Maa- ja metsätalousministeriön

STRATEGIA 2030

Uusiutuva Suomi
– mahdollisuuksien maailma
Monet nyt itsestään selvinä pitämämme asiat ovat ainutlaatuisia. Puhdas ruoka ja
vesi ovat tulevaisuudessa elintärkeintä pääomaa kaikille kansalaisille ja koko maailmalle, samoin uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö kaikissa muodoissaan.
Me maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla rakennamme uusiutuvaa
Suomea – uusiutumiskykyistä ja kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää. Uskomme uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja ruuantuotannon uusiin mahdollisuuksiin. Vastuullinen ruokajärjestelmä, kestävä bio- ja kiertotalous sekä luotettavat
tietovarannot ovat tärkeitä kaikille kansalaisille ja samalle ne luovat merkittäviä
mahdollisuuksia maamme kilpailukyvylle ja elinvoimaiselle maaseudulle.
Työmme painopiste on edelleen maa- ja metsätaloudessa. Samalla työskentelemme ihmisten, kasvien ja eläinten terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Työskentelemme myös laajasti veden, kalojen, riistan ja muiden uusiutuvien luonnonvarojen kestävän käytön hyväksi.
Olemme ratkaisemassa Suomen ja koko ihmiskunnan tärkeimpiä kysymyksiä.
Biotalous, kiertotalous, maankäyttö ja uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö
ovat kokonaisuudessaan tämän päivän ja tulevaisuuden polttopisteessä. Niihin
liittyvät kysymykset eivät ole ainoastaan ongelmia, vaan myös suuria mahdollisuuksia osana kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä.

Visio 2030
Vastuullinen bio- ja kiertotalous on maamme
kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin perusta.

Toiminta-ajatus
Uudistuvan ja kestävän ruoka- ja
luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä
luotettavien tietovarantojen tuottaja.

Kestävän kehityksen
tavoitteiden edistäminen
Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan
YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista:

Toiminnan ytimessä
EI
NÄLKÄÄ

VASTUULLISTA
KULUTTAMISTA

VEDENALAINEN
ELÄMÄ

Johanna Kohl, Luke

Vahva osallistuminen
TERVEYTTÄ JA
HYVINVOINTIA

EDULLISTA JA
PUHDASTA ENERGIAA

ILMASTOTEKOJA

IHMISARVOISTA
TYÖTÄ JA
TALOUSKASVUA

KESTÄVÄÄ
TEOLLISUUTTA,
INNOVAATIOITA JA
INFRASTRUKTUUREJA

MAANPÄÄLLINEN
ELÄMÄ

KESTÄVÄT KAUPUNGIT
JA YHTEISÖT

PUHDAS VESI
JA SANITAATIO

Vaikuttavuustavoitteet
Maa- ja metsätalousministeriön
hallinnonalan keskeiset tavoitteet:

1.

2.

Kokonaiskestävän
ruokajärjestelmän
huoltovarmuus ja
kilpailukyky
paranevat.

Kestävä
luonnonvaratalous
turvaa
huoltovarmuutta, lisää
hyvinvointia ja korvaa
uusiutumattomien
raaka-aineiden ja
energian käyttöä.

3.
Monipuolinen
yritystoiminta sekä
menestyvä maaseutu
ja saaristo,
monipaikkaisuus ja
yhteistyö-verkostot
vahvistavat
yhteiskuntaa.

4.

Luotettavat ja laajakäyttöiset paikka-,
kiinteistö- ja huoneistotiedot
mahdollistavat uutta
liiketoimintaa ja
turvaavat omistusta.

Arvot
Maa- ja metsätalousministeriö noudattaa valtioneuvoston
yhteisiä arvoja. Toimintaa ohjaavat myös seuraavat arvot:

Rohkeasti
ja luovasti
yhdessä
onnistuen

Ruokaa,
luonnonvaroja
ja maaseutua
arvostaen

Tutkittua
tietoa
hyödyntäen

Aina
oikeassa
paikassa

Muutostekijät
Tulevaisuuden toimintaympäristön keskeiset muutostekijät ovat:
• Ilmastonmuutos
• Luonnonvarojen käytön kestävyys
• Ympäristön ja luonnon tila
• Teknologinen murros
• Globaalin talouden murros
• Arvojen ja asenteiden muutos
• Väestörakenne ja kaupungistumiskehitys
• Kansainvälinen järjestys murroksessa
• Työn murros
• Kriittisen infrastruktuurin toimintavarmuus

Mahdollistajat
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategian
toteuttamisen työvälineisiin kuuluvat seuraavat mahdollistajat:
• Toimintamme on asiakaslähtöistä, verkostoitunutta, vastuullista

ja ennakoivaa.
• Johtamisemme on tavoitteellista, sitoutunutta ja

vuorovaikutteista.
• Viestintämme on osa kaikkea toimintaa, suunnitelmallista ja

oikea-aikaista.
• Kansainvälinen ja EU-vaikuttamisemme on ennakoivaa ja

aktiivista.

Graafinen suunnittelu: Anne-Mari Ahonen

• Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme sekä

neuvonta on verkostoitunutta, vaikuttavaa ja tukee ennakoivasti
päätöksentekoa ja elinkeinojen kilpailukykyä ja vaikuttavuutta.
• Digitaaliset ratkaisumme ovat käyttäjälähtöisiä ja

tietovarantomme ovat yhteensopivia ja luotettavia ja niitä
hyödynnetään tehokkaasti.
• Ennakoimme sekä vahvistamme palautumiskykyä häiriö- ja

kriisitilanteissa.

• Henkilöstömme on osaavaa, arvostettua ja voi hyvin.

Henkilöstösuunnittelu on toimintaa tukevaa, ennakoivaa ja
pitkäjänteistä.

• Resurssimme ovat riittävät ja oikein kohdennetut.
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