohjaukseen perustava toimintatapa ovat tärkeitä periaatteita, 

yhteys ministeriön ja viraston välillä on tiivis. 

– Tulosohjausprosessista muodostuu läpinäkyvä, toimiva ja 

vuorovaikutteinen prosessi sekä ministeriöiden kesken että 

viraston ja ministeriöiden välillä. 
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KIITOS! 
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