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Strateginen tavoitteemme

• Varmistamme tulevien sukupolvien taloudelliset 
valinnan mahdollisuudet hyvinvoivassa 
oikeusvaltiossa. 

• Rakennamme taloudellisesti, ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävää Suomea ja Euroopan 
unionia. 
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Strategiset tehtävämme

• Huolehdimme julkisen talouden vakaudesta 
ja rakennamme julkista hallintoa entistä 
tehokkaammaksi, vaikuttavammaksi ja 
uudistumiskykyisemmäksi.   

• Rakennamme edellytyksiä kestävälle 
talouskasvulle.

• Rakennamme ihmislähtöistä digitalisaatiota ja 
tiedon parempaa hyödyntämistä yhteiskunnassa.

• Luomme pelisääntöjä, jotka pitävät yllä luottamusta 
rahoitusmarkkinoiden vakaaseen, tehokkaaseen ja 
tasapuoliseen toimintaan. 
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Avoimesti, luotettavasti ja 
vastuullisesti

• Toimintaamme ohjaavat ratkaisuhakuisuus 
ja yhteistyö.

• Sovitamme yhteen eri näkökulmia sekä 
pyrimme kestäviin ja vaikuttaviin ratkaisuihin.  

• Edistämme tiedon käyttöä ja ajantasaiseen 
tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

• Vaikutamme vahvasti Suomessa, EU:ssa ja 
kansainvälisissä organisaatioissa.

• Arvostamme osaavaa henkilöstöämme.



Toimintaympäristömme muutostekijöitä
• Ilmastonmuutos ja luontokato            
• Teknologia ja digitalisaatio                
• Alueellinen eriytyminen, kaupungistuminen
• Väestörakenteen muutos                  
• Julkisen puheen muutos, kansalaisten osallisuus 
• Data ja datatalous
• Geopolitiikan vaikutus talouteen
• Työn murros
• Maahanmuutto ja muuttoliike 



Ajankohtaista taloudesta:
- Kestävän talouskasvun 
tukeminen
- Venäjän hyökkäyksen 
vaikutuksiin reagoiminen
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Suomella on parannettavaa sekä tuottavuudessa että 
työllisyydessä
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Työikäinen väestö alkoi Suomessa supistua 10 vuotta 
sitten, ja supistuminen jatkunee
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Nettomaahanmuutto Suomeen positiivista mutta 
pohjoismaisittain melko vähäistä
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Venäjän hyökkäys tuntuu Suomessa monin tavoin
 Venäjän hyökkäys on edellyttänyt ja edellyttää Suomessa laajaa 

joukkoa toimenpiteitä talouden ja huoltovarmuuden turvaamiseksi
 Hyökkäys näkyy Suomen julkisessa taloudessa paitsi talouskasvun 

vaimenemisen kautta myös lisämenopaineissa:
• Puolustusmenot, rajaturvallisuus, kyberturvallisuus
• Maahanmuutto
• Huoltovarmuus ja yhteiskunnan kriittinen infrastruktuuri
• Vihreä siirtymä ja irtautuminen Venäjän fossiilisista, investoinnit

 Kun nyt velka-aste ja korot ovat nousseet, on entistäkin tärkeäpää, että 
julkisia varoja käytetään vain siihen, missä vaikutus on suuri.

 Korona oli väliaikainen häiriö, mutta nyt uudet olosuhteet pitkäaikaisesti
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Ajankohtaista 
hallintopolitiikasta
- Uudistumiskyky
- Digitalisaatio
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Toimiva ja turvallinen yhteiskunta tarvitsee 
uudistuskykyistä, vaikuttavaa ja tehokasta julkista hallintoa: 
Kokonaisuus murroksessa

Elinvoima ja kasvu

Hallinto ja rakenteet

Demokratia ja luottamus

Talous & rahoitus

Henkilöstö ja johtaminen

Tehtävät & palvelut VALTIO

KUNTA HYVINVOINTI-
ALUE

JÄRJESTÖT, YRITYKSET, MUUT YHTEISÖT

KANSALAISET



Digitalisaation haasteet lähitulevaisuudessa

• Modernit tehokkaat digitalisaation ratkaisut jatkossa vain kansainvälisissä 
pilviratkaisuissa vs. digitaalinen suvereniteetti

• Jos digitalisaatio etenee nopeammin kuin panostukset digitaalisen 
turvallisuuteen, digiturvallisuusvaje kasvaa

• Kvanttiteknologiat haastavat nykyiset salausmenetelmät
• Tekoälyn laajemman hyödyntämisen eettiset ja juridiset haasteet
• Tiedon toisiokäytön laadulliset ja juridiset haasteet
• Digikehittämisen osaajavaje
• Digitaalinen osallisuus; digikansalaistaidot ja digituki
• Ihmislähtöisen ja poikkiyhteiskunnallisen kehittämisen monimutkaisuus
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Kiitos!
Juha.majanen@gov.fi
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