
Aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategia 2020–2023

Kestävää 
tulevaisuutta 
tekemässä 
– ihmisten ja alueiden parhaaksi



TOIMINTAYMPÄRISTÖMME MUUTTUU

Osaavan 
työvoiman tarve 

kasvaa

Jatkuvan 
oppimisen 

merkitys 
korostuu

Ilmastonmuutoksen 
hillintä ja muutokseen 

sopeutuminen sekä 
ympäristön hyvän 
tilan edistäminen 

korostuvat

Kansainvälinen 
ja avoin 

toimintaympäristö 
haastaa Suomen

vastuulliseen 
toimintaan

Digitalisaatio 
ja muut 

mahdollistavat 
teknologiat 
kehittyvät 

voimakkaasti

Maahan-
muuton 

merkitys kasvaa

Työn tekemisen 
tavat ja muodot 

uudistuvat

Alueelliset erot 
palvelujen 

saatavuudessa 
kasvavat

Kaupungistuminen 
lisääntyy, samoin 
monipaikkaisuus

Hyvien liikenne- ja 
tietoliikenne-

yhteyksien tarve 
korostuu

Paine tarkastella 
julkisten palvelujen 

tilaa ja laatua 
voimistuu

Sää- ja vesiolot 
muuttuvat

Liikenteen  
murros 
etenee

Väestörakenne 
muuttuu – huoltosuhde 

heikkenee
Osallistumisen 
ja osallisuuden 

tavat muuttuvat

Turvallisuus-
uhat 

muuttavat 
muotoaan

Kilpailukyky rakentuu 
entistä enemmän 
osaamiselle sekä 

tutkimus- ja kehitys-
investoinneille

 

STRATEGISET PAINOPISTEEMME

TURVAAMME HYVINVOINTIA JA YHDENVERTAISUUTTA 

• Peruspalvelut ovat turvalliset ja 
alueellisesti yhdenvertaisesti 
saatavilla

• Riskienhallinta ja varautuminen 
paranevat

• Oikeusturva toteutuu 
ennakoivammin, nopeammin ja 
vaikuttavammin

• Yhteiskunnan kokonais-
turvallisuus on hyvällä  
tasolla

• Osallisuus lisääntyy ja 
syrjäytyminen vähenee

LISÄÄMME ELINVOIMAA 

• Työllisyysaste nousee 
75 prosenttiin

• Yritykset uudistuvat,  
kasvavat ja kansain välistyvät

• Koulutus- ja osaamistaso  
nousee, ja osaavan työvoiman 
saatavuus paranee

• Ympäristön tila paranee

• Yhä useammat ovat toiminta- ja 
työ kykyisinä mukana  
muuttuvassa työelämässä

• Toimintaympäristö kehittyy  
yhteis työllä suotuisasti ja  
yritysten kilpailu olosuhteet  
ovat entistä tasapuolisemmat

• Ruuantuotannon kilpailukyky,  
terveellisyys ja turvallisuus  
paranevat

TAVOITTELEMME HIILINEUTRAALIUTTA 

• Kierto- ja biotalous ratkaisut 
lisääntyvät ja luonnonvaroja 
käytetään kestävästi

• Luonnon monimuotoisuus ja 
vesien tila paranee

• Ilmastonmuutosta hillitään ja 
siihen sopeutumista tuetaan

• Yhdyskunnat kehittyvät 
kestävästi

ASIAKKUUDET JA  DIGITALISAATIO 

• Suunnittelemme ja toteutamme 
asiakkuus ratkaisumme yhdessä 
ja yhteisinä vuorovaikutuksessa 
asiakkaiden kanssa

• Panostamme voimakkaasti 
toimintamme uudistamiseen ja 
digitalisaation hyödyntämiseen

• Toimintamme ja palvelujemme 
kehitys perustuu ennakointiin 
sekä ajantasaiseen tietoon 
toimintaympäristöstämme, 
toiminnastamme ja 
asiakkaistamme

• Työskentelemme moni-
paikkaisesti, yhteisissä tiloissa, 
yhtenäisin menet telyin sekä 
yhtenäistä toimintaa tukevin 
välinein

• Hyödynnämme ja kehitämme 
yhteisiä tietojärjestelmiä ja 
-varantoja tutkimuslaitosten ja 
virastojen kanssa

YHTEISET TOIMINTATAVAT JA  KUMPPANUUDET

• Vaikutamme aktiivisesti 
verkostoissa tunnistaen 
alueiden erityspiirteet

• Viestimme laadukkaasti, oikea-
aikaisesti ja ymmärrettävästi

• Vahvistamme työhyvinvointia ja 
yhteisöllisyyttä

HENKILÖSTÖ JA TYÖYHTEISÖ 

• Olemme innostuneita  
uudistajia ja osaajia

• Olemme avoimia ja 
tunnistamme muutostarpeet



ARVOMME

ASIAKASLÄHTÖISY YS

PALVELEMME  
ennakoivasti,  

oikeudenmukaisesti,  
ripeästi ja intressejä  

yhteen sovittaen.

ASIANTUNTIJUUS

TARJOAMME  
asiakkaillemme parhaan 

asiantuntemuksen ja tiedon.  
UUDISTAMME aktiivisesti 

osaamistamme.

YHTEISTYÖ

TYÖSKENTELEMME yhdessä 
vaikuttavasti ja tuloksellisesti 

hallinnon rajat ylittäen.  
KEHITÄMME toimintaamme 

avoimesti ja vuorovaikutuksessa 
kumppaneiden ja asiakkaiden 

kanssa.

NÄIN SEURAAMME STRATEGIAN TOTEUTUMISTA

2020

Strategian mittareiden 
määrittely

2021

Ensimmäinen yhteinen 
väliarvio

2022

Strategian mahdollinen 
tarkentaminen

2023

Päätösarviointi ja strategiatyön  
2024–2027 käynnistäminen

Sirpa Paatero                                                                 
Kuntaministeri
Valtiovarainministeriö       
 

Tuula Haatainen
Työministeri
Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Mika Lintilä
Elinkeinoministeri
Työ- ja elinkeinoministeriö
 

Anna-Maja Henriksson                           
Oikeusministeri
Oikeusministeriö
 

Maria Ohisalo
Sisäministeri
Sisäministeriö
 

Li Andersson
Opetusministeri
Opetus- ja kulttuuriministeriö
 

Hanna Kosonen
Tiede- ja kulttuuriministeri
Opetus- ja kulttuuriministeriö
 

Jari Leppä
Maa- ja metsätalousministeri
Maa- ja metsätalousministeriö
 

Timo Harakka
Liikenne- ja viestintäministeri
Liikenne- ja viestintäministeriö               
 

Aino-Kaisa Pekonen
Sosiaali- ja terveysministeri
Sosiaali- ja terveysministeriö
 

Krista Kiuru
Perhe- ja peruspalveluministeri
Sosiaali- ja terveysministeriö
 

Krista Mikkonen
Ympäristö- ja ilmastoministeri
Ympäristöministeriö

Valtiovarainministeriö  |  Työ- ja elinkeinoministeriö

Oikeusministeriö | Sisäministeriö | Opetus- ja kulttuuriministeriö | Maa- ja metsätalousministeriö
Liikenne- ja viestintäministeriö | Sosiaali- ja terveysministeriö | Ympäristöministeriö


