
Julkisen hallinnon strategia 



Hallitus valmistelee julkisen hallinnon 
strategian, jonka keskeinen tavoite on 
kansalaisille annettava palvelulupaus. 

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma
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Tavoitteena hallitusohjelman 
mukaisesti sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ekologisesti 
kestävä yhteiskunta
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Hallitusohjelma julkisen hallinnon strategiasta
• Strategialla tavoitellaan 

• Hallinto vahvemmin läsnä suomalaisten arjessa koko maassa molemmilla kansalliskielillä

• Digitaalinen esteettömyys

• Selkeä hallinnollinen kieli käyttöön

• Strategian toimenpiteillä vahvistetaan 

• Kansalaisten perusoikeuksien turvaamista

• Julkisen talouden kestävyyttä tuottavuuden edistämisen kautta

• Tietopolitiikan koordinaatiota 

• Uusien teknologioiden hyödyntämistä. 

• Uudistustyön keskiössä

• Julkishallinnon vuorovaikutteisuus

• Kansalaisten palvelujen laadun, sujuvuuden ja saatavuuden parantuminen.
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Jännite
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Miten ylläpidämme 
onnistumiset?

Miten uudistamme 
julkista hallintoa 

toimintaympäristön 
murroksessa?

Juuri nyt: 

Suomi menestyy useissa 
kv. vertailuissa

Ennusteet: Erityisesti 
väestörakenteen 

muutoksen ja 
ilmastonmuutoksen 

vaikutukset asettavat 
julkishallinnon ja palvelut 

täysin uudenlaisten 
haasteiden eteen 

Entä miten arvioida 
korona-viruksen 
vaikutuksia (pysyvyys, 
laajuus, syvyys) julkiseen 
hallintoon ja sen 
toimintaympäristöön 
pidemmällä aikavälillä?



Strategian kaksi kohderyhmää ja julkisen hallinnon kaksi 
perustehtävää
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Ulkoinen 
kohderyhmä

Kansalaiset, 
asukkaat 
asiakkaat, 

sidosryhmät, 

Sisäinen 
kohderyhmä

Julkisen 
hallinnon 
työntekijät

Kunnat ja 
valtio vakaan 
yhteiskunnan 
varmistajina

Hallinto 
julkisten 

palvelujen 
järjestäjinä
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JULKISEN HALLINNON STRATEGIAN VALMISTELUN AIKATAULU

• Virtuaalityöpajat 
• Tutkijoiden kirjallinen 

kommentointi
• Keskustelut julkisen 

hallinnon verkostoissa

Kevät 2020:

Näkemyksiä sisään

•Verkkoaivoriihi: Työ 2.0. teemat: 
uudet työntekemisen tavat, 
monipaikkaisuus

• Ideoiden testausta: Periaatteet ja 
toimintalinjaukset

•Tutkijasparraus 
•Kirjallinen kommentointi 
otakantaa.fi:ssä 15.6.-10.8. (>660 
vastaajaa)

Kesä 2020:

Ideoiden testausta • Periaatteiden ja 
toimintalinjausten työstö ja 
altistaminen kommenteille:
• Verkostot, työpajat 
• Avoimen hallinnon 

aluetilaisuudet (9/20)…

Alkusyksy 2020:

Linjausluonnosten 
työstö

• Kerättyjen näkemysten ja 
tausta-aineistojen pohjalta  
työstettyjen luonnosten ja 
niistä saadun kritiikin ja 
palautteen mukaan 
kiteytetään strategian 
periaatelinjaus ja 
toimenpidesuunnitelma

Loka-marraskuu 2020: 
Periaatelinjausten 

kiteytys

Tässä olemme nyt



Julkisen hallinnon toimintaa 
suuntaavat suhteellisen 
pysyvät periaatteet. 

2020-luvulla periaatteiden 
toteuttaminen vaatii kuitenkin 
uusia käytännön tulkintoja:  
tarvitaan uusia 
toimintalinjauksia ja uusien 
toimintatapojen kehittämistä. 
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Periaatteet suuntaavat hallinnon toimintaa

Avoin hallinto toimii yhdessä

Hallinto toimii yhtenäisesti,  läpinäkyvästi ja kantaa 
vastuun tehdystä työstä. Hallinto kuuntelee ja luo aitoja 
mahdollisuuksia osallistua. Selkeä viestintä ja yhdessä 
tekeminen Suomessa, Euroopassa ja kansainvälisesti. 
rakentavat avoimuutta ja osallisuutta. 

Luottamusta rakennetaan aktiivisesti 

Hallinto nojaa jatkuvuutta ja vakautta luoviin, 
julkilausuttuihin toimintatapoihin, ja rakentaa luottamusta 
toimimalla proaktiivisesti. Empaattinen hallinto vaalii 
luottamukseen liittyvää sosiaalista pääomaa.

Moninaisuus vahvistaa yhdenvertaisuutta 

Hallinto vahvistaa yhdenvertaisuutta tunnistamalla 
ihmisten elämän moninaisuuden. Se ottaa eri 
ihmisryhmät mukaan ja rakentaa  yhteenkuuluvuuden ja 
oikeudenmukaisuuden tunnetta ja siten hallinnon 
legitimiteettia. 

Tieto suuntaa toimintaa 
Hallinnon valmistelua ja päätöksentekoa ohjaa aina 
tietoperusteisuus. Päätösten perustana oleva tieto on 
avoimesti saatavilla. Laajasti parasta, kansainvälistä 
tietoa hakemalla ja hyödyntämällä hallinto kykenee 
perusteltuihin päätöksiin ja tunnistaa uudenlaisia 
toiminnan mahdollisuuksia.  

Ylisukupolvinen vastuunkanto huomioi luonnon 
kantokyvyn rajat
Kestävän hyvinvoinnin luominen edellyttää globaalia, 
ylisukupolvista vastuunkantoa luonnon kantokyvystä. 

Kyky kuvitella ohjaa muutosta 
Hallinto kykenee systemaattisesti kuvittelemaan uusia 
mahdollisia tulevaisuuksia ja uusia tapoja toteuttaa 
hallinnon tehtäviä. Rakenteita uudistetaan ja 
toimintatapoja kehitetään rohkean kokeilun ja riskinoton 
kautta. 
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Laaja hyväksyntä 
otakantaa.fi-kyselyssä



Toimintalinjaukset ovat tulkintoja siitä, 
mitä periaatteiden noudattaminen voisi 
tarkoittaa 2020-luvun julkisessa 
hallinnossa. Toimintalinjaukset 
ohjaavat suoraan toimintaa ja 
priorisointia sekä auttavat 
tunnistamaan tarpeita uusille 
rakenteille, prosesseille, kyvykkyyksille 
ja toimintavoille. 
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Toimintalinjausluonnokset 
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Kannamme 
vastuuta 

ilmastonmuu-
toksen 

hillinnästä ja 
siihen 

sopeutumi-
sesta

Ekologisen 
kestävän 

kehityksen 
tavoitteet 

yhteiskunnallisen 
toiminnan rajoina 

hiilineutraaliustavo
itteisiin 

sitoutuminen

Tarjoamme 
mahdollisuuk
sia vaikuttaa  
valmisteluun 
ja päätöksent

ekoon

Sitouttaminen 
osallistumiseen ja 

vaikuttamiseen 
sekä 

mahdollisuuksien 
ja keinojen 

laajentaminen 
Keinot, joilla 
oikeusvaltion 
legitimiteetistä 
huolehditaan 

muutoksessa ja 
joilla suomalainen 
julkinen hallinto 

vahvistaa 
kansainvälistä 

sääntöpohjaista 
järjestelmää

Järjestäm-me 
palvelut 

ihmislähtöi-
sesti ja 

monimuo-
toisesti

Moninaisuuden 
tunnistaminen 

Ennakoivat 
palvelut ja 

digitaalisuuden 
ensisijaisuus
Virtuaalinen 

läsnäolo
Ihmisen 

mukanaolo oman 
palvelukokemuks
en johtamisessa
Julkisen vallan 

velvollisuus 
varmistaa perus-

ja 
ihmisoikeuksien 

toteutuminen

Toimimme 
yhtenäisesti 
ja yhdessä

Yhtenäinen 
työskentely 

hallinnon sisällä
Sektorirajat 

ylittävä 
ongelmien 
ratkaisu

Valtion ja 
kuntien 

kumppanuus

Hyödynnämme 
ja tarjoamme 

tietoa 
ennakoivasti ja 
monipuolisesti

Tutkimuksen ja 
asiantuntijoiden 
hyödyntäminen 
valmistelussa

Eri näkökulmien 
hyödyntäminen 
valmistelussa ja 
päätöksenteossa

Monipuolisen tiedon 
hyödyntäminen ja 

tuottaminen
Pitkän aikavälin 

vaikutusten 
arviointi/ 

Vaikutusten arviointi 
osaksi 

päätöksentekoa

Toimimme 
ketterästi ja 
haastamme 
itseämme

Strategiset 
kokeilut

Ruohonjuuritason 
kokeilut

Ihmiskeskeinen 
palvelumuotoilu 

(digi)
Jatkuva 

oppiminen

Työskente-
lemme 

sujuvasti 
muun 

yhteiskunna
n kanssa

Monipuolinen ja 
sujuva yhteistyö 

ja 
yhteiskehittämi-
nen erilaisten 

toimijoiden 
kanssa

Verkostomaiset 
työskentelytavat 

ja 
ekosysteemeiss

ä toimiminen 



Julkisen 
hallinnon 
strategia

Merkitys 
yrityksille

2020-luvun julkisen hallinnon lupaus

Kannam-
me vas-
tuuta

ilmaston-
muutok-

sen hillin-
nästä

ja siihen
sopeutumi

-sesta

Tarjoamme 
mahdollisu

uksia 
vaikuttaa  

valmisteluu
n 

ja päätökse
ntekoon

Järjes-
tämme
palvelut

ihmisläh-
töisesti 

ja 
monimuo
toisesti

Toimimme
yhtenäi-
sesti ja 

yhdessä

Hyödyn-
nämme ja 
tarjoamme

tietoa
monipuoli-

sesti

Toimimme
ketterästi
ja haas-
tamme

itseämme

Luottamusta 
rakennetaan 
aktiivisesti

Avoin hallinto 
toimii yhdessä

Moninaisuuden 
vaaliminen on 

edellytys 
yhdenvertaisuu-

delle

Tieto suuntaa 
toimintaa

Ylisukupolvinen 
vastuunkanto 

huomioi luonnon 
kantokyvyn rajat

Kyky kuvitella 
ohjaa muutosta

Periaatteita ja toimintalinjauksia toteutetaan vuosille 2021-22 laadittavan toimeenpano-ohjelman kautta sekä osana 
muuta hallinnon kehittämistä (esim. säädösvalmistelu, ohjaus)

Julkisen hallinnon uudistamista 2030-luvulle suuntaavat periaatteet

Työsken-
telemme
sujuvasti

muun
yhteis-
kunnan
kanssa

Periaatteiden toteuttamista 2020-luvulla ohjaavat toimintalinjausluonnokset

Digitalisaatio muutoksen edellytyksenä ja keinona

Suomi toimii globaalina edelläkävijänä

Kestävä taloudenhoito ohjaa hallinnon uudistamista


