SUOMEN ETU - GLO BAA L I VASTU U
Ulkoministeriön strategia

SUOMEN ETU - GLO BAA L I VASTU U
Ulkoministeriön strategia

Helsingissä 19.10.2005

3

Ulkoministeriön
strategian lähtökohdat

Ulkoministeriön hallinnonala - ministeriö ja sen alainen sadan toimipisteen edustustoverkko - haluaa keskittyä olennaiseen ja palvella hyvin
suomalaisia, suomalaista talouselämää ja yhteiskuntaa, tasavallan johtoa
sekä eduskuntaa. Tämän tavoitteen toteuttamisessa käsillä oleva strategia
on keskeinen väline.
Ulkoministeriön toimialan keskiössä ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikka,
ulkopoliittisesti merkittävät kansainväliset asiat sekä kansainväliset suhteet
yleisesti. Tässä ominaisuudessa ulkoministeriön tehtävänä on myös avustaa
muita hallinnonaloja kansainvälisten asioiden yhteensovittamisessa.
Ulkoministeriön strategia perustuu hallitusohjelmaan ja hallituksen muihin
politiikka-asiakirjoihin sekä eduskunnan hyväksymiin linjauksiin. Strategia
on johtamisen väline, jolla varmistetaan, että ulkoasiainhallinto osana
valtioneuvostoa kykenee parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan
hallituksen ja eduskunnan tahtoa.
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Strategia määrittelee ulkoasiainhallinnon keskeiset tavoitteet. Ne ohjaavat
hallinnonalan toimintaa ja painopisteiden asettamista lähivuosina. Resursseja käytetään ja organisaatiota kehitetään strategian pohjalta. Strategia on
myös hyvän johtamisen keskeinen väline ulkoministeriössä.
Tulosyksiköt määrittelevät omat tavoitteensa tämän strategian
mukaisesti siten, että hallinnonalan toiminnan tuloksia ja vaikuttavuutta
voidaan entistä järjestelmällisemmin arvioida. Strategia on lähtökohtana,
kun esimiehet ja alaiset käyvät vuotuiset tavoite- ja kehityskeskustelunsa.
Henkilöstön tulee strategian avulla pystyä näkemään oma tehtävänsä
kokonaisuuden arvokkaana osana.
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Toimintaympäristön haasteet

Globaali kehitys avaa yhteiskuntia ja markkinoita sekä tiivistää niiden välisiä
yhteyksiä kaikilla tasoilla. Tiedon, ihmisten, pääomien ja yritysten liikkuminen
maailmalla lisääntyy jatkuvasti. Poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset tekijät
kietoutuvat yhteen.
Tämä maailmanlaajuinen kehitys antaa paljon uusia mahdollisuuksia niille,
jotka ajoissa havaitsevat heikotkin muutoksen merkit ja muuttavat toimintatapojaan. Globalisaatio lisää vaurautta, mutta sen jakautuminen maiden välillä
ja yhteiskuntien sisällä johtaa suuriinkiin epäkohtiin. Tämä on kansainvälisen
kehityspolitiikan suurin haaste. Ongelmat, riskit ja uhat saavat uusia muotoja.
Niitä voidaan ennakoida ja torjua vain syihin pureutuvalla kansainvälisellä
yhteistyöllä. Globaalien verkostojen merkitys kaikessa toiminnassa kasvaa.
Kansalaisjärjestöjen, yritysten ja muiden ei-valtiollisten toimijoiden merkitys
kansainvälisessä yhteistyössä lisääntyy. Valtiotoimijalta tämä edellyttää lisääntyvää yhteistyökykyä ja uudenlaisia kumppanuuksia. Yksilöiden ja yhteiskunnan
turvallisuuden kannalta ulko- ja sisäpolitiikka nivoutuvat yhteen. Valtioilta
odotetaan entistä suurempaa panosta yhteiseen toimintaan ja kehitysohjelmiin.
Suomen kansainvälisen toimintaympäristön muutoksessa korostuu laajan
turvallisuuden näkökulma. Heikkojen valtioiden aiheuttamat uhat heijastuvat
myös Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen. Merkittäviä turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus, ihmisoikeuksien
loukkaukset, maailmanlaajuiset terveysuhat ja ympäristökatastrofit. Maailmankauppa vapautuu asteittain, ja taloudellinen keskinäisriippuvuus lisääntyy.
Tuotannontekijät liikkuvat paljon aiempaa esteettömämmin, mutta rajasuojan
madaltuessa sisäiset sääntelykeinot tulevat entistä merkittävämmiksi. Kaupan
esteet saavat uusia muotoja. Kiristyvä kilpailu vienti- ja tuontimarkkinoilla
edellyttää aktiivista vaikuttamista ulkoiseen toimintaympäristöön.
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Suomen jäsenyys Euroopan unionissa antaa runsaasti mahdollisuuksia
toteuttaa Suomen keskeisiä tavoitteita. Se vaikuttaa olennaisesti siihen, miten
Suomi kykenee kohtaamaan poliittiset ja taloudelliset haasteensa. EU on myös
keskeisin kanava ulkopoliittisessa vaikuttamisessa sekä strategisten tavoitteiden
saavuttamisessa.
Suomen hyvinvointi perustuu yhä enemmän osaamisen, luovuuden ja innovaatioiden hyödyntämiseen. Suhteellisen pieni kotimainen toimintakenttä tarjoaa
vain rajallisia mahdollisuuksia menestyvälle toiminnalle. Sitäkin tehokkaammin
on kyettävä toimimaan kansainvälisillä areenoilla. Suomalaiset liikkuvat maailmalla entistä enemmän sekä työnsä takia että vapaa-aikanaan. Tämä asettaa
kasvavia haasteita Suomen edustustojen toiminnalle.
Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on vaurastuessaankin monien sisäisten ja ulkoisten haasteiden edessä. Suomi on muuttumassa monin tavoin sisäisesti, osin globalisaation seurauksena. Väestö ikääntyy, maahanmuuttopolitiikkaa
kehitetään ja ulkomaisia osaajia pyritään saamaan Suomeen. Yhteiskunnan
muuttuminen monikulttuuriseen suuntaan tulee nähdä ensi sijassa
mahdollisuutena.
Media ja uudet tietoverkot toimivat tietoyhteiskunnassa reaaliaikaisesti ja
globaalisti. Sen seurauksena toimintaympäristö muuttuu tavalla, joka vaatii
valtiollisilta toimijoilta nopeaa, ennakoivaa ja monipuolista toimintakykyä. Sidosryhmäsuhteista huolehtiminen ja kyky vaikuttaa julkisuuden kautta ovat ministeriön
toiminnassa entistä keskeisemmällä sijalla.
Valtionhallintoon - myös ulkoministeriöön - kohdistuu kasvavia odotuksia,
mutta hallinnon voimavarat eivät ole kasvamassa. Tämä edellyttää entistä
tehokkaampaa ja vaikuttavampaa toimintaa.
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Ulkoministeriön toiminta-ajatus
Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia
sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi.

Ulkoministeriön strategiset tavoitteet
Ulkoministeriö toteuttaa toiminta-ajatustaan seuraavien strategisten
tavoitteiden avulla. Näiden viiden tavoitteen pohjalta tulosyksiköt laativat
vuositason tulostavoitteensa.

Vaikutusvaltainen Suomi kansainvälisessä yhteisössä
UM huolehtii siitä, että Suomi kykenee mahdollisimman tehokkaasti
vaikuttamaan kansainvälisissä suhteissa tehtäviin ratkaisuihin, jotka heijastuvat
Suomen ja suomalaisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin.
Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että:
• Suomen eduista huolehditaan kahdenvälisten suhteiden kautta
• Suomen etuja ajetaan tehokkaasti EU:ssa
• Suomen tavoitteita ajetaan tehokkaasti YK:ssa ja muissa
monenkeskisissä järjestöissä sekä instituutioissa
• toiminnan ja tavoitteiden johdonmukaisuus varmistetaan
kansallisesti ja kansainvälisesti
• EU:n sisäistä toimintaa tehostetaan

Turvallisuutta luova kansainvälinen yhteisö
UM toimii sen hyväksi, että kansainvälinen yhteisö kykenee ehkäisemään konflikteja
ja hallitsemaan kriisejä. UM vahvistaa kansainvälisten instituutioiden toimintakykyä
ja niiden yhteistoimintaa alueellisesti ja maailmanlaajuisesti. Se ehkäisee ja torjuu
uusia turvallisuusuhkia yhteistyötä edistämällä.
Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että:
• EU:n ulkoista toimintakykyä vahvistetaan
• laajaa turvallisuutta edistetään
• konfliktinestoa ja kriisinhallintaa edistetään
• yhteistyötä edistetään eri toimijoiden välillä
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Oikeudenmukainen maailma
UM tukee demokratian, hyvän hallinnon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon, oikeusvaltioperiaatteen, toimivan markkinatalouden ja kestävän kehityksen toteutumista.
Lisääntyvän keskinäisen riippuvuuden maailmassa UM edistää inhimillistä turvallisuutta
ja vähentää köyhyyttä.
Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että:
• kansainvälistä oikeutta ja globaalihallintaa vahvistetaan
• kehitysyhteistyön laatua parannetaan ja kestävää kehitystä
suosivia kumppanuuksia vahvistetaan
• oikeusvaltiota, demokratiaa ja ihmisoikeuksia edistetään

Menestyvä Suomi
UM vahvistaa avointa ja sääntöperustaista maailmantaloutta Suomen kansainvälisen
kilpailukyvyn edistämiseksi. UM parantaa suomalaisten yritysten markkinoillepääsyn ja
toiminnan edellytyksiä sekä edistää Suomeen suuntautuvia investointeja.
UM vauhdittaa suomalaisen kulttuurin, luovuuden ja osaamisen tunnetuksi tulemista
ja menestymistä ulkomailla. Edustustot avaavat ovia, madaltavat kansainvälisiä kynnyksiä ja luovat verkostoja.
Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että:
• Vientiä ja kansainvälistymistä edistetään sekä innovaatioorganisaatioiden ja kulttuuriyhteisöjen verkottumista tuetaan
• Suomen ulkoista taloudellista toimintaympäristöä parannetaan
• Kansainvälistä kauppajärjestelmää vahvistetaan ja kansainvälistä
taloudellista yhteistyötä edistetään
• Suomen vahvuuksia hyödynnetään ja tunnettuutta lisätään

Avoin ja palveleva ulkoministeriö
UM tiivistää yhteistyötään kansalaisyhteiskunnan ja taloudellisten toimijoiden
kanssa lisäämällä avoimuutta ja kehittämällä uudenlaisia kumppanuuksia. UM tuottaa
ja jakaa yhteiskunnan ja sidosryhmiensä kannalta merkityksellistä ja
hyödyllistä tietoa.
UM tarjoaa Suomen viranomaispalveluja maailmalla. UM helpottaa suomalaisten
asiointia sekä turvallista liikkumista ja elämistä ulkomailla. UM auttaa nopeasti, tehokkaasti ja asiantuntevasti hätään joutuneita suomalaisia.
Käytännön toiminnassa tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että:
• asiakaspalvelun laatua kehitetään
• kansalais- ja muuta julkista viestintää kehitetään
• edustustoverkkoa kehitetään
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Arvot ja toimintatavat
Arvot kertovat, mikä on tärkeää ja arvokasta ulkoministeriölle ja sen henkilöstölle.
Ne merkitsevät jatkuvuutta, vaikka arvopohjaa onkin jatkuvasti kehitettävä.
Arvot heijastuvat organisaation kaikkeen toimintaan. Ne koskevat ulkoministeriötä
työyhteisönä ja näkyvät sen suhteissa yhteistyökumppaneihin ja asiakkaisiin.
UM:n arvot ja toimintatavat heijastuvat tähän strategiaan läheisesti liittyvässä
ministeriön henkilöstöstrategiassa, joka luo perustan ministeriön henkilöstön
ja rakenteiden kehitystyölle. Motivoitunut, sitoutunut ja työssään hyvinvoiva
henkilöstö on ulkoministeriön tärkein voimavara. Hyvän johtamisen ja johtamistaidon merkitys korostuu. Jokaisella henkilöstön jäsenellä on oikeus arvojen
mukaiseen kohteluun ja velvollisuus toimia niiden mukaisesti.

Yhteistyö
UM:n henkilöstö arvostaa työtovereitaan ihmisinä ja osaajina. Se noudattaa sovittuja
pelisääntöjä, toimii avoimesti ja huolehtii tiedonkulusta. Tavoitteet voidaan saavuttaa
vain yhteistyön avulla. UM toimii aktiivisessa yhteistyössä myös sidosryhmiensä
ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Luovuus
Kaikessa toiminnassa henkilöstöä kannustetaan uutta luovaan ja ennakkoluulottomaan ajatteluun. Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä UM tarttuu
rohkeasti uusiin haasteisiin. Henkilöstö on valmis ammatilliseen ja inhimilliseen
kehittymiseen sekä oman organisaation aktiiviseen kehittämiseen.

Tuloksellisuus
UM:n henkilöstö osaa työnsä ja on luotettavaa. Henkilöstö vastaa osaltaan koko
organisaation tuloksista ja palvelun laadusta ja puuttuu epäkohtiin. Se on valmis
luopumaan ennakkoluulottomasti tuloksettomista toimintatavoista ja
kehittämään niiden tilalle uusia, toimivampia ratkaisuja.
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