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Strategiatyön välitulokset
Hallitusneuvotteluiden vetäjä Juha Sipilä esitteli strategiatyön välituloksena ensimmäisen
luonnoksen visiosta sekä strategisista prioriteeteista kymmenelle vuodelle. Työ jatkuu
hallituskauden prioriteettien ja kärkihankkeiden määrittelyllä.

Hallituksen visio:
SUOMI 2025 – YHDESSÄ RAKENNETTU
Suomi vuonna 2025 on uudistuva, välittävä ja turvallinen maa, jossa jokainen meistä voi kokea
olevansa tärkeä. Yhteiskunnassamme vallitsee luottamus.
Suomessa on eettisesti kestävä tasapaino yksilön velvoitteiden ja yhteiskunnan vastuiden välillä.
Meillä on vahva yhteenkuuluvuuden tunne. Monen sukupolven Suomessa jokaisesta pidetään
huolta ja autetaan ajoissa.
Ihmisellä on vapaus ja vastuu rakentaa omaa, perheensä ja läheistensä elämää. Luotamme
toisiimme. Kunnioitamme toisiamme. Sovimme asioista. Pärjäämme vähemmällä sääntelyllä.
Julkisessa taloudessa tulot ja menot ovat tasapainossa. Emme elä velaksi. Suomessa palkitaan
ahkeruudesta, työstä ja toimeliaisuudesta. Kasvava talous perustuu hyvään johtamiseen, vahvaan
yrittäjyyteen ja omistajuuteen sekä koko Suomen voimavarojen hyödyntämiseen.
Suomi on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas maa. Suomen kilpailukyky
rakentuu korkealle osaamiselle, kestävälle kehitykselle sekä ennakkoluulottomalle uudistamiselle
kokeiluja ja digitalisaatiota hyödyntäen. Suomessa kannustetaan uusiutumiseen, luovuuteen ja
uteliaisuuteen. Epäonnistuakin saa, virheistä opitaan.
Julkinen valta tekee yhdessä suomalaisten kanssa vaikeitakin ratkaisuja tulevan hyvinvoinnin
turvaamiseksi. Avoin ja positiivinen asenne toisiimme sekä ympäröivään maailmaan tekee
Suomesta ainutlaatuisen, hyvän maan.
Strategiset prioriteetit kymmenelle vuodelle
Hyvinvointi
Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen
ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Sosiaali‐ ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia,
henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan
enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Työllisyys, kilpailukyky ja kasvu
Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Suomi on kilpailukykyinen
maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa.
Osaaminen ja koulutus
Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis‐ ja koulutustaso on
noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa‐arvoa.
Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.
Biotalous ja puhtaat ratkaisut
Suomi on bio‐ ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä.
Kestävien ratkaisujen kehittämisellä, käyttöönotolla ja viennillä olemme parantaneet
vaihtotasetta, lisänneet omavaraisuutta, luoneet uusia työpaikkoja sekä saavuttaneet
ilmastotavoitteemme ja Itämeren hyvän ekologisen tilan.
Toimintatavat
Suomi on ottanut tuottavuusloikan julkisissa palveluissa ja yksityisellä sektorilla tarttumalla
digitalisaation mahdollisuuksiin ja purkamalla turhaa sääntelyä ja byrokratiaa.
Suomen ketterää uudistumista tuetaan luottamukseen, vuorovaikutukseen ja kokeilujen
hyödyntämiseen perustuvalla johtamiskulttuurilla.

