
  
 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Aluehallintovirastojen ja  
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten  

strategia-asiakirja 2016 - 2019 
 

Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia 

 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valtiovarainministeriö          Työ- ja elinkeinoministeriö 
|  Oikeusministeriö  |  Sisäministeriö  |  Opetus- ja kulttuuriministeriö  |  Maa- ja metsätalousministeriö   

|  Liikenne- ja viestintäministeriö  |  Sosiaali- ja terveysministeriö |  Ympäristöministeriö   



2 (17) 
   
 

 

 

 

 

 

SISÄLTÖ 
 

1. Strategiaperusta    3 
 

2. Muuttuva toimintaympäristö    5 
 
3.   Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat   6 
 
4.   Seuranta ja arviointi     9 
 
5.   Allekirjoitukset     10 
 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1  Resurssien kohdentaminen tavoitteiden toteuttamiseksi (ei julkinen) 
Liite 2  Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016–2019  
  – vaikutusten arviointi 



3 (17) 
   
 

 

 

1. Strategiaperusta 

 
Visio 
 

Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia 
 

Toiminta-ajatus 
 

Valtion aluehallinto toteuttaa alueellista yhdenvertaisuutta edistämällä oikeusturvaa ja 
turvallisuutta sekä kehittämällä ja tukemalla taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti 
kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. 

 
Arvot 
 

Valtion aluehallinnon arvopohja rakentuu aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) arvojen pohjalle. Ne ovat asiakaslähtöisyys, oi-
keudenmukaisuus, vastuullisuus, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.  
 
 

Toiminnan viitekehys 
 

Valtion aluehallinnon virastojen toiminnan viitekehyksen muodostavat säädökset, halli-
tusohjelman tavoitteet ja asiakkaiden tarpeet. Toiminnan peruslähtökohtia ovat asiakas-
lähtöisyys, yhteiskunnallinen vaikuttavuus (ml. yleinen etu) ja toiminnallinen tulokselli-
suus. 
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Asiakkaat, sidosryhmät ja ohjaajat 
 
Valtion aluehallinnon asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset, kunnat, 
kuntayhtymät ja muut julkiset toimijat sekä yhteisöt - kaikki, joihin viranomaisten toiminta ja palvelut 
vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. 
 
Valtion aluehallinnon sidosryhmiä ovat yhteistyökumppanit, palvelun tuottajat ja ohjaavat tahot. Yh-
teistyökumppaneiden mm. maakuntien liittojen, kuntien, kuntayhtymien, muiden ELY-keskusten ja 
aluehallintovirastojen, koulutuksen järjestäjien, tutkimuslaitosten ja yhdistysten kanssa virastot teke-
vät yhteistyötä alueen kehittämiseksi ja asiakkaan palvelemiseksi. Osa kumppanuussuhteista perus-
tuu säädöksiin ja osa vapaaehtoisuuteen. Kumppanit ja palveluntuottajat voivat olla myös asiakkaan 
roolissa. 
 
Aluehallintovirastojen yleishallinnollinen ohjaus kuuluu valtiovarainministeriölle ja ELY-keskusten työ- 
ja elinkeinoministeriölle. Valtion aluehallintoa ohjaavia tahoja ovat oikeusministeriö, sisäministeriö, 
opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja 
elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja ympäristöministeriö sekä eräät näiden alaiset 
keskushallinnon virastot. 
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2. Muuttuva toimintaympäristö  

Valtion aluehallinto uudistuu ja muuttuu toimintaympäristöstä nousevien muutosilmiöiden myötä. 
Toimintaympäristöä muokkaavat voimakkaasti niin teknologian kehitys, kansainvälinen talouskehitys, 
väestömuutokset kuin ilmaston muutos ja luonnonvarojen kasvava käyttö. Kansainvälisessä tilantees-
sa tapahtuvat muutokset, kuten pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden määrän äkillinen ja merkittävä 
kasvu, aiheuttavat erityisiä haasteita myös valtion aluehallinnolle. 

 
Valtion aluehallinto tulee toimimaan tilanteessa, jossa kansantalous kasvaa hitaasti ja työllisyyskehi-
tys on vaikea. Väestön ikääntyminen ja kasvukeskuksiin suuntautuva muuttoliike kasvattavat alueiden 
välisiä kehityseroja. Samalla eri väestöryhmien väliset hyvinvointierot uhkaavat kasvaa. Ikääntymisen 
myötä sosiaali- ja terveyspalveluihin kohdistuvat tarpeet ja niiden tuottamisen kustannukset kasva-
vat.  Vaarana on, että koulutuksen saatavuuden alueelliset erot kasvavat, mikäli digitalisaation ja 
joustavien oppimisympäristöjen tarjoamia mahdollisuuksia ei pystytä hyödyntämään riittävästi. 

 
Elinkeinoelämän rakennemuutosten myötä korostuvat ennakointi- ja reagointikyky sekä alueiden 
elinkeinorakenteen joustavuus. Talouden uutta kasvua haetaan luonnonvarojen kestävästä hyödyn-
tämisestä, biotaloudesta, puhtaasta teknologiasta ja digitalisaatiosta. Alueiden saavutettavuuden 
kannalta alue- ja yhdyskuntarakenne sekä liikenteen palvelut mahdollistava liikenneväylien kunto 
ovat keskeisessä asemassa. 

 
Talouden hidas kasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa, vaan menoja joudutaan 
sopeuttamaan valtion velkaantumiskehityksen katkaisemiseksi. Sopeutustoimilla on vaikutusta myös 
valtion aluehallinnon määrärahoihin. Määrärahojen väheneminen merkitsee aluehallintovirastoissa ja 
ELY-keskuksissa sopeutustoimien jatkamisen ja toiminnan tehostamisen lisäksi säädösten, normien ja 
valvonnan uudistamista, tehtävien priorisointia sekä tavoitteiden karsimista. Toiminnan tehostami-
seen pyritään myös uudistamalla palveluja ja hallintoa sekä erikoistumalla ja yhdenmukaistamalla 
toimintatapoja. 
 
Digitalisaatio uudistaa täysin valtion hallinnon sisäiset toimintatavat ja asiakaspalvelun. Valtion alue-
hallinto siirtyy yhä voimakkaammin sähköisiin prosesseihin ja verkkopalvelut tulevat ensisijaiseksi 
asiointimuodoksi. Digitalisaatioon siirtyminen edellyttää palveluprosessien kehittämistä ja asiakkai-
den itsepalvelun lisäämistä. Julkishallinnon tulee ennakkoluulottomasti edistää digitalisaation mah-
dollistamia uusia yksityisen ja kolmannen sektorin toimintamalleja ja yritystoimintaa. 
 
Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on useita valtion aluehallinnon organisoitumiseen, toi-
mintatapaan ja tehtäviin vaikuttavia tavoitteita. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan sosiaali- ja 
terveydenhuollon uudistus. Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään 
erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). 
Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehal-
lintoalueille. Tavoitteena on, että aluehallinnon rakenneuudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta 
lukien. Aluehallinnon viranomaisilta tämä edellyttää merkittävää valmistelupanosta strategiakauden 
lopulla sekä jo sitä ennen tiivistyvää yhteistyötä maakuntien liittojen ja muiden aluetoimijoiden kans-
sa. Lisäksi uudistetaan kuntien roolia ja karsitaan kuntien kustannuksia, edistetään kokeiluja, digitali-
soidaan julkisia palveluja ja kevennetään hallinnollista sääntelyä.  
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Toimintaympäristön haasteista ja avautuvista uusista mahdollisuuksista johtuen aluehallintoviran-
omaisten yhteinen tavoite on luoda alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja hyvinvointia. Sen to-
teuttamisen kriittiset tekijät ovat ihmisten ja yhteisöjen hyvinvoinnin ja työllisyyden sekä osallisuuden 
ja turvallisuuden lisääminen, yritysten ja elinkeinojen elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen 
ennakoivasti sekä ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kasvu luonnonvarojen kestävästä käytöstä. 
Niiden mahdollistajia ovat uudistuva elinkeinorakenne, osaaminen ja toimivat työmarkkinat, hyvä 
infrastruktuuri ja saavutettavuus, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympäristö sekä uudistuvat toi-
mintatavat. 
 
 
 

3. Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 
 

Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat ovat: 
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STRATEGISET PAINOPISTEET 

 
Ihmiset ja yhteisöt 
 
Vahvistamme ja tuemme ihmisten ja yhteisöjen mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnis-
taan, terveydestään ja turvallisuudestaan. Vahvistamme alueilla edellytyksiä turvata varhaisen kasvun 
ja oppimisen ja itsensä kehittämisen tuki kaiken ikäisille sekä riittävät tiedot ja taidot työhön ja elä-
mään. Edistämme nopeaa työllistymistä ja lisäämme yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien 
kanssa. Turvaamme työoloja, tavoittelemme pidempiä työuria ja varmistamme työelämän pelisääntö-
jen noudattamista. Kehitämme yhdenvertaista palveluiden laatua ja kattavuutta.  Edistämme ikäih-
misten kotona asumista. Kannustamme kaikkien väestöryhmien yhdenvertaiseen osallisuuteen ja 
hyvien etnisten suhteiden edistämiseen kasvavan maahanmuuton tilanteessa.  
 
Yritykset ja elinkeinot 
 
Vahvistamme alueellista erikoistunutta osaamista, sen hyödyntämistä ja kaupallistamista. Edistämme 
alueiden lähtökohdista yritysten kehittymistä, kasvua ja kansainvälistymistä yhteisiä yrityspalvelutoi-
mintamalleja hyödyntäen. Tuemme yritysten toimintatapojen uudistamista. Edistämme kilpailukyvyn 
parantumista ja uusien työpaikkojen syntymistä bio- ja kiertotaloudella, puhtailla ratkaisuilla, uusilla 
kasvualoilla, kannattavalla ruuantuotannolla sekä luonnon virkistyskäyttöön pohjautuvaa liiketoimin-
taa kannustamalla. Ennakoimme yritysten osaamistarpeet ja turvaamme osaavan työvoiman saata-
vuuden yritysten tarpeisiin. Mahdollistamme yritysten vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön 
kehittymistä. Edistämme uudenlaisten digitaalisuutta hyödyntävien palveluiden ja liiketoiminnan syn-
tymistä. Varmistamme tuotannon vastuullisuuden ja turvallisuuden. Ylläpidämme ja parannamme 
liikenneväylien kuntoa erityisesti elinkeinoelämän tarpeet huomioiden. 
 
Ympäristö ja luonnonvarat 
 

Edistämme ympäristön hyvää tilaa ja elinympäristön laatua. Lisäämme kustannustehokkaasti hiilet-
tömän, puhtaan ja uusiutuvan energian käyttöä sekä energia- ja ravinneomavaraisuutta ja materiaali-
tehokkuutta. Luomme hyvinvointia ja kestävää kasvua luonnonvarojen vastuullisesta käytöstä sekä 
elinvoimaisen luonnon varaan rakentuvista palveluista. Parannamme vesien tilaa. Edistämme luon-
non monimuotoisuutta ja turvaamme ekosysteemipalveluiden toimivuutta luonnonvarojen käytön 
lisääntyessä. Tuemme kestävää yhdyskuntakehitystä ja vaalimme elinvoimaista kulttuuriympäristöä.  
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YHTEISET TOIMINTATAVAT 

 
Sujuvasti palvellen 
 
Tarjoamme asiakkaillemme riittävät ja laadukkaat palvelut vaivattomasti ja luotettavasti. Uudistam-
me asiakkaille tarjottavia palveluja ja sisäisiä prosesseja ottamalla huomioon monikanavaisuuden ja 
ensisijaisesti digitalisoinnin mahdollisuudet. Osallistumme säädösten sujuvoittamiseen, kehitämme 
lupa- ja valitusprosesseja, minimoimme viranomaisten keskinäisiä valituksia esimerkiksi ennakkoneu-
vontamenettelyllä sekä kevennämme hallinnollista taakkaa toimintatapoja ja palvelukulttuuria muut-
tamalla. Otamme asiakkaat, kumppanit ja palveluntuottajat mukaan palvelujen kehittämiseen ja 
tuottamiseen. Edistämme tiedon kertakirjaamista ja käytettävissä olevan tiedon hyödyntämistä. 
 
Alueiden vahvuuksia hyödyntäen 
 
Huomioimme alueelliset erityispiirteet ja hyödynnämme sekä alueellista että laajempaa asiantunti-
juutta. Lisäämme tuottavuutta ja aluetietämystä työnjakoa uudistamalla. Kannustamme toisiamme ja 
yhteistyötahoja kokeiluihin, uusiutumiseen ja luovuuteen. Mahdollistamme tarkoituksenmukaiset 
alueelliset toimintamallit. 
 
Vuorovaikutteisesti kehittäen 
 
Teemme ennakoivaa yhteistyötä ja vahvistamme vuorovaikutusta yhteistyötahojen kanssa alueelli-
sesti ja valtakunnallisesti. Asetamme asiakastarpeen ja hallinnonrajat ylittävän yhteistyön yhteisen 
uudistumisen ja kehittämisen lähtökohdaksi, edistämme poikkihallinnollisuutta ja kokeilukulttuuria. 
Lisäämme vaikuttavuutta, tehokkuutta ja avoimuutta prosesseissa, organisoinnissa ja toimintatavois-
sa yhdessä tekemällä. Lisäämme ennakoivaa ohjausta, omavalvontaa ja riskiperusteista valvontaa. 
 
Vahvistamme hallinnonalojen rajat ylittävää, tietoon perustuvaa johtamista ja toimeenpanoa. Kehi-
tämme henkilöstöjohtamista tavoitteenamme luoda edellytyksiä uudistumiselle, innovatiivisuudelle 
ja asiakaslähtöisten palvelujen tuottamiselle. 
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4. Seuranta ja arviointi 

 
Aluehallintovirasto- ja ELY-keskuskohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvissa tulosso-
pimuksissa. Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain tulossopimuksissa asetettujen 
tavoitteiden toteutumisella.  
 
Strategiakauden puolivälissä tehdään strategian toteutumisen yhteinen väliarviointi, joka perustuu 
tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutumiseen, asiakas- ja sidosryhmäkyselyjen tuloksiin, 
CAF-arviointeihin sekä muuhun arvioinnin kannalta relevanttiin aineistoon.  

 
Strategiaa tarkistetaan tarvittaessa. Aluehallinnon rakenteen ja tehtävien muuttuessa strategia tar-
kistetaan ja muutetaan vastaamaan muuttunutta tilannetta.  
 
Strategian seurannasta ja arvioinnista vastaavat valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö 
yhteistyössä aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten sekä niitä ohjaavien ministeriöiden ja keskushal-
linnon virastojen kanssa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut yhdessä työsuojelun vastuualueiden kanssa runkosuunnitel-
man. Runkosuunnitelma on työsuojelun vastuualueiden strategia, jonka perusteella sosiaali- ja terve-
ysministeriö laatii nelivuotiset tulossopimukset työsuojelun vastuualueille. 
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5. Allekirjoitukset 

 
 

Juha Sipilän hallituksen vision mukaan Suomi on vuonna 2025 yhdessä rakennettu uudistuva, välittä-
vä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee 
luottamus. 
 
Hallitusohjelman strategisia tavoitteita ovat työllisyys, kilpailukyky ja kasvu, koulutus ja osaaminen, 
terveys ja hyvinvointi, biotalous ja puhtaat teknologiat sekä toimintatapojen muuttaminen edistämäl-
lä digitaalisuutta ja kokeiluja sekä purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa. Valtion aluehallinto 
toteuttaa osaltaan hallitusohjelman tavoitteita tehokkaasti ja toimintatapoja uudistaen. 
 
Strategisen hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi hallitus on käynnistänyt muutosohjelman, 
jota toteutetaan strategisiin tavoitteisiin liittyvillä kärkihankkeilla sekä liikenneverkon korjausvelan 
vähentämisohjelmalla. Lisäksi hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudis-
tuksilla. Hallitusohjelman mukaan toteutetaan uusiin itsehallintoalueisiin perustuva sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudistus. Valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta tehdään 
erikseen päätös, jolla yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä. Uudistuksen on tarkoi-
tus tulla voimaan vuoden 2019 alusta lukien, johon saakka valtion aluehallinto hoitaa tehtäviään nyt 
hyväksyttävien suuntaviivojen mukaisesti. 
 
Valtion aluehallinnon yhteisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä alueiden vahvuuksiin perustuvalle 
kestävälle kasvulle ja hyvinvoinnille. Tavoitteen saavuttamiseksi aluehallinto keskittyy ihmisiin ja yh-
teisöihin, yrityksiin ja elinkeinoihin, ympäristöön ja luonnonvaroihin. Toimintatapamuutoksina koros-
tuvat alueiden vahvuuksien hyödyntäminen, sujuvat palvelut ja vuorovaikutteinen kehittäminen. 
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LIITE 2: Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten strategia-asiakirja 2016 – 2019  
– vaikutusten arviointi 

 
Arvioinnin toteuttamistapa 
 
Strategia-asiakirjan vaikutuksia on arvioitu virkamiestyönä asiakirjaa valmistelleessa valmisteluryh-
mässä. Arvioinnissa on pyritty tarkastelemaan strategia-asiakirjan toteuttamisen kaikkia olennaisia 
vaikutuksia soveltaen alla esitettyä vaikutuslistaa. Vaikutusten määrää, laajuutta ja merkittävyyttä on 
ollut mahdollista arvioida vain yleispiirteisesti ja laadullisesti. Arviointi toteutettiin taulukkotarkaste-
luna siten, että ensin strategia-asiakirjan kukin painopiste arvioitiin erikseen vaikutuslistaa hyväksi-
käyttäen. Tämän jälkeen laadittiin taulukkotarkastelun pohjalta yhteenveto. 

 
Vaikutuslista: 
1. Ihmiset ja yhteisöt: a. Terveys, elinolot ja viihtyvyys, b. Kotitaloudet, c. Ihmisten asema ja yhden-

vertaisuus, sukupuolten tasa-arvo 
2. Talous, elinkeinot, aluerakenne: a. Elinkeinot, b. Työllisyys, c. Alue- ja yhdyskuntarakenne, d. Lii-

kenteen toimivuus ja yhdyskuntahuolto 
3. Ympäristö ja luonnonvarat: a. Ilmastonmuutos, b. Maaperä, vedet, ilma, kasvillisuus, eliöt ja luon-

non monimuotoisuus, c. Luonnonvarat ja niiden käyttö 
4. Virastojen palvelukyky ja toiminta: a. Tehtävät, menettelytavat ja yhteistoiminta, b. Henkilöstö ja 

organisaatio 
 
Yhteenveto strategia-asiakirjan vaikutuksista 
 
Aluehallintovirastojen ja ELY-keskusten vuosille 2016–2019 laaditun yhteisen strategia-asiakirjan pai-
nopisteiden ja tavoitteiden (Ihmiset ja yhteisöt, Yritykset ja elinkeinot sekä Ympäristö ja luonnonva-
rat) toteuttamisen vaikutusten arvioidaan olevan pääasiassa myönteisiä. Virastojen toiminnan, ohja-
uksen, valvonnan ja rahoituksen vaikutukset ovat osin suoria, mutta osittain välillisiä. Haitallisia vai-
kutuksia saattaa syntyä mm. tavoitellun taloudellisen kasvun seurauksena, mutta niitä pyritään ehkäi-
semään ja lieventämään esimerkiksi maakäytön ja liikenteen suunnittelun yhteensovittamisella sekä 
luonnonvarojen kestävän käytön edistämisellä. 
 
Virastojen tulee tunnistaa toimintansa vaikutukset erilaisilla alueilla sekä eri ihmisryhmiin. Vaikutuk-
set voivat olla erilaisia eri alueilla: harvaan asutulla, ydinmaaseudulla tai kaupunkinen läheisellä maa-
seudulla ja kaupunkiseuduilla. Toiminnan ja päätösten vaikutukset naisiin ja miehiin sekä erilaisiin 
kohderyhmiin tulee tunnistaa. Viranomaisten tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnas-
saan suunnitelmallisesti sekä ehkäistä eri väestöryhmien eriarvoisuutta.  
 
Vaikutukset ihmisiin ja yhteisöihin 
 
Strategian painopisteen ”Ihmiset ja yhteisöt: Hyvinvoinnin, terveyden, osaamisen ja työllisyyden li-
sääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantaminen” keskeisenä tavoitteena on vaikuttaa 
positiivisesti ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointiin. Ihmisten oman vastuun tukemisella, osaamisen ja 
osallisuuden vahvistamisella edistetään ihmisten ja kotitalouksien terveyttä ja viihtyvyyttä sekä ihmis-
ten yhdenvertaisuutta ja asemaa. Painopisteen vaikutukset talouteen ja elinkeinoihin ovat positiivia 
tai neutraaleja. Ihmisten osaamisen ja työllisyyden tukemisella ja sekä palvelujen saatavuuden ja laa-
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dun kehittämisellä on myös elinkeinotoimintaa ja aluekehitystä edistävä vaikutus. Vaikutukset alue- 
ja yhdyskuntarakenteeseen sekä liikenteen toimivuuteen ovat positiivisia tai neutraaleja. Liikenne-
väylien kunto mm. parantaa palvelujen saavutettavuutta ja luo edellytyksiä liikennepalvelujen kehit-
tymiselle.   
 
Yrityksiin ja elinkeinoihin keskittyvän painopisteen vaikutukset ihmisten ja yhteisöjen elinoloihin ja 
viihtyvyyteen ja ihmisten asemaan sekä kotitalouksien hyvinvointiin ovat vahvasti positiiviset. Elinkei-
notoiminnan ja palvelujen kehittyminen lisää työllisyyttä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia ja tasa-
vertaisia osallistumisen mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Eri väestöryhmien osallisuuden ja hyvien 
etnisten suhteiden edistämisellä on myös vahvat positiiviset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja 
yhdenvertaisuuteen. Ympäristö ja luonnonvarat painopisteen toimilla on myös vahvasti positiiviset 
vaikutukset ihmisten ja kotitalouksien hyvinvointiin. Ympäristön hyvän tilan edistämisellä, luonnonva-
rojen vastuullisella käytöllä sekä elin- ja kulttuuriympäristön hoitamisella luodaan hyvä elinympäristö 
ihmisille. Yhdyskuntarakennetta koskevilla ratkaisuilla on vaikutusta ihmisten hyvinvoinnille ja eri 
väestöryhmien tasa-arvoisuuteen mm. palvelujen saavutettavuuden ja joukkoliikenteen palvelukyvyn 
kautta. 
 
Vaikutukset talouteen, elinkeinoihin ja aluerakenteeseen 
 
”Yritykset ja elinkeinot: Elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen ennakoivasti ja kestävästi”  
-painopisteen vaikutukset talouteen, elinkeinoihin ja aluerakenteeseen ovat vahvasti positiivisia tai 
ainakin välillisesti positiivisia. Alueellisista lähtökohdista tapahtuva elinkeinotoiminnan kehittäminen, 
digitaalisuutta hyödyntävien palvelujen ja liiketoiminnan edistäminen sekä osaavan työvoiman saata-
vuuden turvaaminen vaikuttavat positiivisesti aluekehitykseen.  Väylien kunnossapito ja parantami-
nen parantaa saavutettavuutta ja liikenteen toimivuutta ja siten yritysten logistista kilpailukykyä sekä 
myös ihmisten kokemaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Mahdollisia liikenteen kasvun haitalli-
sia vaikutuksia voidaan ehkäistä hyvällä suunnittelulla. Painopisteen ”Ihmiset ja Yhteisöt: Hyvinvoin-
nin, terveyden, osaamisen ja työllisyyden lisääminen sekä osallisuuden ja turvallisuuden parantami-
nen” toimilla on positiivinen tai neutraali vaikutus talouteen, elinkeinoihin ja aluerakenteeseen. Ih-
misten oman hyvinvoinnin, työllisyyden ja osallisuuden tukeminen sekä palvelujen kehittäminen edis-
tävät työllisyyttä ja elinkeinotoimintaa. Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja yhdyskunta-
huoltoon ovat neutraaleja. Liikenneväylien parantaminen ja liikenteen toimivuuden parantaminen 
lisää yritysten logistista kilpailukykyä. Painopisteen toimien vaikutukset ihmisiin, kotitalouksiin ja yh-
teisöihin ovat myös positiivisia, kun toimilla edistetään uusien yritysten ja palvelujen sekä samalla 
työpaikkojen syntymistä uusille toimialoille ja palveluihin. Painopisteen vaikutukset ympäristöön ja 
luonnonvaroihin ovat välillisen positiivisia (kestävä käyttö) tai neutraaleja. Strategian painopisteen 
”Ympäristö ja luonnonvarat: Ympäristön hyvän tilan edistäminen ja kasvua luonnonvarojen kestäväs-
tä käytöstä” toimien vaikutukset talouden, elinkeinojen ja aluetalouden osalta ovat positiiviset, koska 
ympäristön hyvä tila ja hiilettömän ja puhtaan energian sekä materiaalitehokkuuden ja luonnonvaro-
jen kestävän hyödyntämisen tavoitteet avaavat uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia. 
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Vaikutukset ympäristöön ja luonnonvaroihin 
 
Ympäristö ja luonnonvarat -painopisteen tavoitteena on ympäristön hyvän tilan edistäminen ja luon-
nonvarojen kestävä käyttö ja siten ilmastonmuutoksen vaikutusten hillintä sekä luonnon ja sen mo-
nimuotoisuuden suojelu. Toimenpiteillä säästetään luonnonvaroja, ehkäistään haitallisia päästöjä ja 
vähennetään energian ja materiaalien kulutusta. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa palvelut sekä 
säästää energiaa ja rakennettujen alueiden ulkopuolelle jääviä luonnonympäristöjä. Yritykset ja elin-
keinot -painopisteen vaikutukset ympäristöön ja luonnonvaroihin ovat myös positiivisia, koska tavoit-
teena on luonnonvarojen kestävä käyttö ja bio- ja kiertotalouden edistäminen sekä tuotannon vas-
tuullisuuden ja turvallisuuden varmistaminen. Liikenneväylien hyvä kunto parantaa liikenteen toimi-
vuutta, jolloin liikenteen päästöt vähenevät.  
 
Ihmiset ja yhteisöt -painopisteen ympäristövaikutukset arvioidaan ainakin välillisesti positiivisiksi tai 
neutraaleiksi.  Ihmisten tietojen ja taitojen vahvistamisella, oman hyvinvoinnin ja turvallisuuden tu-
kemisella sekä palvelujen saatavuuden ja laadun kehittämisellä arvioidaan olevan välillisesti positiivi-
sia vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen ja sitä kautta ilmaston-
muutokseen.  
 
Vaikutukset virastojen palvelukykyyn ja toimintaan 
 
Strategian tavoitteena on uudistaa virastojen toimintatapoja. Tavoitteena on, että asiakkaat ja sidos-
ryhmät saavat sujuvaa palvelua, mikä edellyttää myös virastojen tehtävien hoidon ja menettelytapo-
jen uudistamista, jotka toimiessaan edistävät myös henkilöstön hyvinvointia ja parantavat toiminnan 
tuottavuutta. Toisena tavoitteena on tukea alueiden vahvuuksien hyödyntämistä oikeusturva ja yh-
denvertaisuus taaten, mikä myös merkitsee toimintatapojen ja yhteistoiminnan kehittämistä ja tukee 
viraston toimivuutta. Vuorovaikutteisen kehittämisen tavoitteen hyvä toteuttaminen voi merkitä vi-
rastoille myös haasteita niukkenevien resurssien tilanteessa. Toisaalta vuorovaikutteinen kehittämi-
nen tuo mahdollisuuden hyödyntää myös muiden toimijoiden osaamista ja resursseja yhteisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi. 
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Vaikutusten arvioinnin yhteenveto (keskimäärin) 
 
Strategia-asiakirjan tavoitteet tiivistettynä avainsanoiksi:  

Arviointiasteikko: 

Vihreä = hyvin myönteinen (++)  
Vaalean vihreä = melko myönteinen (+)  

Violetti = myönteistä ja kielteistä (+/-)  

Harmaa = ei vaikutusta (0) 

 

 

 

 

 
 

 
  

Ihmiset ja  
yhteisöt   

 
 

hyvinvointi ja 
turvallisuus 

 

 
 

oppimisen tuki ja 
taidot työhön 

 
 

osallisuus, työllisyys, 
työelämä ja -ura 

 
 

palvelujen laatu ja 
kattavuus 

 
 

ikäihmisten koti-
hoito ja -palvelut 

 
yhdenvertainen 
osallisuus ja hyvät  
etniset suhteet 

Talous, 
elinkeinot 
ja aluera-
kenne 

+ + + 
 

+ + + 

Ihmiset ja yhteisöt ++ ++ ++ ++ + ++ 

Ympäristö ja 
luonnonvarat 

välillistä + välillistä + välillistä + 0 0 0 

 
 
 

Yritykset ja 
elinkeinot 

 
 
 

alueellinen 
erikoistuminen 

 
 

yritysten kasvu/ 
kansainvälisty-

minen, alueiden 
lähtökohdat 

 
 

bio- ja kiertotalo-
us, ruuantuotanto, 

virkistyskäyttö 

 
yritysten osaamis-
tarpeet ja osaavan 
työvoiman saata-

vuus, vakaa ja 
ennustettava 

toimintaympäristö 

 
 
 

digitaalisuus 

 
 
 

vastuullisuus ja 
turvallisuus 

 
 
 

liikenneväylien 
kunto 

Talous, elinkei-
not ja aluera-
kenne 

+ + ++ ++ ++ välillistä + ++ 

Ihmiset ja 
yhteisöt 

+ + ++ + + ++ ++ 

Ympäristö ja 
luonnonvarat 

+ + ++ välillistä + + ++ + 

 
 

Ympäristö ja 
luonnonvarat 

 
ympäristön hyvä 
tila, elinympäris-

tön laatu 
 

 
hiilettömyys, 

puhtaus, omava-
raisuus, materiaali-

tehokkuus 

 
luonnonvarojen 

hyödyntäminen ja 
luontopalvelut 

 
 

vesien tila 

 
luonnon monimuo-
toisuus ja ekosys-

teemit, luonnonva-
rojen käytön 

lisääntyminen 

 
kestävä yhdys-
kuntakehitys, 
elinvoimainen 

kulttuuriympäristö 

Talous, elinkeinot 
ja aluerakenne 

+ ++ + + +/- + 

Ihmiset ja yhteisöt ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Ympäristö ja 
luonnonvarat 

++ ++ ++ ++ ++ + 

 

Toimintatavat 

 
sujuvat palvelut 

 
alueiden vahvuudet 

 
vuorovaikutteinen kehittäminen 

  

Virastojen palvelukyky ja  
toiminta 

++ + +/-  


