
Regionförvaltningsverkens samt närings-, trafik- och miljöcentralernas strategi 2020–2023

I riktning mot  
en hållbar framtid 
– för människors och regioners bästa



VÅR VERKSAMHETSOMGIVNING FÖRÄNDRAS

Behovet av 
kompetent 
arbetskraft 

ökar

Betydelsen av 
kontinuerligt 

lärande 
framhävs

Bromsandet av 
klimatförändringen 

och anpassningen till 
förändringarna samt 

främjandet av en  
god omgivning 

framhävs

 

Den öppna  
internationella 
verksamhets-
omgivningen 

utmanar Finland  
till ansvarsfull  

verksamhet

Digitaliseringen 
och andra 

möjliggörande 
tekniker 

utvecklas 
kraftigt

Migrationen  
får en allt större 

betydelse

Arbetssätten och 
arbetsformerna 

förnyas

Regionala 
skillnaderna i  
tillgången till 
tjänster ökar 

Urbaniseringen 
ökar, liksom även 
multilokaliteten

Befolkningsstrukturen 
förändras – 

försörjningskvoten 
försvagas

Trafiken 
omvälvs 
allt mer

Deltagnings- och 
delaktighets-

formerna förändras

Behovet av 
goda trafik- och 

kommunikations-
förbindelser 

framhävs
Trycket att se över läget 

med och kvaliteten 
hos offentlig service 

förstärks

Väder- och 
vattenförhållandena 

förändras

Säkerhets -
hoten 

förändras
Konkurrenskraften 

bygger i allt större mån 
på kompetens samt 

investeringar i forskning 
och utveckling

VÅRA STRATEGISKA PRIORITERINGAR

VI  TRYGGAR  VÄLFÄRD OCH  JÄMLIKHET 

• Basservicen är trygg och 
invånarna inom samtliga regioner 
har jämlik tillgång till service

• Riskhanteringen och 
beredskapen förbättras

• Rättsskyddet förverkligas  
på ett proaktivare, snabbare 
och effektivare sätt

• Samhällets övergripande 
säkerhet är på en god nivå

• Delaktigheten ökar och 
utanförskapet minskar

VI FÖRSTÄRKER LIVSKRAFTEN 

• Sysselsättningsgraden höjs 
till 75 procent

• Företagen förnyar sig, utvecklas 
och internationaliseras

• Utbildnings- och kompetensnivån 
höjs, tillgången till kompetent 
arbetskraft förbättras

• Läget för miljön förbättras

• Allt flera är funktions- och 
arbetsföra och delaktiga  
i arbetslivet som förändras

• Verksamhetsomgivningen 
utvecklas gynnsamt tack 
vare samarbete och företagen 
konkurrerar under allt jämlikare 
förhållanden

• Matproduktionens konkurrens-
kraft, sundhet och säkerhet 
förbättras

VI EFTERSTRÄVAR  KOLDIOXIDNEUTRALITET 

• Återvinnings- och bioekonomi-
lösningarna ökar och  
natur resurser utnyttjas på  
ett hållbart sätt

• Biodiversiteten och vatten-
statusen förbättras

• Klimatförändringen bromsas och 
anpassning till förändringarna 
understöds

• Samhällena utvecklas på ett 
hållbart sätt

KLIENTSKAP OCH DIGITALISERING 

• Vi planerar och förverkligar  
våra gemensamma klientskaps-
lösningar tillsammans och  
i interaktion med klienterna

• Vi gör stora satsningar i  
reformering av vår verksamhet 
och utnyttjande av digitalisering

• Utvecklandet av vår verksamhet 
och service baserar sig på  
framsyn och dagsaktuell 
information om verksamhets-
omgivningen, verksamheten  
och klienterna

• Vi arbetar multilokalt,  
i gemen samma utrymmen, 
enligt enhetliga praxis samt 
med hjälp av verktyg som 
stöder enhetlig verksamhet

• Vi utnyttjar och utvecklar 
gemensamma datasystem 
och -lager tillsammans 
med forskningsinstitut och 
ämbetsverk

GEMENSAMMA HANDLINGSSÄTT OCH PARTNERSKAP

• Vi verkar aktivt i olika nätverk 
och identifierar regionala 
särdrag

• Vi kommunicerar väl, i rätt tid 
och på ett begripligt sätt

• Vi stärker välbefinnandet och  
samhörigheten på arbets-
platsen

PERSONALEN OCH ARBETSGEMENSKAPEN 

• Vi är entusiastiska förnyare och 
experter

• Vi är öppna och vi identifierar 
förändringsbehoven



VÅRA VÄRDEN

KUNDORIENTERING

VI BETJÄNAR  
proaktivt, rättvist, snabbt  

och så att intressen  
jämkas.

SAKKUNSKAP

VI ERBJUDER våra klienter  
bästa möjliga sakkunnighet  

och information.
VI FÖRNYAR aktivt  

vårt kunnande.

SAMARBETE

VI ARBETAR tillsammans 
på ett resultatgivande och 

förvaltningsöverskridande sätt.  
VI UTVECKLAR vår verksamhet 

öppet och i interaktion med 
partners och klienter.

SÅ HÄR FÖLJER VI UPP GENOMFÖRINGEN AV STRATEGIN

2020

Definiering av mätarna  
för strategin

2021

Första gemensamma 
halvtidsöversynen

2022

Eventuell precisering  
av strategin

2023

Slutlig bedömning och inledande  
av strategiarbetet 2024–2027
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