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Finland är 
världens 
tryggaste land
Inrikesministeriets första 
koncernstrategi från augusti 
2019 har uppdaterats. Syftet med 
inrikesförvaltningens koncernstrategi 
är att styra verksamheten på lång 
sikt över regeringsperioderna och att 
förtydliga inrikesförvaltningens roll i 
att upprätthålla den inre säkerheten, 
vilket ligger på flera aktörers ansvar.

Koncernstrategin för 
inrikesministeriets förvaltningsområde 
är fenomenbaserad. Även om 
strategin för 2019 fortfarande 
i huvudsak motsvarar läget i 
omvärlden och möter de framtida 
utmaningarna, har bland annat den 
långvariga covid-19-pandemin och 
de uppdateringar av regeringens 
redogörelser för säkerhet som gjordes 
2021 skapat behov av att se över 
strategin. Dessutom vill vi tydligare 
lyfta fram regeringsprogrammets 
mål för hållbar utveckling i strategin. 
Det var också nödvändigt att 
precisera och uppdatera målen 
för invandringen. I samband med 
uppdateringen har vi också stärkt 
perspektivet på internationaliseringen, 

de grundläggande fri- och 
rättigheterna, likabehandlingen 
och människoorienteringen samt 
betonat betydelsen av dem för den 
inre säkerheten och människornas 
trygghetskänsla.

Arbetet med att genomföra den 
uppdaterade koncernstrategin 
börjar i januari 2022 som ett led i 
processen för förvaltningsområdets 
resultatstyrning. Vid sidan av detta 
interna arbete har det för första 
gången bildats ett stödnätverk 
som består av aktörer utanför 
förvaltningsområdet. Syftet 
med stödnätverket är att få en 
förvaltningsövergripande syn och 
därigenom stödja strategiarbetet 
och bidra till att uppnå 
inrikesförvaltningens mål och förbättra 
samarbetet med ministeriets partner.

Säkerhetsmyndigheterna har 
en avgörande roll när det gäller 
den inre säkerheten vid olyckor, 
störningar och brott. Genom sin 
verksamhet ser myndigheterna till 
att människor kan lita på samhällets 



hjälp i dessa situationer. Därtill 
har säkerhetsmyndigheterna 
en viktig roll i att förebygga 
hot. Inrikesförvaltningens 
koncernstrategi och framför allt 
den kvalificerade och engagerade 
personalen som genomför strategin 
ser till att människorna har tillgång 
till säkerhetsmyndigheternas och 
migrationsförvaltningens tjänster 
och att de får den hjälp de behöver 
snabbt, effektivt och jämlikt i hela 
landet. 

Ett varmt tack till alla som deltagit 
i uppdateringen av denna 
strategi. Trots den exceptionella 
pandemitiden deltog våra anställda 
och samarbetspartner aktivt i 
beredningen, vilket för sin del berättar 
om betydelsen av den inre säkerheten 
och migrationen både i Finland och 
globalt år 2022.
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Säkerhetsmyndigheterna 
och migrationsförvaltningen 

tillhandahåller tjänster 
snabbt, effektivt  

och jämlikt  
i hela landet.



2.  Människor, egendom och miljön  
är skyddade

•  Vi samarbetar brett för 
att förutse och förebygga 
säkerhetshot och främjar 
människors förmåga att 
agera vid olyckor och 
störningar.

•  Vi förhindrar att 
säkerhetsproblem hopar 
sig hos samma människor, 
grupper eller områden.

•  Våra larmtjänster fungerar 
och hjälpen kommer 
snabbt.

•  Vi förebygger, avslöjar och 
utreder brott effektivt och 
resultatrikt.

•  Vi minskar vårt 
klimatavtryck för att 
bekämpa klimatförändringar 
och vidtar aktiva åtgärder 
för att förbereda oss 
på och anpassa oss till 
klimatförändringarna.

•  Vi ger öppen, aktuell och 
tillgänglig information 
och deltar aktivt i 
samhällsdebatten.

1.  Alla befolkningsgrupper har en 
stark trygghetskänsla

•  Vi arbetar för att behålla 
tilliten till myndigheterna 
på hög nivå och bygger tillit 
hos människor med svag 
tillit.

•  Vi är mer synliga och 
tillgängliga både fysiskt och 
virtuellt även i områden med 
sämre servicenivå.



3.  Vi avvärjer hot mot den nationella 
säkerheten samt allvarliga 
störningar

•  Vi avslöjar hoten mot den 
nationella säkerheten och 
avvärjer dem i rätt tid.

•  Vi har nationell beredskap 
för störningar och 
undantagsförhållanden.

•  Vi samordnar civil 
beredskap.

•  Vi utvecklar ett omfattande 
samarbete för att avvärja 
hot.

•  Vi sörjer för riksgränsernas 
säkerhet och okränkbarhet.

4.  Genom invandring bygger vi ett 
hållbart Finland

•  Genom migrationspolitiken 
främjar vi livskraften i 
samhället.

•  Genom en öppen, 
inkluderande och proaktiv 
migrationspolitik främjar vi 
goda relationer mellan olika 
befolkningsgrupper och 
minskar polariseringen.

•  Tjänster inom 
migrationsförvaltningen 
som är smidiga, rättvisa och 
tar individen i beaktande 
svarar mot samhällets och 
kundernas behov.

•  Vi arbetar förebyggande 
för att människor som 
vistas i landet utan 
uppehållsrätt inte blir 
utnyttjade eller faller offer 
för människohandel samt för 
att stoppa framväxten av ett 
skuggsamhälle.



En välmående, kvalificerad  
och engagerad   
PERSONAL  

möjliggör genomförandet  
av strategin
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INTERNATIONELLT   
bidrar till att uppnå de  

strategiska målen

3. 
Vi avvärjer hot 

mot den nationella 
säkerheten 

samt allvarliga 
störningar

2. 
Människor, 
egendom 

och miljön är 
skyddade

4. 
Genom 

invandring 
bygger vi ett 

hållbart Finland

1. 
Alla befolknings-

grupper har 
en stark 

trygghetskänsla

Strategiska 
mål



En välmående, kvalificerad och 
engagerad personal

 •  Vi är en ansvarsfull arbets-
givare och leder personalen 
på ett inkluderande och 
ansvarsfullt sätt.

•  Vi säkerställer att det finns 
tillräckligt med personal för att 
genomföra strategin.

•  Vi utvecklar kompetens och 
kunnande på ett strategibaserat 
och framtidsorienterat sätt och 
stödjer personalens rörlighet.

•  Vi stödjer utvecklingen av 
mångsidiga arbetsmetoder 
samt multilokalt arbete.

•  Vi ser till att personalen har 
sunda arbetslokaler och 
moderna verktyg samt tar vara 
på de möjligheter som tekniken 
erbjuder.

•  Vi främjar personalens 
mångfald. 

möjliggör genomförandet av strategin

•  Genom EU-verksamheten och 
den internationella verksam- 
heten medverkar vi starkare i 
att förebygga terrorism, inter- 
nationell brottslighet och 
okontrollerad migration.

•  Vi skapar möjligheter för att 
i stor utsträckning sända ut 
inrikesförvaltningens experter 
till EU-uppdrag och inter- 
nationella uppdrag.

•  Genom den internationella 
verksamheten inom förvalt- 

En aktiv verksamhet och ett aktivt 
samarbete i EU och internationellt

ningsområdet stödjer vi  
effektivare de nationella  
arrangemangen och  
kapaciteterna.

•  Vi förbättrar vår förmåga att 
lämna och ta emot inter- 
nationellt bistånd.

•  Vi använder EU-finansieringen 
på ett effektivare sätt för att 
utveckla prestationsförmågan 
hos myndigheterna inom  
inrikesförvaltningen.

bidrar till att uppnå de strategiska målen



Alla har rätt till en trygg vardag 
– Finland är världens tryggaste land
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