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Tavoitteena keveämpi, strategisempi 
ja poikkihallinnollisempi ohjausmalli 
 

AVIen ja ELY-keskusten uudistuva 
ohjausjärjestelmä 1.1.2016 alkaen 

 
Siirrytään kaksiportaisuuteen 
tulosohjausasiakirjoissa 

1) Strategia-asiakirja  
2) Tulossopimus 

 Yksi yhteinen  
strategia-asiakirja  
AVI:ille ja ELY-keskuksille 

 Jokaiselle viranomaiselle  
laaditaan tulossopimus 

 Asiakirjat laaditaan 
hallituskaudeksi,  
tarkistetaan vuosittain 
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Strategian valmistelusta 

 Strategian valmistelua varten VM asetti joulukuussa 2014 
VM:n ja TEM:n yhteisellä johdolla työskennelleen 
valmisteluryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella 
strategia-asiakirja 30.9.2015 mennessä. 
 Strategia on valmisteltu vuorovaikutteisesti ja 

osallistavasti ohjaavien ministeriöiden ja keskushallinnon 
virastojen, aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja 
maakuntien liittojen kanssa yhteisen tahtotilan 
muodostamiseksi ja siihen sitoutumiseksi.  
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Alueiden vahvuuksilla kestävää kasvua ja 
hyvinvointia – strategia-asiakirjan sisältö 
1. Strategiaperusta: visio, toiminta-ajatus, arvot, toiminnan 

viitekehys sekä asiakkaat, sidosryhmät ja ohjaajat 
2. Muuttuva toimintaympäristö 
3. Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 
4. Seuranta ja arviointi 
5. Allekirjoitukset 
6. Liitteenä resurssien kohdentaminen ja vaikutusten 

arviointi 
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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 AVIen ja ELY-keskusten 

arvojen pohjalle. Ne ovat asiakaslähtöisyys, oikeudenmukaisuus, 
vastuullisuus, osaaminen, yhteistyö ja avoimuus.  
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Toiminnan viitekehys 
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Asiakkaat, sidosryhmät ja ohjaajat 
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Valtion aluehallinnon strategiset painopisteet ja 
yhteiset toimintatavat 
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Seuranta ja arviointi 
 Virastokohtaiset tavoitteet määritellään strategiaan perustuvissa 

tulossopimuksissa.  
 Strategian toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain 

tulossopimuksissa asetettujen tavoitteiden toteutumisella.  
 Strategiakauden puolivälissä tehdään strategian toteutumisen 

yhteinen väliarviointi. 
 Strategiaa tarkistetaan tarvittaessa. Aluehallinnon rakenteen ja 

tehtävien muuttuessa strategia tarkistetaan ja muutetaan 
vastaamaan muuttunutta tilannetta.  

 Työsuojelun osalta työsuojelun runkosuunnitelma täydentää ja 
täsmentää strategiaa. 

 Strategian jalkauttamista tuetaan viestinnällä. 
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Valtiovarainministeriö    Työ- ja elinkeinoministeriö 
Oikeusministeriö   

Sisäministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö  

Maa- ja metsätalousministeriö 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Ympäristöministeriö 
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