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Finland är världens
tryggaste land

Finland klarar sig utmärkt i
internationella jämförelser som mäter
förtroendet för myndigheter och för
rättssystemet. Vi kan förebygga brott,
olyckor och andra störningar. Finland
hör för det mesta till de fem främsta
länderna och är det nordiska landet
som placerar sig bäst i jämförelser.
Vårt land är ett av de minst korrupta i
världen och vi litar också på varandra.
Merparten av finländarna anser att
människor i huvudsak vill varandra väl.
Allt detta vill vi hålla fast vid och vi
vill också sörja för att nuvarande och
kommande generationer ska kunna
åtnjuta en minst lika stor trygghet.
Enligt vår vision har alla rätt
till en trygg vardag. Poliser,
gränsbevakare, jourhavande vid

nödcentralen, räddningspersonal
och tjänsteinnehavare inom
migrationsförvaltningen garanterar
samhällets säkerhet dygnet runt, alla
dagar om året.

Koncernstrategin
har följande fyra
prioriteringar:

Samtidigt måste vi stärka individers
och gemenskapers förmåga att
förebygga olyckor och att agera
när sådana inträffar. Det är viktigt
att uppmuntra individer och
gemenskaper till att ta ansvar för och
initiativ i fråga om sin egen och sina
närståendes trygghet. Alla har vi rätt
till en trygg vardag.

1. Trygghetskänslan är
på hög nivå
2. Människor, egendom
och miljön är skyddade
3. Hot mot den nationella
säkerheten avvärjs
4. Invandringen är under
kontroll och samhällsmässigt
hållbar

En välmående, kvalificerad och
engagerad personal utgör den
viktigaste resursen för genomförandet
av denna strategi.
Jag vill rikta ett varmt tack till alla
som deltagit i beredningen av denna
strategi. Hela förvaltningsområdet har
engagerat sig i beredningen och jag
tror att den gemensamma processen
i många avseenden har varit en minst
lika viktig del av slutresultatet som
själva strategin.
Alla har vi rätt till en trygg vardag
– Finland är världens tryggaste land.
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Trygghetskänslan
är på hög nivå
•

•

Vi ser till att tjänsterna
inom den inre säkerheten
produceras på ett
högklassigt sätt –
myndigheterna är synliga
och anträffbara
Vi håller förtroendet för
myndigheter på en hög nivå

•

Vi ger öppen och aktuell
information om vår
verksamhet och förmedlar
mångsidig information
om säkerheten –
kommunikationen bidrar
till trygghetskänslan

Myndigheterna ska vara
synliga och anträffbara
Trygghetskänslan är en minst lika viktig del av säkerheten som antalet hot
av olika slag och sannolikheten för dem. Vid sidan om att myndigheterna är
synliga och anträffbara stöder aktuell och mångsidig information en ökad
trygghetskänsla. Vårt mål är att bättre än för närvarande kunna följa, bedöma
och förutse utvecklingen av trygghetskänslan. Utifrån den informationen
kan vi verka för att förbättra trygghetskänslan.

Människor, egendom
och miljön
är skyddade
•
•
•

Vi identifierar hotande
fenomen och kan reagera
på dem
Vi förebygger så många
brott och olyckor som
möjligt

•
•

Vi kan ge hjälp
i nödsituationer
Vi bekämpar verksamhet
som äventyrar allmän
ordning och säkerhet samt
samhällsfreden

Vi främjar individers
och gemenskapers förmåga
att agera vid olyckor
och störningara

Vi måste kunna förebygga
brott och olyckor
Vi måste kunna förebygga så många brott och olyckor som möjligt.
Att förebygga brott och olyckor är alltid ett bättre alternativ än att det sker
något som i efterhand kräver myndighetsåtgärder. Vi ser till att vi har en förmåga
att ge hjälp i nödsituationer och bekämpa verksamhet som äventyrar allmän
ordning och säkerhet samt samhällsfreden.

Hot mot den
nationella säkerheten
avvärjs
•
•
•

Vi identifierar de fenomen
som hotar den nationella
säkerheten
Vi avslöjar och förhindrar
hoten i rätt tid

•
•

Vi sörjer för riksgränsernas
okränkbarhet
Vi har beredskap
för störningar och
undantagsförhållanden

Vi samordnar
civil beredskap

Vi förutser hot genom
myndighetssamarbete
Inrikesministeriet är en av de myndigheter som ansvarar för den nationella
säkerheten. Inrikesministeriet och dess förvaltningsområde har till uppgift att
föregripa och förebygga sådana handlingar som kan äventyra särskilt viktiga
nationella intressen. Vårt mål är att analyserad information som skaffats genom
civil underrättelseinhämtning i rätt tid är tillgänglig för alla aktörer som deltar
i skyddandet av den nationella säkerheten.
Vi förbättrar den nationella säkerheten tillsammans med andra aktörer genom
att även delta i upprätthållandet och utvecklingen av den civila beredskapen.
Dessutom sörjer vi för riksgränsernas okränkbarhet. Genom beredskap och
lyckad och operativ myndighetsverksamhet kan vi stärka samhällets förmåga
att begränsa följderna av olyckor och skydda människorna, egendomen
och miljön i alla förhållanden.

Invandringen är
under kontroll och
samhälleligt hållbar
•
•

Vi främjar invandring som
stöder livskraften i Finland
Vi ser till att förfarandena
i samband med ansökan
om internationellt skydd är
rättvisa och effektiva och att
rättssäkerheten tillgodoses

•
•

Vi förebygger och bekämpar
olaglig inresa och vistelse
i landet
Vi ger omfattande och
faktabaserad information
om migration

Vi främjar invandring
som stöder livskraften i Finland
Invandringen påverkar vårt samhälle på många olika sätt. Vi säkerställer för
vår del att internationella experter ska betrakta Finland som ett attraktivt land att
jobba i. Det är också viktigt att se till att förfarandena i samband med ansökan
om internationellt skydd är rättvisa och effektiva.
Målet med att bekämpa olaglig inresa är att vi kan förebygga och avslöja
olagliga inresor till Finland och ordnandet av dem.
Vi bekämpar också olaglig vistelse i landet, människohandel och annan
gränsöverskridande brottslighet. De som vistas olagligt i landet löper särskilt stor
risk att marginaliseras och bli utnyttjade av kriminella sammanslutningar eller
hamna i brottslighet.

En välmående
personal möjliggör
genomförandet
av strategin
•
•
•

Vi säkerställer att det finns
tillräckligt med personal för
att genomföra strategin
Vi ser till att personalen har
sunda arbetslokaler och
moderna verktyg
Vi utvecklar kompetens
och kunnande på ett
strategibaserat och
framtidsorienterat sätt

•
•
•

Vi leder personalen
på ett inkluderande och
ansvarsfullt sätt
I egenskap av arbetsgivare
och upprätthållare av
välbefinnande i arbetet
är vi föregångare
Vi bedriver samarbete på
nationell nivå och EU-nivå,
i närområdena och som
en del av det internationella
samfundet

En välmående och yrkesskicklig personal
är den viktigaste möjliggöraren av strategin
En femtedel av de statsanställda arbetar inom inrikesförvaltningen.
En välmående, yrkesskicklig och engagerad personal är den viktigaste
möjliggöraren av denna strategi. Utan en tillräcklig personal är uppnåendet
av målen hotat. Vi måste även sörja för att vår kompetens hålls aktuell och
att vi har sunda och trygga arbetslokaler och tidsenliga verktyg.

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

