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3  Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen 

Strategin för den offentliga förvaltningen styr och stöder 
reformeringen av hela den offentliga förvaltningen under 
2020-talet. En fungerande offentlig förvaltning är en väsentlig 
del av en fungerande demokrati och ett blomstrande välfärds-
samhälle. Den systematiska och målmedvetna reformeringen 
av förvaltningen som beskrivs i strategin leder till smidigare 
vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya 
möjligheter för företag och sammanslutningar. Syftet med 
strategin är att stärka god förvaltning i hela landet och på 
båda nationalspråken, utveckla den digitala tillgängligheten 
och bredda användningen av ett klart myndighetsspråk.

Bakom det finländska samhällets framgångshistoria ligger  
en effektiv offentlig förvaltning som har skapat förutsätt-
ningar för ökad välfärd. Det finländska samhället och den 
offentliga förvaltningen i landet placerar sig i topp i flera 
internationella jämförelser. 

Den allt akutare klimatkrisen, den åldrande befolkningen  
som koncentreras till städerna, digitaliseringen och de  
åtföljande omställningarna i arbetslivet samt den allt  
globalare ekonomin skapar utmaningar för de förvaltnings-
strukturer och verksamhetssätt som kommit till under föregå-
ende århundrade. Coronakrisen 2020 visade att vi särskilt i  
undantagssituationer gärna riktar blickarna mot den  
offentliga makten och förvaltningen. 

1. Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen 

Den globala pandemin kommer inte att bli den sista samhäl-
leliga krisen. De ökande kriserna och undantagssituationerna 
prövar det demokratiska systemet när det gäller dess 
förmåga att agera och styra utvecklingen i samhället.  
För att svara mot utmaningarna behövs mål och politiska 
åtgärder som sträcker sig över valperioderna. 

Samtidigt som pressen på förnyelse ökar både i omvärlden 
och inom förvaltningen, kvarstår förvaltningens centrala 
grunduppgifter att tillgodose de grundlagsenliga rättighe-
terna och skapa förutsättningar för utveckling och välfärd 
i samhället. Förvaltningens reformering påverkar även de 
principiella frågorna i samhället som gäller förhållandet 
mellan förvaltningen och människorna, den offentliga 
maktens betydelse och hela den demokratiska  
rättsstatens framtid.
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Den offentliga förvaltningen förväntas arbeta för att  
skapa förutsättningar för ett bra liv för alla samt för att  
öka förtroendet för ett fungerande samhälle och en 
förvaltning som främjar demokratiskt fastställda mål.  
Den offentliga förvaltningens samhällslöfte för 2020-talet 
svarar mot den offentliga förvaltningens syfte och stärker 
förtroendet för dess funktionsförmåga. 

Genom att förnya förvaltningen i enlighet med gemen-
samma målsättningar och riktlinjer kan förvaltningen  
infria sitt löfte. 

2. Samhällslöfte

Löfte: 
Den offentliga förvaltningen 

skapar en hållbar vardag i 
framtiden och ett tryggt och 

fungerande samhälle i alla 
situationer. 
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Strategin för den offentliga förvaltningen skapar en gemensam 
riktning för reformeringen av förvaltningen under 2020-talet. 
Med hjälp av strategin kan den offentliga förvaltningen svara 
mot utmaningarna under årtiondet och trygga tillgången till 
service för enskilda och sammanslutningar.

Målet för 2030 är enligt strategin följande: Den offentliga 
förvaltningen skapar hållbar välfärd i ett samhälle i omvälvning. 

Målet stöds av den offentliga förvaltningens gemensamma 
målsättningar. De skapar riktlinjer för omarbetningen av 
förvaltningen och samarbetet under det kommande årtiondet. 
De grundar sig på relativt permanenta nordiska värderingar 
och på rättsstatsprincipen. 

3. Framtidstro genom gemensamma  
 målsättningar 
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3.1 Målsättningar för förvaltningen 2030

Likabehandlingen stärks genom att mångfalden beaktas  

Förvaltningen stärker likabehandlingen genom att identifiera 
mångfalden i människornas liv och vardag. Den tar hänsyn  
till olika människors och gruppers behov på olika språk  
och skapar en känsla av samhörighet och rättvisa.

Naturens bärkraft säkerställs genom generationsöverskridande 
ansvarstagande

Ett globalt ansvar för de begränsade resurserna och naturens 
bärkraft som sträcker sig över generationsgränserna leder  
till hållbar välfärd. 

Förändringen styrs av förmågan att föreställa sig 

Förvaltningen kan systematiskt föreställa sig nya möjliga 
framtidsutsikter och nya sätt att genomföra förvaltningsupp-
gifter. Strukturer ses över, nya teknologier införs och verksam-
hetssätt utvecklas genom djärva försök och riskhantering. 

Verksamheten grundar sig på information 

Beredningen och beslutsfattandet inom förvaltningen styrs 
av ett kunskapsbaserat synsätt. Den information som ligger 
till grund för beslut är fritt tillgänglig. Förvaltningen kan 
fatta motiverade beslut och identifiera nya möjligheter för 
verksamheten genom att den på bred front utnyttjar tillför-
litlig och mångsidig information och skapar internationella 
samarbetsförhållanden.  

Förtroendet byggs aktivt 

Förvaltningen stöder sig på verksamhetssätt som skapar konti-
nuitet och bär ett övergripande ansvar. En empatisk förvaltning 
värnar om det sociala kapitalet i anslutning till förtroendet.

Den öppna förvaltningen agerar i samarbete

En öppen förvaltning stärker dialogen i samhället och främjar 
var och ens rätt att förstå och bli förstådd. Förvaltningen 
betjänar, kommunicerar tydligt, lyssnar och skapar möjligheter 
att delta. Förvaltningen är enhetlig och transparent. För att 
uppnå resultat under 2020-talet krävs samarbete inom förvalt-
ningen, med det övriga samhället som helhet och internatio-
nellt. Finland främjar aktivt en öppen förvaltning  
på det internationella planet.
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Riktlinjerna för verksamheten beskriver hur förvaltningen ska 
reformeras i praktiken. De är tolkningar av vad det innebär att 
uppnå målsättningarna inom den offentliga förvaltningen  
under 2020-talet. 

Riktlinjerna är ett verktyg för den offentliga förvaltningens  
ledning, utvecklare och personal för att styra verksamheten  
och prioriteringarna.  Med hjälp av dem skapar vi en fungerande 
och anpassningsbar offentlig förvaltning som förnyas enligt  
sin tid och är en attraktiv arbetsgivare. 

4. Så här reformerar vi den offentliga  
 förvaltningen under 2020-talet
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1. Vi ordnar människoorienterade och mångsidig service.  

2.	 Vi utökar möjligheterna att påverka och uppmuntrar  
 människorna att delta i beredningen och beslutsfattandet. 

3. Vi bär vårt ansvar för att hejda och anpassa oss till  
 klimatförändringen.  
4. Vi samarbetar smidigt med det övriga samhället.

5. Vi arbetar tillsammans på ett enhetligt sätt.

6.	 Vi utnyttjar och erbjuder information på ett förutseende  
 och mångsidigt sätt. 

7.	 Vi arbetar smidigt och utmanar oss själva. 

4.1 Riktlinjerna för verksamheten
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Med människoorienterade och mångsidig service avses 
förutseende, effektiva tjänster som beaktar olika människors, 
företags och organisationers behov och situation. Vi utvecklar 
tjänsterna tillsammans med kunderna genom att identifiera 
olika livslopp, livsstilar och livssituationer och beaktar de 
språkliga rättigheterna. Vi säkerställer människoorienterade 
och jämlika tjänster i det allt mångsidigare samhället i hela 
Finland på ett ekonomiskt hållbart sätt genom att effektivt 
utnyttja information och digitalisering. Vi svarar för att de 
olika offentliga tjänsterna och förmånerna är lättillgängliga 
för kunderna samt begripliga, kompatibla, trygga och funk-
tionssäkra.

För att genomföra förändringen behövs av förvaltningen  
åtminstone följande åtgärder: 
	 1.	 Vi skapar tjänster kring olika händelser i livet och  
  affärsverksamheten på ett förutseende och  
  kunskapsbaserat sätt. Vi minskar behovet av att  
  uträtta ärenden genom ökad automatisering.

	 2. Vi använder digital information för att öka  
  människornas och sammanslutningarnas möjligheter  
  att hantera sina servicestigar och påverka dem. 

 3. Vi stärker förvaltningens förmåga att identifiera och omforma 
  de strukturer och processer som skapar ojämlikhet.  
  Vi utvecklar bland annat språket och kommuni- 
  kationen inom den offentliga förvaltningen  
  så att den är lättare att förstå och stöder  
  jämlikheten bättre.
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Riktlinje 1
Vi ordnar människoorienterade och mångsidig service. 
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Riktlinje  2  
Vi utökar möjligheterna att påverka och uppmuntrar människorna att delta i bered-
ningen och beslutsfattandet. 

För att skapa en betydelsefull förvaltning för människorna 
måste vi utveckla och utnyttja nya metoder att inkludera en 
allt större grupp människor i samhällets funktioner. Tilltron till 
de egna möjligheterna att delta och påverka, förtroendet för 
myndigheterna och upplevelsen av en fungerande demokrati 
påverkar på ett avgörande sätt den stabila utvecklingen i 
samhället. Vi utökar möjligheterna att delta och påverka genom 
att införa nya demokratiska metoder för deltagande. Vi arbetar 
för att människorna ska uppleva att de blir hörda och förstådda 
i vårt samhälle. Vi testar olika digitala metoder för deltagande 
och utnyttjar i synnerhet på lokal nivå metoderna för medbor-
garbudgeter. Vi tryggar förutsättningarna för demokrati med 
hjälp av tillförlitlig och öppen information samt genom att 
säkerställa förutsättningarna för ett fritt civilsamhälle.  
Vi stärker vår roll som förespråkare av ett regelbaserat  
internationellt system.

För att genomföra förändringen behövs av förvaltningen  
åtminstone följande åtgärder: 
 1. Vi stärker de gemensamma utvecklingsprocesserna  
  och öppenheten i beredningsarbetet, de strategiska  
  projekten och planeringen av viktiga politiska program.  
  På så sätt synliggör vi effekterna av delaktighet.      

	 2.	 Vi utnyttjar digitaliseringen fullt ut i utvecklingen av 
   metoderna att delta och påverka. Vi ingriper i spridningen 
  av falsk information även genom internationellt samarbete.

 3.	 Vi stärker en verksamhetskultur som främjar och  
  värdesätter delaktighet och öppen dialog både i Finland 
  och på det internationella planet.   

 4.	 Vi förbättrar färdigheterna inom bland annat  
  servicedesign och nätverksledning. 

 5. Vi använder ett språk som är begripligt för alla parter. 
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Riktlinje 3 
Vi bär vårt ansvar för att hejda och anpassa oss till klimatförändringen. 

För att säkerställa rättvisan mellan generationerna och en  
trygg samhällsutveckling bör vi övergå till klimatneutralitet  
och verksamhet som respekterar biodiversiteten. Därför utvär-
derar vi de ekologiska konsekvenserna av reformer och beslut 
även inom de sektorer där det inte gjorts tidigare. Vi förbättrar 
klimatsmartheten i samhället och biodiversiteten till exempel 
genom information, incitament och mångsidig styrning samt 
genom att utnyttja ny teknik på ett intelligent sätt.  
Vi deltar aktivt i det internationella klimatarbetet. 

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder: 

	 1. Vi bedömer på ett mer omfattande och mångsidigt sätt  
  konsekvenserna av beslut på förhand till exempel genom  
  att systematiskt utnyttja digitaliseringen.  

 2.	 Vi beaktar klimatkrisen och naturförlust i förvaltningens 
  strategi- och budgetprocesser, så att miljömässigt  
  hållbara verksamhetssätt främjar även den sociala  
  och ekonomiska hållbarheten.

	 3. Vi säkerställer att förvaltningsområdena och  
  kommunerna får tillräckligt stöd för att bedöma  
  miljökonsekvenserna. Vi utnyttjar modeller  
  för ansvarsrapportering. 
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Riktlinje 4 
Vi samarbetar smidigt med det övriga samhället.

Staten och kommunerna bör avsevärt öka samarbetet och 
arbetsdelningen med det övriga samhället för att vi ska kunna 
lösa de nya utmaningarna i samhället och säkerställa en 
hållbar offentlig ekonomi. Ett smidigt samarbete innebär till 
exempel att vi använder mångsidigare interaktionssätt och 
stärker samarbetet med den privata och tredje sektorn samt 
skapar förutsättningar för ett mångsidigt samarbete med hjälp 
av lagstiftning och flexibla strukturer.  I den globala världen 
behövs även ett smidigt och förtroendeingivande internatio-
nellt samarbete. Vi behöver nya samarbetsmodeller för att 
genomföra våra mål, eftersom olika aktörer bör kunna förankra 
sitt kunnande i den offentliga förvaltningens verksamhets-
modeller. Som exempel kan redan nu nämnas gemensamma 
elektroniska tjänster för olika sektorer, resultatbaserade styr-
ningsmodeller och innovativa offentliga upphandlingar. 

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder:  

 1. Vi lanserar och utvecklar verksamhetsmetoder och  
  processer som möjliggör samarbete, såsom dialog  
  och nätverksbaserad verksamhet.

 2.	 Vi stärker förtroendet mellan olika aktörer till exempel  
  genom ett ledarskap som uppmuntrar till samarbete  
  och interaktion och genom begriplig kommunikation. 

	 3.	 Vi inkluderar allt effektivare kontinuerlig interaktion i  
  de grundläggande förvaltningsprocesserna för att inom 
  förvaltningen kunna betrakta frågor ur ett brett  
  och människonära perspektiv.

 4.	 Vi utvecklar tillsammans digitala lösningar  
  som möjliggör ett smidigt samarbete.
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Riktlinje 5 
Vi arbetar tillsammans på ett enhetligt sätt.

Vi förnyar verksamheten så att vi kan arbeta smidigare och 
enhetligare över interna strukturer och gränser, till exempel via 
styrnings- och ledningssystem. I flera utredningar har man lyft 
fram silotänkandet inom förvaltningen som en av den offentliga 
förvaltningens svagheter. Den separata resultatstyrningen 
av förvaltningsområden och ämbetsverk, myndigheternas 
egna servicenätverk, ledarskapsstrukturer, resursfördelningen 
samt gamla traditioner och attityder bidrar till att upprätthålla 
arbetet inom de enskilda organisationerna och uppmuntrar 
inte i tillräcklig grad till samarbete. Vi främjar enhetligheten till 
exempel genom att öka den fenomenbaserade beredningen och 
tillsammans utveckla e-tjänsterna på webben och kundbesöken 
på den offentliga förvaltningens gemensamma serviceställen.  
Vi stärker det smidiga samarbetet mellan staten och kommu-
nerna och statsrådets samordnande roll för att fördjupa ett 
enhetligt arbetssätt. Vi garanterar fungerande kontakter på 
svenska mellan statsförvaltningen och landskapets självstyrelse. 
Vid behov ökar vi incitamenten och styrningen för att över-
komma kritiska hinder för samarbetet. 

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder: 

	 1. Vi skapar och följer upp tvärsektoriella strategiska mål  
  och utvidgar tänkesättet "Vi arbetar för Finland"  
  (Töissä Suomelle) inom den offentliga förvaltningen. 

 2. Vi stärker den gemensamma verksamhetskulturen  
  inom den offentliga förvaltningen och utvidgar  
  gemensamma stödtjänster. 

 3. Vi leder och utvecklar tvärsektoriellt statens  
  gemensamma kundservice på nationell nivå.
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Riktlinje 6 
Vi utnyttjar och erbjuder information på ett förutseende och mångsidigt sätt. 

I den föränderliga omvärlden säkras förvaltningens funktions-
förmåga genom att vi utnyttjar högklassig information mång-
sidigt och utvecklar prognostiseringen systematiskt för att vid 
behov kunna ta fram ett högklassigt informationsunderlag i 
rask takt. Vid beredningen av beslut utnyttjar vi förutom aktuell 
och evidensbaserad information även prognostiseringsdata.  
Vi använder och producerar allt effektivare mångsidig och 
tillförlitlig information inom förvaltningen och samhället.  
Vi skapar kontakter till forskarsamfunden inom ramen för vårt 
behov av information. Det innebär till exempel att vi öppnar 
upp förvaltningens informationslager och kopplar prognostise-
ringen starkare till beredningen och budgeteringen. Vi måste 
allt mer förbereda oss på nya sätt att använda information.  
Att öppna och utnyttja information förutsätter även  
internationellt samarbete. 

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder: 

	 1. Vi arbetar systematiskt för att prognostisering och  
  framtidstänkande ska bli en central del av ledarskapet  
  och berednings- och beslutsprocesserna.

 2.	 Vi stärker och diversifierar de utnyttjade kunskapsunderlagen 
   och nätverken till exempel genom att bedöma människornas 
  upplevelse av den offentliga förvaltningens befogenheter  
  att vidta åtgärder. 

 3. Vi intar en aktivare roll för att förhindra spridningen av  
  opålitlig information inom internationella nätverk. 

 4. Vi utvecklar färdigheterna att tillgängliggöra  
  och utnyttja information och data i realtid.
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Riktlinje 7 
Vi arbetar smidigt och utmanar oss själva.

En traditionell utgångspunkt för förvaltningen har varit att garan-
tera stabilitet och förutsägbarhet, varför verksamhetsmetoderna 
till vissa delar är rigida. Som en följd av de snabba förändringarna 
i omvärlden måste vi dock uppdatera vårt kunnande och ta i 
bruk smidigare och flexiblare verksamhetsmetoder. Vi utvecklar 
förvaltningen genom att systematiskt utnyttja strategiska försök, 
flexibla processer och snabbt lärande mellan förvaltningens olika 
funktioner. Flexibilitet skapas till exempel genom att styrningsme-
kanismerna utnyttjas mångsidigare, bra personalpolitik, digitala 
lösningar lanseras, möjligheterna till ny teknik utforskas,  
effektivitetsbaserad reglering införs och snabba iterativa  
planeringsprocesser tas i bruk.

För att genomföra förändringen behövs åtminstone följande åtgärder: 

	 1. Vi planerar och organiserar verksamheten inom  
  förvaltningen utifrån en bedömning av hur vi kan  
  uppnå största möjliga effektivitet. 

 2. Vi ökar förvaltningens färdigheter till systemiskt  
  tänkande och granskning av funktioner samt kontinuerlig 
  uppdatering av kunnandet. 

 3. Vi stärker försökskulturen och färdigheterna att genomföra 
   strategiska och praktiska försök. Vi inför smidiga och  
  iterativa planeringsprocesser. 
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Strategin genomförs på bred front inom den offentliga förvalt-
ningen under hela 2020-talet. För att inleda genomförandet 
2021–2022 bereder finansministeriet och Kommunförbundet 
ett genomförandeprogram tillsammans med intressentgrup-
perna. Genomförandeprogrammet uppdateras regelbundet 
och publiceras på adressen forvaltningsstrategin.fi.

En politisk av ministrar bestående ledningsgrupp för  
reformeringen av den offentliga förvaltningen följer upp 
genomförandet av strategin. Framstegen enligt strategin  
följs upp och utvärderas regelbundet i takt med att genomför-
andet framskrider och som helhet i slutet av 2022. 

5. Genomförande och uppföljning av strategin 

http://www.forvaltningsstrategin.fi
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Bakgrund
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6. Varför bör den offentliga förvaltningen reformeras? 

En fungerande offentlig förvaltning är en väsentlig del av en 
fungerande demokrati. Det finländska samhället och den offent-
liga förvaltningen i landet placerar sig i topp i flera internationella 
jämförelser. De digitala tjänsterna inom den offentliga förvalt-
ningen uppskattas vara bäst i EU, förvaltningen näst bäst i världen, 
och när det gäller iakttagandet av laglighetsprincipen ligger 
Finland på tredje plats. Den allt akutare klimatkrisen, den åldrande 
befolkningen som koncentreras till städerna, digitaliseringen och 
de åtföljande omställningarna i arbetslivet samt den allt globalare 
och mer varierande ekonomin skapar dock utmaningar för de 
förvaltningsstrukturer och åtgärder som i huvudsak kommit till 
under föregående århundrade. De ökande kriserna och undantags-
situationerna prövar det demokratiska systemet när det gäller dess 
förmåga att agera och styra utvecklingen i samhället. De lyfter upp 
spänningar till ytan bland annat när det gäller det demokratiska 
beslutsfattandet och utvecklingsriktningar som sträcker sig över 
valperioderna samt förhållandet mellan sakkunnigas expertis 
och politiskt beslutsfattande. Därför behövs nya metoder för att 
säkerställa välfärden på ett hållbart sätt. 

Man har redan en längre tid varit medveten om behovet att 
på bred front utveckla verksamhetssätten inom den offentliga 
förvaltningen. Till exempel OECD:s publikationer och utvärderingar 
av länder ger en bra uppfattning om hur den ökade komplexiteten 
både i omvärlden och inom förvaltningen prövar den nuvarande 
offentliga förvaltningens förmåga att fungera på ett ändamålsen-
ligt och effektivt sätt. Behovet av förändring bottnar inte enbart i 
att lösa spänningar utan också i att utnyttja nya möjligheter.  

För att till exempel utnyttja ny teknik fullt ut krävs att den offentli- 
ga förvaltningens strukturer förnyas och nya färdigheter utvecklas. 

Samtidigt som pressen på förnyelse ökar både i omvärlden och 
inom förvaltningen, måste förvaltningen fortsättningsvis tillgo-
dose de grundlagsenliga rättigheterna och skapa förutsättningar 
för utveckling och välfärd i samhället. För dessa ändamål bör 
förvaltningen kontinuerligt söka nya verksamhetssätt, identifiera 
de effektivaste verktygen och stärka sina färdigheter. På så sätt 
kan Finland även stärka sin internationella ställning. Samtidigt bör 
man observera att reformeringen av förvaltningen påverkar även 
de principiella frågorna i samhället som gäller förhållandet mellan 
förvaltningen och människorna, den offentliga maktens betydelse 
och hela den demokratiska rättsstatens framtid. 

Strategin för den offentliga förvaltningen skapar ramar för refor-
meringen av den finländska förvaltningen så att det finländska 
samhället har förutsättningar att ta fram lösningar på de stora 
principiella frågorna under årtiondet och säkerställa den demo-
kratiska rättsstatens framtid. De sex målsättningarna i strategin 
skapar en gemensam riktning för reformeringen av förvaltningen i 
Finland, medan riktlinjerna för verksamheten lyfter fram konkreta 
utvecklingsobjekt avsedda att förbättra förvaltningens verksam-
hetsförutsättningar och färdigheter att förbereda det finländska 
samhället för de akuta utmaningarna och förändringarna under 
detta årtionde. Bägge perspektiv och nivåer av reformering 
behövs för att den finländska förvaltningen ska kunna skapa 
hållbar välfärd även under 2030-talet. 
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Löftet, målsättningarna och riktlinjerna av strategin för reformering av den offentliga förvaltningen

Vi ordnar männi-
skoorienterade 
och mångsidig 
service

Vi utökar mö-
jligheterna att 
påverka och up-
pmuntrar männis-
korna att delta i 
beredningen och 
beslutsfattandet

Vi bär vårt ansvar 
för att hejda och 
anpassa oss till 
klimatförändrin-
gen

Vi samarbetar 
smidigt med det 
övriga samhället

Vi arbetar tillsam-
mans på ett 
enhetligt sätt

Vi utnyttjar 
och erbjuder 
information på 
ett förutseende 
och mångsidigt 
sätt

Vi arbetar 
smidigt och 
utmanar oss 
själva

Naturens bärkraft 
säkerställs genom 
generationsöverskrid
ande ansvarstagande

Likabehandlingen 
stärks genom att 
mångfalden 
beaktas  

Förändringen styrs 
av förmågan att 
föreställa sig 

Verksamheten 
grundar sig på 
information 

Förtroendet byggs 
aktivt 

Den öppna 
förvaltningen 
agerar i samarbete

Vad innebär reformationen av den o�entliga förvaltningen under 2020-talet?

Målet för 2030 är enligt strategin följande: Den o�entliga förvaltningen skapar hållbar välfärd i ett samhälle i omvälvning.

RIKTLINJER

LÖFTE
Den o�entliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i fram-

tiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer.

Hurdana mål eftersträvas under 2030-talet?
MÅLSÄTTNINGAR
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7. Så gjordes strategin

19  

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram 
tillsattes hösten 2019 ett projekt i syfte att bereda en 
gemensam strategi för den offentliga förvaltningen och 
servicen. Strategin utarbetades under ledning av finansministe-
riet och Kommunförbundet. Projektets ledningsgrupp: ordfö-
rande Päivi Nerg (finansministeriet), vice ordförande Minna 
Karhunen (Finlands Kommunförbund), Arto Haveri (Tammerfors 
universitet), Seppo Määttä (Statsrådets kansli, Mikael Grannas 
(Sibbo kommun), Anna Similä (kommunikationsministeriet), 
Riitta Kaivosoja (undervisnings- och kulturministeriet), Jukka 
Aalto (inrikesministeriet), Kari Hakari (social- och hälsovårdsmi-
nisteriet), Outi Ryyppö (arbets- och näringsministeriet), Leena 
Ylä-Mononen (miljöministeriet). Som stöd för arbetet inrättades 
en projektbyrå bestående av sakkunniga vid finansministeriet 
och Kommunförbundet, och stöd för beredningsprocessen 
erbjöds även av Demos Helsinki. 

Som grund och utgångspunkt för strategin för den offentliga 
förvaltningen användes en analys av omvärlden, där man 
bedömde effekterna av bland annat klimatförändringen, digita-
liseringen, omställningarna i arbetslivet samt av de ekonomiska 
och demografiska förändringarna på den offentliga förvalt-
ningen. Utifrån analysen utformades fyra olika scenarier för den 
offentliga förvaltningen och det finländska samhället år 2030. 
Dessa framtidsscenarier fungerar som verktyg för att identifiera 
förändringsbehoven inom den nuvarande förvaltningen och 
för att fastställa de etiska principerna för den gemensamma 
förvaltningen.  

Riktningen och metoderna för reformeringen av förvaltningen 
bearbetades tillsammans med de olika förvaltningsområdena, 
kommunerna, civilsamhället, forskarna och intressentgrup-
perna till ett löfte jämte målsättningar och riktlinjer för den 
offentliga förvaltningen under 2020-talet. Under processens 
gång ordnades tiotals verkstäder och gemensamma arbets-
möten (en förteckning över de gemensamma utvecklingsmö-
tena finns på slutet). Via en enkät på webbplatsen otakantaa.
fi samlade man in flera hundra svar som bidrog till förståelsen 
av den offentliga förvaltningens betydelse. Strategins inklu-
derande beredningsprocess har följaktligen haft en viktig roll 
för att stärka samarbetet mellan staten, kommunerna och de 
framtida välfärdsområdena samt interaktionen mellan förvalt-
ningen och det övriga samhället liksom även för att skapa en 
gemensam förståelse av behovet att utveckla den offentliga 
förvaltningen och i vilken riktning. 
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Identifiering av förvaltningens förändringsbehov med hjälp  
av framtidsarbete

Den offentliga förvaltningens verksamhet regleras av många 
nationella och internationella bestämmelser och förpliktelser 
allt från grundlagen till EU:s grundfördrag och förvalt-
ningslagen. Dessa skapar en grund för de bestående värdering-
arna och uppgifterna inom den offentliga förvaltningen. I detta 
strategiarbete identifierades de uppgifter och verksamhets-
metoder inom förvaltningen som de facto behöver förändras 
och förnyas till skillnad från de uppgifter och verksamhetssätt 
som i första hand kräver kontinuitet och stabilitet. Som verktyg 
utformades utifrån omvärldsanalysen fyra alternativa scenarier 
av den framtida förvaltningen. I de olika framtidsscenarierna 
har de centrala frågorna om utvecklingen av den offentliga 
förvaltningen besvarats på olika sätt.

Exempel på frågorna:

	 1.	 Hur ska välfärdsstatens tjänster produceras på ett  
  ekonomiskt hållbart sätt då befolkningen blir allt äldre? 

	 2. Hur ska principen om likabehandling säkerställas  
  i olika delar av landet? 

 3. Hur kan vi se till att ingen halkar efter i ett samhälle  
  som förändras snabbt? 

	 4.  Hur ska vi trygga kohesionen i samhället och rikta de 
   offentliga tjänsterna då mångfalden bland befolkningen  
  ökar och människorna har olika levnadssätt?   

Med hjälp av framtidsscenarierna skapades visioner av olika 
möjliga lösningar på centrala frågor för att på så sätt åskådlig-
göra alternativa riktningar för utvecklingen av den offentliga 
förvaltningen, såsom förhållandet mellan människorna och 
förvaltningen, kunskapsunderlaget för beslutsfattandet inom 
förvaltningen, sätten att delta samt de styrningsmetoder som 
behandlas i den egentliga strategin.  

De alternativa framtidsscenarierna för den offentliga förvalt-
ningens anpassningsförmåga har strukturerats upp längs två 
olika axlar: den offentliga förvaltningens förmåga att styra och 
rikta reformerna i samhället och den offentliga förvaltningens 
förmåga att förnya verksamhetsmetoderna inom förvaltningen. 
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Med hjälp av lyckade reformer inom förvaltningen 
kan förvaltningen uppnå sina mål. Som en följd av 

motstridiga uppfattningar på olika förvaltningsnivåer 
fokuserar man lätt på kortsiktiga mål, vilket ger 
okontrollerbara yttre faktorer ökad betydelse. 

SMIDIG FÖRVALTNING
Förvaltningen inser att det lönar sig att vara en 

föregångare i globala nyckelfrågor (t.ex. en rättvis 
övergång) och förnyar strukturer och verksamhetssätt 

utifrån detta. Stora förändringar är riskabla och 
gör det svårt för alla att hänga med. 

Förnyar 
(förmåga att förnya förvaltningen internt) 

Förnyar inte
(förmåga att förnya förvaltningen internt) 

Förändrar
(förmåga att påverka 

förändringen 
i samhället)

Bibehåller
(förmåga att påverka 

förändringen 
i samhället)

GLOBAL VÄGVISARE

Den o�entliga förvaltningen fokuserar på 
att säkerställa stabiliteten och kontinuiteten. 

Omstruktureringen sker återhållsamt på villkor 
av stabiliteten, säkerheten och kontinuiteten. 

VÄRNAR OM TRADITIONER
Förvaltningen förmår skapa en bred vision av 

förändringen i samhället och dess riktning. Kon�ikter 
om metoder och styrningsförhållanden förhindrar 

förnyandet av strukturer och verksamhetssätt, 
vilket gör att förvaltningen tyr sig främst till 

sin gamla verktygsback.

FORTSATT KONTINUITET

Framtidsscenarier av den offentliga förvaltningens anpassningsförmåga 2030 



22  Strategin för reformering av den offentliga förvaltningen 

Den framtid som målades upp för den offentliga förvaltningen 
inom strategiarbetet grundar sig inte på ett enda framtidssce-
nario, utan dessa bidrog till att identifiera tre dimensioner  
av förändring inom vilka förvaltningens uppgifter och  
betydelse kan placeras.  

Delområdena för strategin utformades enligt följande:   
1) Ett relativt bestående löfte jämte målsättningar för reforme-
ringen av förvaltningen 2) riktlinjer för verksamheten som identi-
fierar de nödvändiga förutsättningarna för förändring samt 3) en 
genomförandeplan inom vilken strategin omsätts i praktiken. 

Dimensioner för reformeringen av förvaltningen och strategins delområden

Uppgifter och funktioner inom förvaltningen 
som ska upprätthållas och bibehållas 

Ofta regelbaserade och ämnade att säkerställa 
en trygg och stabil omvärld för människor, 

sammanslutningar och företag, t.ex. garantera 
grundläggande rättigheter och trygga rättsstaten.  

Uppgifter och funktioner inom förvaltningen 
som kräver uppdatering och omstrukturering 

Omfattar t.ex. digitalisering av tjänster 
och utveckling av nya sätt att delta och 

ett öppet beslutsfattande. 

Strategin grundar sig på relativt 
bestående värderingar för den 
nordiska välfärdsstaten samt 
på nationella och internationella 
bestämmelser och förpliktelser. 

Strategins ambitioner och löfte
Anger riktningen för 
omstruktureringen av 
förvaltningen och verksamheten 
under 2020-talet. 

Strategins riktlinjer
Riktlinjerna för verksamheten bidrar 
till att identi�era behov av nya struktu-
rer, processer, färdigheter och verksam-
hetssätt som gör det möjligt att
genomföra förvaltningens ambitioner. 

Med hjälp av de nya verksamhets-
sätten i genomförandeplanen 
omsätts riktlinjerna i praktiken. 

Nya uppgifter och funktioner som 
kräver och främjar förändring 

Omfattar t.ex. nya styrningsmetoder 
för att lösa klimatkrisen. 

DIMENSION AV 
KONTINUITET

DIMENSION AV
 FÖRÄNDRING
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2019
6.9 Vägvisarna
30.10 JUHTA-verkstad
6.11 VM-Akatemia

2020
Januari
Gemensamma möten inom strategiprojektet för regionalisering (4 st.)

Februari–mars
4.2. Dagen för offentligt ledarskap
5.3. Statens idéverkstad för högskolepraktikanter inom ramen för Työ 2.0 Lab
9.3.  Möte för delegationen för samservice
11.3.  Öppet hus för strategin för den offentliga förvaltningen inom ramen  
 för Työ 2.0. Lab
11.3.  Regionturné för öppen förvaltning och offentlig upphandling i Salo
13.3.  Möte för regionaliseringsstrategin i Helsingfors 
26.3.  Behandling inom delegationen för medborgarsamhällspolitik

April
20.4.–4.5. Skriftlig forskarsparring inom projektet SOFI
23.4.  Öppen verkstad med intressentgrupperna, bland deltagarna utvecklare av  
 den offentliga förvaltningen och företagsrepresentanter
27.4.  Diskussion med social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsprogram
28.4.  Verkstad med arbets- och näringsministeriets avdelning för regioner och 
 tillväxttjänster
29.4.  Öppen verkstad med intressentgrupperna, bland deltagarna utvecklare av  
 den offentliga förvaltningen och företagsrepresentanter

Maj
7.5.  Diskussion med forskarna inom ungdomsbarometern
13.5.  Distansdialog med unga och påverkare i Lahtis samt justitieministeriet
19.5.  Distansdialog med unga och påverkare i S:t Karins samt justitieministeriet
19.5.  Diskussion med justitieministeriets nationella demokratiprogram
26.5.   Diskussion inom expertnätverket för Kommunförbundets städer
27.5.  Presentation på möte för undervisnings- och kulturministeriets ledning
28.5.  Inledning av Kommunförbundets och finansministeriets gemensamma  
 försöksverkstadsprojekt

Juni
3.6. Diskussion med forskarsparring inom projektet SOFI
9.6 Diskussion med gruppen för de ungas agenda 2030
11.6. Presentation inom ministeriernas stabnätverk
11.6.  Presentation inom ministeriernas prognostiseringsarbetsgrupp
17.6.  Diskussion med kvartersprojektet vid statsrådets kansli
23.6.  Diskussion med justitieministeriets nationella demokratiprogram
23.6.  Diskussion om strategiutkastet med ministrarnas specialmedarbetare
24.6.  Diskussion om förvaltningsutvecklingen med Statens revisionsverk
30.6.  Presentation inom det nordiska nätverket för förvaltningsutveckling

Augusti 2020
15.8.  Verkstad för samarbetet mellan kommunerna och staten
26.8.  Diskussion inom sekretariatet för de sex stora städerna
26.8.  Diskussion om strategiutkastet vid regeringens aftonskola

September 2020
1.9.  Diskussion inom Kommunförbundets ledningsgrupp
2.9.  Öppet diskussionsmöte för den offentliga förvaltningens anställda
3.9.  Diskussion med delegationen för medborgarsamhällspolitik
7.9.  Öppet diskussionsmöte för den offentliga förvaltningens anställda
10.9.  Presentation av strategiutkastet på Kommunmarknaden
11.9.  Diskussion med HR-styrningsgruppen för statsförvaltningen
11.9.  Diskussion med strategiledningen vid Tammerfors stad
16.9.  Diskussion inom ministeriernas stabnätverk
17.9.  Diskussion inom Kommunförbundets nätverk för kommundirektörer Grupp 44
18.9  Diskussion inom nätverket för omstrukturering av social- och hälsovårdslandskapen 
 (välfärdsområdena)
23.9.  Diskussion med delegationen Digi i vardagen
23.9.  Diskussion inom statsförvaltningens samarbetsgrupp för informationshantering
24.9.  Presentation av strategiutkastet på möte för finansministeriets ledning
25.9.  SOFI-forskarsparring 
28.9.  Diskussion på kanslichefernas möte
28.9.  Diskussion inom delegationen för samservice
29.9.  Diskussion inom sekretariatet för de sex stora städerna
30.9.  Verkstad för samarbetet mellan kommunerna och staten

Oktober 2020
6.10. Diskussion på mötet för städernas informationshanteringschefer
23.10. Pöhinäperjantai: Strategin för den offentliga förvaltningen och välfärdsekonomin

8. Gemensamma utvecklingsmöten för beredningen av strategin för den offentliga förvaltningen
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