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REGERINGENS HANDLINGSPLAN

1 Inledning 
Målet för regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering är ett socialt, eko-
nomiskt och ekologiskt hållbart Finland. Social hållbarhet innebär att vi bär ansvar för var-
andra och för vår gemensamma framtid. Förtroende människor emellan men också mellan 
samhällsaktörerna är en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle. En hållbar ekonomi 
stöder sig på en höjning av sysselsättningsgraden och på förbättrad arbetsproduktivitet. 
Finlands framgångar beror på vår förmåga att ta vara på de möjligheter som förändringen 
erbjuder och att utveckla våra befintliga styrkor. Ett ekologiskt hållbart Finland visar vägen 
då det gäller att stävja klimatförändringen och trygga den biologiska mångfalden. 

Regeringen har för den ekonomiska politiken ställt upp fyra centrala mål som styr reger-
ingspolitiken och verkställigheten av de metoder som ingår i regeringsprogrammets åtta 
strategiska helheter.

• Sysselsättningsgraden höjs till 75 procent och antalet sysselsatta 
ökar med minst 60 000 före utgången av 2023

• I en normalsituation för den globala ekonomin ska 
samhällsekonomin vara i balans 2023

• Ojämlikheten och inkomstskillnaderna minskar

• Finland kommer att vara klimatneutralt senast 2035

Ett klimatneutralt Finland som tryggar 
den biologiska mångfalden 

Finland – större än sin storlek i världen

Den trygga rättsstaten Finland

Ett livskraftigt Finland

Ett Finland där förtroende och en jämlik 
arbetsmarknad råder

Ett ekonomiskt hållbart Finland

Ett rättvist, jämlikt och inkluderande Finland

Kunnandets, bildningens och 
innovationernas Finland

Regeringsprogrammet för statsminister Rinnes regering

Ojämlikheten och 
inkomstskillnaderna minskar

Sysselsättningsgraden höjs till 
75 procent före utgången av 2023

Finland kommer att vara 
klimatneutralt senast 2035
 

Den o�entlig ekonomin 
är i balans 2023

Finland är 2030 ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle
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Regeringen har i sitt program gett medborgarna följande löften om en förnyad politik:

1. Ett löfte om ständigt lärande inom förvaltningen
2. Ett löfte om en ny slags växelverkan
3. Ett löfte om en långsiktig politik
4. Ett löfte om en faktabaserad politik
5. Ett löfte om icke-diskriminering 
6. Ett löfte om rättvisa mellan generationerna 

Regeringens första handlingsplan

Detta är den första handlingsplanen för statsminister Rinnes regering och den innehåller 
de förvaltningsövergripande målen och åtgärdshelheterna inom regeringsprogrammets 
strategiska fenomenbaserade helheter. I handlingsplanen anges vilka ministerier som 
deltar i beredningen och genomförandet av de olika åtgärderna. Utöver de åtgärder som 
ingår i regeringens handlingsplan finns det i regeringsprogrammet många andra åtgärder 
vars verkställighet och uppföljning sköts på ministerienivå. Handlingsplanen ersätter inte 
regeringsprogrammet till någon del. Regeringen förbinder sig att iaktta det ramförfarande 
som gäller utgifterna i statsfinanserna. Åtgärder enligt regeringsprogrammet samt övriga 
åtgärder genomförs i den utsträckning det är möjligt inom ramen.

Uppföljning av och kommunikation om regeringens 
handlingsplan
Regeringens aftonskola
Lägesbilden över förändringar i verksamhetsmiljön ska liksom de effekter åtgärderna i 
regeringens handlingsplan har i fråga om de centrala strategiska målen följas upp och 
utvärderas regelbundet i regeringens gemensamma aftonskola. Regeringen fattar utifrån 
denna utvärdering beslut om fortsatta åtgärder.

Ministerutskott och ministerarbetsgrupper
Statsrådet har fyra lagstadgade ministerutskott: utrikes- och säkerhetspolitiska minister-
utskottet, EU-ministerutskottet, finansutskottet och finanspolitiska ministerutskottet. Ut-
skotten har en viktig roll när det gäller ledningen av regeringspolitiken. 
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De av statsrådet tillsatta ministerarbetsgrupperna styr genomförandet av regeringspro-
grammet när det gäller främjande av sysselsättningen, klimat- och energipolitik, reformen 
av social- och hälsotjänsterna, kunnande, bildning och innovationer, barn- och ungdoms-
politik samt utvecklande av rättsstaten och inre säkerhet. Ministerarbetsgrupperna svarar 
enligt sina respektive ämnesområden för att styra beredningen och verkställigheten av de 
mål och metoder som ingår i handlingsplanen.

Genomslagskraft och kommunikation
Genomförandet av regeringsprogrammet och regeringsprogrammets genomslagskraft 
följs upp med hjälp av målen i regeringsprogrammet och anknytande indikatorer. Indi-
katorerna utarbetas hösten 2019. Regeringen fäster särskild vikt vid konsekvenserna av 
besluten på lång sikt. Som komplement till traditionella ekonomiska indikatorer och vid 
sidan av dem utnyttjas indikatorer som beskriver den ekonomiska, ekologiska och sociala 
välfärden som stöd för beredningen av beslutsfattandet. En rapport om hur regeringens 
handlingsplan framskrider utarbetas ungefär två gånger om året. Uppföljningen av ut-
vecklingen i fråga om hur åtgärderna genomförs och målen förverkligas sker på en digital 
plattform.

Kommunikationen om genomförandet av regeringsprogrammet sker enligt en kommuni-
kationsstrategi som godkänns av regeringen. Kommunikationen är öppen, intresseväck-
ande och interaktiv, och i fråga om de centrala målen görs koncisa gemensamma strate-
giska budskap och skapas ett enhetligt visuellt uttryck. Kommunikationen om regerings-
programmet viktigaste mål, inkl. ministerarbetsgrupperna, styrs av SRK:s kommunikations-
avdelning i nära samarbete med ministeriernas kommunikationsenheter och kansliets 
strategiavdelning. Rapporter om kommunikationen ges regelbundet till regeringen.



12

STATSRÅDETS PUBLIKATIONER 2019:28

2 Ett ekonomiskt hållbart Finland
Målet för den ekonomiska politiken är att öka välfärden. Det innebär en ekologiskt och so-
cialt hållbar ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättning och en hållbar offentlig ekonomi. En 
välfungerande välfärdsstat och infrastruktur, utbildning, forskning och en nära koppling 
till världsekonomin utgör grunden för Finlands ekonomiska framgång och tillväxt. En hög 
sysselsättning förutsätter fungerande arbetsmarknader, en aktiv sysselsättningspolitik och 
insatser för att svårsysselsatta ska komma in på arbetsmarknaden. 

Särskild vikt kommer att fästas vid att vårt land erbjuder en lockande investeringsmiljö. Vi 
ser till att industrin är konkurrenskraftig. Regeringen uppmuntrar till företagsamhet. Sam-
hället bör slå vakt om incitamenten för att bli företagare och om företagens incitament att 
erbjuda arbete. En ambitiös, konsekvent och förutsägbar klimatpolitik skapar en stabil in-
vesteringsmiljö, och detta öppnar för möjligheter för finländska företag och för sysselsätt-
ningen i Finland. 

De viktigaste målen för den ekonomiska politiken under 
regeringsperioden är följande:

1. Sysselsättningsgraden höjs till 75 % och antalet sysselsatta ökar 
med  minst 60 000 före utgången av 2023

2. I en normalsituation för den globala ekonomin ska 
samhällsekonomin vara i balans 2023

3. Genom regeringens beslut minskar ojämlikheten och 
inkomstskillnaderna

4. Genom regeringens beslut kommer Finland att vara klimatneutralt 
senast 2035
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Mål 1
Sysselsättningsgraden höjs till 75 % och antalet sysselsatta ökar med minst 60 000 före utgången av 2023

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell

Metoderna presenteras mer i detalj framför 
allt i kapitel 6 Ett livskraftigt Finland och 
7 Ett Finland där förtroende och en jämlik 
arbetsmarknad råder

Av dessa åtgärder inleder regeringen en 
trepartsberedning som åtminstone omfattar 
en reform av utkomstskyddet för arbetslösa 
och anknytande arbetskraftspolitiska 
åtgärder, åtgärder för att förbättra 
sysselsättningen i fråga om svårsysselsatta 
grupper samt lokala avtal  

Utkomstskyddet 
för arbetslösa: 
SHM 
Övriga: ANM

UKM, FM Regeringens halvtidsöversyn 1/2020 

Ytterligare riktlinjer dras upp vid regeringens 
ramförhandlingar 2020 och regeringens 
budgetförhandlingar 2020

Arbetsmarknadsfärdigheterna hos 
de invandrare som finns i landet ska 
förbättras, och arbetskraftsinvandringen 
ökas i synnerhet när det gäller kvalificerad 
arbetskraft

ANM UM, IM, UKM Att förbättra arbetsmarknadsfärdigheterna är 
en kontinuerlig verksamhet

Talent Boost-programmet 2/2020

De högskoleutbildades inträde på 
arbetsmarknaden ska påskyndas    

UKM ANM, FM 6/2020 som en del av beredningen av 
högskolornas avtalsförhandlingar

Regeringen genomför under valperioden 
som en engångsåtgärd ett program för 
framtidsinvesteringar (har även samband med 
mål 2–4 nedan)

FM ANM 
(konsekvens-
bedömning-
arna) och 
övriga 
ministerier

Beslut om anslag för den första etappen 
fattades 7.10.2019. Beslut om det fortsatta 
genomförandet fattas vid regeringens 
budgetförhandlingar 2020. Som en del av de 
processer som gäller planen för de offentliga 
finanserna och budgeten följs utvecklingen av 
kapitalinkomsterna upp.

Det säkerställs att Finland erbjuder en 
lockande investeringsmiljö och sörjs 
för industrins konkurrenskraft och för 
incitamenten för att bli företagare och 
företagens incitament att erbjuda arbete

FM ANM och 
övriga 
ministerier

Utvärderas i samband med halvtidsöversynen

Mål  2 
I en normalsituation för den globala ekonomin ska de offentliga finanserna vara i balans 2023
De viktigaste metoderna  Huvudansvar Delansvar Tidtabell

Produktivitetstillväxten i social- och 
hälsovårdstjänsterna och den övriga 
offentliga förvaltningen främjas genom 
organisatoriska och tekniska medel

FM Alla 
ministerier

En uppföljnings- och samordningsgrupp 
tillsätts 10/2019. Projekten inleds successivt 
hösten 2019. En statsrådsförordning som 
gäller statsunderstöd till regionerna 11–
12/2019.

Regeringen vidtar produktivitetsåtgärder 
som bereds och följs vid de förhandlingar 
mellan regionerna och staten som förs 
i samband med planen för de offentliga 
finanserna

FM ANM, SHM 
och övriga 
ministerier

En uppföljnings- och samordningsgrupp 
tillsätts 10/2019. Projekten inleds successivt 
hösten 2019. En statsrådsförordning som 
gäller statsunderstöd till regionerna 11–
12/2019.

Programmet för bekämpning av grå ekonomi 
(se regeringsprogrammets bilaga 4)

ANM FM, IM, JM Regeringsperioden
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Mål 3 
Genom regeringens beslut minskar ojämlikheten och inkomstskillnaderna
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Möjligheten att införa ett arbetsinkomststöd 
i samband med statens inkomstbeskattning 
utreds. Arbetsinkomststödet sporrar till 
sysselsättning bland annat i deltids- och 
ströjobb. 

FM ANM, SHM Möjligheterna att införa stödet utreds före 
utgången av 2022

I samband med fastighetsbeskattningen 
utreds det hur skattskyldigas låga 
betalningsförmåga kan beaktas

FM SHM, MM Utreds i anslutning till projektet för att 
reformera fastighetsbeskattningen före 
utgången av 2021

Mål  4  
Genom regeringens beslut kommer Finland att vara klimatneutralt senast 2035
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Som stöd för regeringens klimatmål 
bereds en färdplan för hållbar beskattning. 
I färdplanen ingår en reform av 
energibeskattningen och av beskattningen av 
fordonstrafiken, åtgärder som främjar cirkulär 
ekonomi samt utredning av möjligheten att 
införa utsläppsbaserade konsumtionsskatter

FM ANM, KM, MM 
och övriga 
ministerier

Den första etappen (en reform av 
energibeskattningen) slutförs senast till 
ramförhandlingarna våren 2020
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3 Ett klimatneutralt Finland som tryggar 
den biologiska mångfalden 

Finland siktar på att vara klimatneutralt 2035 genom att påskynda utsläppsminskningsåt-
gärderna och stärka kolsänkorna. Bland metoderna finns nya klimatpolitiska beslut, en så 
gott som utsläppsfri el- och värmeproduktion före utgången av 2030-talet samt ett mins-
kat ekologiskt fotavtryck inom byggsektorn, främjande av cirkulär ekonomi och en klimat-
vänlig livsmedelspolitik. Förlusten av biologisk mångfald stoppas genom att naturvårds-
lagstiftningen revideras, finansieringen av skyddet för den biologiska mångfalden stärks 
och hållbart nyttjande av biologisk mångfald främjas.

När det gäller boendet är utmaningarna inom de växande områdena att bostäderna är 
dyra och för få, medan utmaningarna i avfolkningsområdena är att bostäderna står tomma 
och förfaller. Dessutom producerar byggandet och bostäderna över en tredjedel av Fin-
lands klimatutsläpp. Till metoderna inom bostadspolitiken hör bland annat säkerställande 
av tillräcklig bostadsplanläggning, åtgärdande av utvecklingsobjekten inom bostadspo-
litiken och genomförande av programmet för hållbara städer, främjande av träbyggande 
och koldioxidsnålt byggande samt inledande av samarbetsprogrammet för att halvera 
bostadslösheten.

Strategiska mål
1. Finland är klimatneutralt 2035
2. Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle
3. Kolsänkorna och kollagren stärks på kort och lång sikt
4. Minskat klimatavtryck av boende och byggande
5. Förlusten av biologisk mångfald i Finland stoppas
6. Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi
7. Klimatvänlig livsmedelspolitik
8. Miljöskyddet i anslutning till gruvor förbättras
9. Djurens välbefinnande förbättras

De strategiska målen för bostadspolitiken är följande: 
1. Ett klimatneutralt samhälle och bättre kvalitet på byggandet
2. Stödjande av en hållbar stadsutveckling och utökande av bostadsbyggandet i 

växande stadsregioner
3. Avskaffande av bostadslösheten på två valperioder
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Mål 1 
Finland är klimatneutralt 2035
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Klimatlagens styrande effekt stärks MM ANM, JSM, 

KM, SHM, UM, 
FM, SRK

Förstudier och politiska riktlinjer 3/2020

RP lämnas 1/2021 

En revidering av den klimatpolitiska planen 
på medellång sikt

MM ANM, JSM, 
KM, FM

6/2021

Uppdatering av klimat- och energistrategin ANM MM, JSM, KM, 
FM

Bakgrundsutredning (VN-TEAS) och strategi 
inleds 4/2020 

Strategin klar 6/2021

Mål 2 
Finland strävar efter att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Som ett led i skattereformen för hållbar 
utveckling bereds en total översyn av 
energibeskattningen 

FM ANM, MM, KM, 
JSM

Riktlinjerna klara till ramförhandlingarna 
våren 2020

Koldioxidsnåla färdplaner för olika sektorer 
upprättas i samarbete med aktörer inom 
sektorerna i fråga

ANM JSM, MM, KM, 
UKM

Största delen av färdplanerna klara 6/2020

Utveckling av lösningar inom 
bioekonomi, cirkulär ekonomi, ren teknik, 
energieffektivitet, utsläppsfria former för 
energiproduktion, lösningar för lagring av 
energi samt tillvaratagande av koldioxid samt 
riktande av anslag för forskning, utveckling 
och innovationer

ANM MM, KM, JSM, 
FM

Klimathelheten inleds 1/2020 

Uppdatering av den bioekonomiska strategin 
12/2020

Åtgärder i anslutning till utsläppssnåla 
färdplaner (se ovan)

Inrättandet av ett rundabordsforum för 
klimatpolitik

SRK Alla 
ministerier

12/2019 

Incitament för att, när det gäller energibolag 
som senast 2025 slutar använda stenkol, 
stödja ersättande investeringar

ANM FM SRF lämnas 3/2020

Stödbeslut 2020–12/2022 

Ett särskilt åtgärdsprogram för frångående 
av oljeuppvärmning till fördel för andra 
uppvärmningssätt i fastigheter

MM FM, ANM Åtgärdsplan 12/2020

Ett understödssystem för att frångå 
oljeuppvärmning av fastigheter 1/2021
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Mål 3 
Kolsänkorna och kollagren stärks på kort och lång sikt
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett klimatprogram för 
markanvändningssektorn utarbetas och 
verkställs

JSM MM, KM, ANM, 
FM

Klimatprogrammet klart 12/2021

En revidering av systemet för finansiering av 
hållbart skogsbruk och en utvärdering av hur 
skogslagen fungerar

JSM MM, FM Reform av incitamentssystemet för hållbart 
skogsbruk:
- utredning av JSM 12/2020.
- RP lämnas 6/2021 

Utvärdering av hur skogslagen fungerar 
12/2019 
Beslut om fortsatta åtgärder 3/2020

En uppdatering av de ägarpolitiska 
riktlinjerna för Forststyrelsen

JSM MM, FM Riktlinjerna till finanspolitiska ministerut-
skottet 12/2019

Mål 4 
Minskat klimatavtryck av boende och byggande
De viktigaste metoderna  Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Färdplanen för koldioxidsnålt byggande 
verkställs och en sektorspecifik plan för 
klimatneutralitet i byggbranschen upprättas

MM ANM, JSM, 
KM, FM

Utsläppsdatabasen och 
utvärderingsförfarandet uppdaterade 
12/2020

En sektorspecifik plan 12/2020

En RP (MarkByggL) som styr koldioxidsnålt 
byggande 12/2021

Åtgärdsprogrammet för träbyggande 
verkställs

MM ANM, JSM, 
UKM, FM

Nationella mål för träbyggande 6/2020

Fortbildning inom byggnadstillsynen 12/2020

Halvtidsutvärdering och fastställande av 
fortsatta åtgärder 12/2020

Åtgärder som förbättrar energiprestandan i 
bostadsbeståndet genomförs

MM ANM, FM Understödssystem för förbättrande av 
energiprestandan i byggnadsbeståndet 
1/2020
En strategi för ombyggnad 2050 3/2020
Nya bestämmelser som följer direktivet om 
byggnaders energiprestanda 3/2020
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Mål 5 
Förlusten av biologisk mångfald i Finland stoppas
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Naturvårdslagstiftningen revideras MM JSM, FM Lagstiftningsprojekten tillsatta 12/2019

RP som gäller fridlysta arter lämnas 12/2020

RP som gäller naturvårdslagen lämnas 
12/2021

Ett handlingsprogram för förbättrande 
av tillståndet hos försämrade livsmiljöer 
genomförs

MM JSM, FM En arbetsgrupp tillsätts 11/2019

Principbeslut av statsrådet 12/2020

Genomförande av programmet 2020–2030

Vattenlagstiftningen revideras så att 
fiskevårdsskyldigheten ska utsträckas också 
till anläggningar som hittills inte varit 
underkastade en sådan skyldighet

JM MM, JSM Precisering av föremålet för regleringen och 
målen med den samt övrigt sammanställande 
av det kunskapsunderlag som behövs för 
lagberedningen (tjänstearbete och eventuella 
särskilda utredningar) 12/2020
En arbetsgrupp tillsätts 12/2020 och avger 
sitt betänkande 12/2021 
RP lämnas 9/2022

Ett nationellt program för att återställa 
bestånd av vandringsfisk inleds

JSM MM, ANM Program 4/2020

Handlingsplanen för EU:s strategi för 
Östersjöområdet och HELCOM:s aktionsplan 
för Östersjön ses över

UM, MM SRK, JSM, KM 
och övriga 
ministerier

Översyn av handlingsplanen 6/2020

Översyn av HELCOM 12/2021

De subsidiära miljöansvarssystemen för 
miljöskador utvecklas

MM FM, JM, ANM Arbetsgrupp 2020–12/2021

RP lämnas 5/2022

Mål 6 
Finland stärker sin roll som föregångare inom cirkulär ekonomi
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett program för främjande av cirkulär 
ekonomi utarbetas och genomförs

MM ANM, JSM, 
FM, UM, KM 

Program 12/2020 

Genomförande 1/2021–

Färdplanen för plast verkställs MM ANM, JSM, 
SHM, FM

Åtgärderna klara 12/2022

Klimat- och miljöavtrycket ska inkluderas i 
upphandlingslagens upphandlingskriterier. 
Upphandlingslagen ska i högre grad förplikta 
till hållbar upphandling.

ANM MM, FM MM inleder en TEAS-utredning 1/2020. 
Utredning bland annat av innebörden av 
klimat- och miljöavtrycket.

Mål 7
Klimatvänlig livsmedelspolitik
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett nationellt program för klimatvänlig mat 
utarbetas

JSM MM, SHM 2020–2023

En färdplan för att minska matsvinnet bereds JSM MM, SHM Färdplanen klar 12/2020. Genomförande: 
under regeringsperioden.
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Mål 8
Miljöskyddet i anslutning till gruvor förbättras

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Gruvlagstiftningen ska liksom elskatten för 
gruvor revideras, och gruvbeskattningen 
utreds.

ANM MM, FM ANM: RP lämnas senast 6/2021
FM: RP om ändring av energibeskattningen 
för gruvor hösten 2020

3.1 Bostadspolitiken 
Mål 1
Ett klimatneutralt samhälle och bättre kvalitet på byggandet
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Reform av markanvändnings- och bygglagen MM KM, FM, JM, 

SHM, JSM
RP lämnas 12/2021

Ett riksomfattande register och en 
dataplattform för den byggda miljön skapas

MM JSM, FM Informationsarkitekturen och det viktigaste 
datainnehållet fastställda 12/2020

RP lämnas 12/2021

En första version av systemhelheten 12/2022

Åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 
fortsätter

SRK MM, SHM, FM, 
UKM

Programmets åtgärdsplan uppdaterad 
12/2019
Handlingsmodellen tillämpas i kommunerna 
6/2023

Mål 2
Stödjande av en hållbar stadsutveckling och utökande av bostadsbyggandet i växande stadsregioner

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett utvecklingsprogram för bostadspolitiken 
utarbetas

MM SHM, FM, ANM Redogörelse till riksdagen 12/2020

Avtalen om markanvändning, boende och 
trafik (MBT) fortsätter, stärks och utvidgas

MM KM, FM, ANM, 
UKM

MBT-avtalen för de nuvarande områdena 
godkända av statsrådet 12/2019

En utredning om att utvidga avtalen till nya 
regioner 12/2019

Avtal som utifrån utredningarna eventuellt 
ingås för nya områden godkänns av 
statsrådet 2/2020

Mål 3
Avskaffande av bostadslösheten på två valperioder
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett samarbetsprogram för att halvera 
bostadslösheten tas fram

MM Programmet inleds 6/2020

RP om lagstadgad boenderådgivning för alla 
boendeformer 12/2020 (SHM)



20

STATSRÅDETS PUBLIKATIONER 2019:28

4 Finland – större än sin storlek i världen 
Finland bedriver en utrikes- och säkerhetspolitik som syftar till att stärka Finlands interna-
tionella ställning, trygga vår självständighet och territoriella integritet, förbättra Finlands 
och finländarnas säkerhet och välfärd och till att upprätthålla ett fungerande samhälle. 
Det viktigaste målet för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är att undvika att hamna i 
en militär konflikt. Det centrala för Finlands utrikes- och säkerhetspolitik är arbete för de 
mänskliga rättigheterna, rättsstatsprincipen, demokrati, fred, frihet, tolerans och jämställd-
het i all internationell verksamhet. Klimatavtalet från Paris och Agenda 2030 som sätter 
målen för hållbar utveckling lägger grunden för de närmaste årens internationella samar-
bete och för Finlands agerande.

När det gäller yttre förbindelser är Europeiska unionen Finlands viktigaste referensram, 
kanal för påverkan och säkerhetsgemenskap. Det ligger i Finlands intresse att stärka EU:s 
yttre funktionsförmåga och homogenitet. Förankrandet av EU:s nya strategiska agenda, 
som stats- och regeringscheferna godkände i juni 2019, är utgångspunkten för EU-verk-
samheten.  

Strategiska mål: 
1. Finland stärker det multilaterala samarbetet
2. Finland bygger fred
3. Finland bär ett globalt ansvar
4. Finland ökar partnerskapen med de afrikanska länderna
5. Finland främjar öppen och rättvis handel
6. Finland stärker det arktiska samarbetet
7. Finland fördjupar den nordiska gemenskapen och 

Östersjösamarbetet

De strategiska målen för Europapolitiken är följande: 
1. Ett starkt, homogent och funktionsdugligt EU som har förmåga att 

lösa globala utmaningar
2. Ett ekologiskt hållbart EU som global klimatledare
3. Ett socialt hållbart och jämställt EU
4. Ett ekonomiskt hållbart EU − världens mest konkurrenskraftiga 

ekonomiska region
5. Ett tryggt och säkert EU
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De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En utrikes- och säkerhetspolitisk redogörelse 
utarbetas

UM SRK, FSM, RPK, 
IM och övriga 
ministerier

Färdig under vårsessionen 2020

Mål1 
Finland stärker det multilaterala samarbetet
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Rekryteringen av finländska experter till EU, 
FN och andra multilaterala organisationer 
understöds

UM Övriga 
ministerier

Regeringsperioden

Mål 2 
Finland bygger fred
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Det finländska deltagandet i FN:s och andra 
fredsmedlings- och dialogprocesser ska 
breddas. Exempelvis i enlighet med FN:s 
säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, 
fred och säkerhet.

UM IM Regeringsperioden

Ett nationellt handlingsprogram för 
genomförande av resolution 2250 (Unga, fred 
och säkerhet) utarbetas

UM UKM och övriga 
ministerier

12/2020

Övergripande riktlinjer som sträcker sig 
över valperioderna utarbetas om målen för 
krishanteringen

UM FSM, IM, SRK, 
RPK

12/2020 

Antalet experter på civil krishantering utökas UM IM, SHM Stegvis: 150 experter 12/2021

Mål 3
Finland bär ett globalt ansvar
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En nationell färdplan för att nå målen för 
hållbar utveckling före 2030 utarbetas

SRK Alla ministerier Förstudie 5/2020 

Utarbetandet av färdplanen inleds 9/2020

En färdplan utarbetas som siktar på att 0,7 % 
av BNI används på utvecklingssamarbete 
och 0,2 % av BNI används på stöd till de 
minst utvecklade länderna. Finland ska 
öka klimatfinansieringen integrerat i 
utvecklingsfinansieringen med iakttagande 
av Finlands andel av klimatansvaret enligt 
Parisavtalet.

UM Övriga 
ministerier

Arbetsgruppen inleder arbetet 10/2019

Regeringen strävar efter att få till stånd 
avtal om återsändande med alla centrala 
tredjeländer vars medborgare Finland kan 
återsända på ett tryggt sätt

IM Kontinuerlig verksamhet

En människorättsbaserad utrikes- och 
säkerhetspolitik:
– en redogörelse av statsrådet utarbetas om 
politiken för mänskliga rättigheter
– Finland kandiderar till FN:s råd för mänskliga 
rättigheter för åren 2022–2024 (ansvarigt 
ministerium UM, delansvar övriga ministerier)

UM JM
2020–12/2021

12/2021
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Mål 4
Finland ökar partnerskapen med de afrikanska länderna

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Finland utarbetar en övergripande 
Afrikastrategi

UM SRK, ANM, 
MM, SHM, 
UKM, IM

12/2020 

Mål 5
Finland främjar öppen och rättvis handel
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Nätverket av handelsavtal utvidgas, det 
multilaterala handelssystemet stärks och 
handelshinder avvecklas med beaktande av 
principerna för hållbar utveckling

UM ANM, SRK, MM Regeringsperioden

Genom de yttre förbindelserna främjas 
exporten: framför allt små och medelstora 
företags internationalisering, integreringen 
av tillväxtländerna i världsekonomin och 
ambitionen att få investeringar till Finland

UM ANM, MM Regeringsperioden

Mål 6
Finland stärker det arktiska samarbetet
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell

En ny politisk strategi för Arktis utarbetas SRK UM, KM, IM, 
FSM, ANM, 
MM, JSM, SHM, 
UKM, FM

En styrgrupp och 
en delegation tillsätts 10–11/2019

Utkastet på remiss 6/2020

Mål7
Finland fördjupar den nordiska gemenskapen och Östersjösamarbetet
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Det utrikes- och säkerhetspolitiska 
samarbetet med Sverige fördjupas

UM, FSM IM Kontinuerlig verksamhet

Finland stärker Östersjösamarbetet och 
verkar för säkerhetspolitisk stabilitet i 
Östersjöregionen

FSM, UM Övriga 
ministerier

Kontinuerlig verksamhet

Finland vill underlätta rörligheten mellan de 
nordiska länderna för allmänheten

UM UKM och 
övriga 
ministerier

Regeringsperioden
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4.1 Europapolitiken

Mål 1
Ett starkt, homogent och funktionsdugligt EU som har förmåga att lösa globala utmaningar
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En ny tillväxtstrategi för EU tas 
fram med målet att skapa världens 
mest konkurrenskraftiga och socialt 
sammanhängande utsläppssnåla samhälle

ANM SRK, KM, MM, 
SHM, UM, 
UKM

12/2019 Det säkerställs att Finlands agenda 
för hållbar tillväxt ingår i kommissionens 
årliga arbetsprogram

EU:s nästa fleråriga budgetram 
är ändamålsenlig och Finlands 
finansieringsandel i budgeten är rimlig

SRK FM och övriga 
ministerier

6/2019 
Europeiska rådet uppmanade Finland att 
under ordförandeskapet fortsätta FBR-
arbetet och lägga fram ett reviderat 
förhandlingspaket. Rådet har som mål att nå 
samförstånd om frågan 12/2019

Ett övergripande främjande av 
rättsstatsprincipen i EU

SRK JM, UM Rådets ståndpunkt 12/2019

Åtgärder vidtas i fråga om migrationen: ett 
övergripande angreppssätt, inkl. den inre och 
yttre säkerheten

SRK IM, UM Diskussionen om migrationens framtid 
fortsätter och resultaten sammanställs 
efter rådet (rättsliga och inrikes frågor) 
1–3.12.2019 i ett brev av ministrarna till 
Europeiska rådets ordförande

Regeringen kommer att lämna en redogörelse 
om EU-politiken till riksdagen efter Finlands 
EU-ordförandeskap

SRK Alla 
ministerier

12/2020 

Mål 2
Ett ekologiskt hållbart EU som global klimatledare
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Målet om klimatneutralitet 2050 samt 
utsläppsminskningsmålet för 2030 till minst 
55 %

MM ANM, JSM, KM, 
FM, SRK

Målet om klimatneutralitet 12/2019 

Kontinuerlig påverkan i fråga om målet för 
2030

Utsläppshandelssystemet utvecklas och 
utvidgas

MM ANM, SRK, FM, 
KM

Kontinuerlig påverkan

Ett effektivt genomförande av Parisavtalet 
samt prissättning av koldioxidutsläpp och 
beräkning av koldioxidavtryck i global 
omfattning

MM SRK, ANM, FM, 
JSM, UM, KM

Årliga UNFCCC-partskonferenser

Mål 3
Ett socialt hållbart och jämställt EU
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En reviderad och effektivare genomförd 
minimilagstiftning om arbetslivet

ANM SHM, SRK Kontinuerlig verksamhet

En reviderad och effektivare genomförd 
minimilagstiftning om sociala rättigheter

SHM SRK Regeringsperioden
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Mål4
Ett ekonomiskt hållbart EU − världens mest konkurrenskraftiga ekonomiska region
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En fungerande inre marknad och 
industripolitik, särskilt fri rörlighet för varor 
och tjänster

ANM SRK och övriga 
ministerier

Kontinuerlig verksamhet

Ett starkt EMU samt samordning av 
euroländernas ekonomiska politik och den 
europeiska planeringsterminen

FM, SRK 
(eurotoppmöte, 
utveckling 
av EMU som 
helhet)

ANM och SHM FM: Behandlas i redogörelsen om EU-
politiken under 2020

SRK: 12/2019 Eurogruppen och 
eurotoppmöte: utveckling av Europeiska 
stabilitetsmekanismen (ESM) och 
bankunionen, budgetinstrumentet för 
konvergens och konkurrenskraft (BICC)

6/2020 Eurogruppen och eurotoppmöte (tbc): 
fiskala frågor och bankunionen

Mål 5
Ett tryggt och säkert EU
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Det permanenta strukturerade samarbetet FSM SRK, UM Kontinuerlig verksamhet

Beslut om de projekt som ingår i den s.k. III 
vågen 12/2019

Satsningar görs på att stärka EU:s beredskap 
att bekämpa hybridhot både på EU- och på 
medlemsstatsnivå

SRK FSM, UM, IM Inrättande av EU:s arbetsgrupp för 
motverkande av hybridhot 7/2019

Rapport från ordförandelandet med 
utgångspunkt i scenariebaserade 
diskussioner på minister- och 
tjänstemannanivå 9/2019, om 
rekommendationer för utveckling av EU:s 
arbetssätt och kapaciteter 

10.12.2019 Slutsatser från allmänna 
rådet om de kommande årens strategiska 
prioriteringar för EU-samarbetet när det 
gäller motverkandet av hybridhot
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5 Den trygga rättsstaten Finland 
Finland är världens tryggaste land och det vill vi förbli. De förändrade förhållandena ut-
manar oss till bättre prognostisering och beredskap. Finland måste se om sin inre och 
yttre säkerhet, se till att rättsstatsprincipen följs och att vardagen är trygg. Den finländska 
demokratin stöder sig på rättsstaten där grundlagen ger ett starkt skydd för varje individs 
människovärde, integritet och andra grundläggande rättigheter. 

Ur ett rättsstatsperspektiv är de centrala utmaningarna under den kommande regerings-
perioden den förändrade säkerhetssituationen och större mångfalden av hot, den ökade 
ojämlikheten och större marginaliseringen, problemen med att tillgodose lika rättigheter, 
upprätthållandet av trygghetskänslan, tilltron till samhället rent allmänt och goda relatio-
ner mellan befolkningsgrupper samt säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga.

Strategiska mål: 
1. Åtgärder för att stärka likabehandlingen, jämlikheten och ett jämlikt 

tillgodoseende av rättigheter
2. Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas 

funktionsförmåga säkras
3. Demokratin, delaktigheten och förtroendet för 

samhällsinstitutionerna stärk

De strategiska målen för utvecklingen av rättsstaten är 
följande: 

1. En fungerande demokrati och en högklassig lagstiftning som 
tryggar de grundläggande och mänskliga rättigheterna

2. Fungerande rättsprocesser och rättssäkerhet (bland annat tillgång 
till rättssäkerhet oberoende av ekonomisk och samhällelig ställning, 
rättegångars längd)

3. Enhetligheten i samhället stärks (delaktighet, goda etniska 
relationer, förebyggande av diskriminering, förhindrande av 
marginalisering och ojämlikhet från att kumuleras)

4. En trygg rättsstat (ett ansvarsfullt brottspåföljdssystem, strafflagen 
och förbättrande av brottsoffrens ställning)

De strategiska målen för försvarspolitiken är följande: 
1. Ett trovärdigt försvar
2. Utgående strategiska kapaciteter ersätts fullt ut
3. Finland har berett sig på mera mångfasetterade hot
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Mål 1
Åtgärder för att stärka likabehandlingen, jämlikheten och ett jämlikt tillgodoseende av rättigheter
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell

Regeringen förbinder sig att främja 
jämställdheten mellan könen bland annat i 
budgetprocessen (1) och i alla viktiga reformer 
(2) se även 7 Ett Finland där förtroende och en 
jämlik arbetsmarknad råder, mål 2 Finland ska 
bli ett ledande land i fråga om jämställdhet

FM (1) Det ansvariga 
ministeriet (2)

FM: Främjas som en del av FM:s arbete för att 
utveckla budgeteringen av hållbar utveckling 
2019–2020

SHM: 2020–2023

Mål 2 
Trygghetskänslan förstärks och säkerhetsmyndigheternas funktionsförmåga säkras
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En sektorsövergripande redogörelse för den 
inre säkerheten lämnas till riksdagen

IM Alla ministerier 12/2020

En övergripande redogörelse för 
underrättelselagstiftningen utarbetas

IM, FSM UM, JM 12/2021 

Antalet poliser utökas till 7 500 
årsverken och justitieförvaltningens 
personalresurser ökas i motsvarande mån 
och säkerhetsmyndigheterna garanteras 
hälsosamma, trygga och funktionellt 
ändamålsenliga lokaler

IM, JM FM Kontinuerlig verksamhet

Beredskapen för allvarliga störningar 
och undantagsförhållanden inom 
finansieringsbranschen främjas 
genom att man utvecklar lagstiftning 
om kostnadseffektiva nationella 
reservarrangemang

FM Avsikten är att RP lämnas före utgången av 
2020

Räddningslagen revideras utgående från en 
övergripande utredning

IM En förstudie inleds 12/2019

Myndigheters och andra säkerhetsaktörers 
kritiska kommunikation och 
samarbete tryggas i hela landet. 
Verksamhetsförutsättningarna för 
det framtida bredbandiga nätet för 
myndighetskommunikation (Virve) säkerställs 
med hänsyn till sårbarhet och riskfaktorer.

FM IM och övriga 
ministerier

En modernisering av Virve inleds när planen 
och finansieringen för det preciserats 2020. 
Det nya Virve tas i bruk 2026.

Mål 3 
Demokratin, delaktigheten och förtroendet för samhällsinstitutionerna stärks
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett positivt kreditregister införs JM FM, ANM Tas i bruk under regeringsperioden

Det utreds hur de otaliga lagändringar 
som gjorts i utlänningslagen tillsammans 
med tillämpningspraxis inverkar på 
rättssäkerheten

IM JM Tidtabellen preciseras

Överskuldsättning förebyggs och 
skuldrådgivningen effektiviseras

JM FM, SHM, ANM, 
UKM

Nya delprojekt under regeringsperioden
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5.1 Utvecklingen av rättsstaten 

Mål 1
En fungerande demokrati och en högklassig lagstiftning som tryggar de grundläggande och mänskliga 
rättigheterna
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En tredje nationell handlingsplan för 
grundläggande och mänskliga rättigheter 
utarbetas

JM Alla 
ministerier

12/2020 handlingsplan 
2021–2023 verkställighet

Ett omfattande handlingsprogram för bättre 
lagstiftning utarbetas

JM Alla 
ministerier

- Programmet klart 2/2020
- Ett nätverk för 
konsekvensbedömningskompetens inleds 
2/2021
- Ett system för efterhandsutvärdering tas i 
bruk 9/2022

Ett demokratiprogram som sträcker sig fram 
till 2025 inleds

JM UKM och 
övriga 
ministerier

Beredningsarbetsgrupp 10/2019 för 
regeringsperioden 

En parlamentarisk arbetsgrupp 11/2019 och 
betänkande 31.12.2020

Ett öppenhetsregister införs JM FM och övriga 
ministerier

- Arbetsgruppens betänkande i RP-form 
31.12.2020 
- RP på remiss 6/2021 
- RP lämnas 12/2021

Nationalspråksstrategin revideras JM UKM, SHM, FM Regeringsperioden
- Principbeslut av statsrådet 11/2020

En strategi för Åland utarbetas JM FM 12/2020

Mål 3
Enhetligheten i samhället stärks
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett omfattande handlingsprogram för 
främjande av goda relationer mellan olika 
befolkningsgrupper utarbetas, liksom 
ett handlingsprogram mot rasism och 
diskriminering, vilka ska komplettera statens 
program för integrationsfrämjande

JM ANM, UKM, IM Regeringsperioden

Principbeslut av statsrådet 12/2020

Arbetet för att inrätta en sannings- och 
försoningskommission som granskar 
samefrågor fortsätter

SRK JM, SHM, UKM Tidtabellen preciseras
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Mål 4
En trygg rättsstat
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En totalreform av lagstiftningen om 
sexualbrott genomförs

JM SHM, IM Arbetsgruppens mandattid 11.4.2019–
31.5.2020

RP lämnas 6/2021

Under regeringsperioden ska sådana 
förvaltningsövergripande åtgärder 
vidtas med vilka man i högre grad än 
i dag systematiskt ingriper i sådana 
trakasserier, hot eller att någon görs till 
måltavla, som hotar yttrandefriheten, 
myndighetsverksamheten, forskningen och 
informationsförmedlingen.

IM, JM JM: RP om ändring av åtalsrätten (olaga hot i 
samband med arbetsuppgifter) 

Förhandsberedning och grundläggande 
beredning 12/2020 

RP lämnas 12/2021

IM: Tidsplaneringen preciseras

Ställningen för människohandelsoffer 
förbättras

JM IM, SHM, ANM Ett åtgärdsprogram mot människohandel 
12/2020 

Verkställighet och uppföljning 2021–2022

Ett åtgärdsprogram för förebyggande av våld 
mot kvinnor utarbetas

JM SHM, IM En arbetsgrupp tillsätts 12/2019

Godkännande av programmet 10/2020 
(ministerarbetsgruppen)

Verkställighet och uppföljning 11/2020–
12/2022
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5.2 Försvarspolitiken 

Mål 1
Ett trovärdigt försvar
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Försvarsfastigheter bildas och bestämmelser 
om dess förpliktelser utfärdas genom lag

FM FSM FM: Berednings- och planeringsfas till 
utgången av 2019, bildandet sker 2020. 
Avsikten är att Försvarsfastigheter inleder 
sin verksamhet vid ingången av 2021.

FSM:
1) 12/2019: Förstudie och finanspolitiska 
ministerutskottet
2) 12/2020: Planering av säkerställandet 
av kontinuitetshanteringen samt 
lagstiftningsförslag
3) 12/2021: Målbild för när lagstiftningen 
ska vara färdig och för Försvarsfastigheters 
avtalsstrukturer
4) 12/2022:
Försvarsfastigheter bildas
5) 12/2023: Underhållsavtalen förnyas

En försvarsredogörelse som följer riktlinjerna 
i den utrikes- och säkerhetspolitiska 
redogörelsen utarbetas

FSM UM, IM Bedöms vara färdig senast 12/2021 
(efter den utrikes- och säkerhetspolitiska 
redogörelsen)

En parlamentarisk kommitté tillsätts för 
att utreda utvecklandet av den allmänna 
värnplikten och fullgörandet av skyldigheten 
att försvara landet

ANM 
(skyldigheten att 
försvara landet 
vapenfritt) 
och FSM 
(skyldigheten att 
försvara landet 
med vapen)

ANM: diskussioner ska föras med SRK om 
tillsättandet av en kommitté 

FSM: Regeringsperioden

Mål 2
Utgående strategiska kapaciteter ersätts fullt ut
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Kapaciteten hos Hornet-jaktplanen ersätts 
fullt

FSM FM, ANM Upphandlingsbeslut senast 12/2021

Beslut fattas om upphandlingsavtal för 
projektet Flottilj 2020

FSM FM, ANM 9/2019

Mål 3
Finland har berett sig på mera mångfasetterade hot
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Strategin för cybersäkerheten uppdateras, ett 
program för utveckling av cybersäkerheten 
utarbetas, samordningen av cybersäkerheten 
intensifieras och en lägesbild produceras

KM, SRK FSM, UM, 
IM, FM, ANM 
och övriga 
ministerier

Strategin för cybersäkerheten i Finland 
godkändes 3.10.2019. Utifrån programmet 
utarbetas ett utvecklingsprogram.
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6 Ett livskraftigt Finland 
Målet är att stärka Finlands förutsättningar att utifrån sina starka sidor nå framgång som 
föregångsland när det gäller innovationer och internationell kompetens. Nyckeln till fram-
gång är vår förmåga att ta tillvara de möjligheter som de globala megatrenderna (klimat-
förändringen, digitaliseringen och urbaniseringen) innebär. Företag, forskningsinstitut och 
högskolor skapar ny affärsverksamhet och innovationer av toppklass i internationella eko-
system. Genom en konsekvent satsning på internationell tillväxt och en stark företagsam-
hetspolitik kan Finland diversifiera näringsstrukturen och skapa förutsättningar för hållbar 
tillväxt i hela landet. När det gäller trafikledsnätet finns det behov att övergå till ett lång-
siktigt och systematiskt utvecklande samt rätta till underfinansieringen av investeringar. 
Den egna inhemska livsmedelsproduktionen är viktig med tanke på försörjningsberedska-
pen, sysselsättningen och regionstrukturen.

Strategiska mål:
1. När det gäller globala utvecklingsutmaningar kan Finland erbjuda 

lösningar bland annat med utgångspunkt i vår värdegrund
2. Finlands framgång ska byggas på regionernas och städernas starka 

sidor och särdrag genom ett samarbete mellan olika aktörer
3. Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk 

utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur

De strategiska målen för utvecklingen av transportnätet är 
följande: 

1. Fungerande transportinfrastruktur
2. Utsläppssnåla transporter
3. Fungerande kommunikation och informationsförmedling
4. Statsbolagens ställning inom transport och kommunikation

De strategiska målen för jordbruket är följande:  
1. Ett klimat- och miljövänligt livsmedelssystem
2. En livskraftig och lönsam livsmedelsekonomi
3. Tillväxt och sysselsättning av naturens gåvor
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Mål 1
När det gäller globala utvecklingsutmaningar kan Finland erbjuda lösningar bland annat med utgångspunkt 
i vår värdegrund
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En strategi för hållbar tillväxt, en strategi för 
företagande och ett program för export och 
internationell tillväxt 2030 bereds

ANM UKM, UM, JSM 
och övriga 
ministerier

Behovet att se över agendan för hållbar 
tillväxt bedöms under det övriga strategi- 
och programarbetets gång 12/2021

Programmet för export och internationell 
tillväxt inleds 1/2020

En strategi för företagande 12/2019 och 
genomförande av strategin hela valperioden

En färdplan utarbetas i syfte att höja satsning-
arna på forskning, utveckling och innovation 
till 4 % av BNP och att i Finland skapa världens 
bästa innovations- och försöks miljö (se även 
Kunnande, bildning och innovationer)

ANM och UKM SRK och övriga 
ministerier

ANM: 12/2019 

Ett program för inhemskt ägande utarbetas 
som stöder tillväxten genom metoder som 
bidrar till att det finländska ägandet stärks, 
breddas och blir mer jämställt

ANM Övriga 
ministerier

Preliminär arbetsplan 12/2019

Beredning av programmet 12/2020

Genomförandet inleds senast 12/2020

Mål 2
Finlands framgång ska byggas på regionernas och städernas starka sidor och särdrag genom ett samarbete 
mellan olika sektorer
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En nationell stadsstrategi ska utarbetas i syfte 
att kunna ta tillvara de möjligheter och bemöta 
de utmaningar som urbaniseringen innebär 
med beaktande av de omfattande målen för 
FN:s stadsutvecklingsagenda

FM ANM, MM 
och övriga 
ministerier

Beredningen inleds 10/2019. Strategin klar 
senast 6/2020.

Programmet för hållbara städer och ett 
förortsprogram genomförs

MM Övriga 
ministerier

Försök i den första och andra 
ansökningsfasen för programmet Hållbara 
städer 10/2020, halvtidsutvärdering gjord 
och fortsatta åtgärder fastställda 12/2021

Innehållet i förortsprogrammet klart 1/2020 
och ansökan om understöd inleds 3/2020, 
sammanfattning av åtgärderna 2/2023

Det skapas ett handlingskoncept för region-
utveckling som utgår från regioner och/eller 
teman och baserar sig på avtal och partnerskap 
och svarar mot särdragen hos varje region

ANM FM, JSM, UKM, 
SHM, KM, MM

12/2019 

För att livskraften och välfärden ska kunna 
utvecklas också inom sådana regioner som 
avfolkas görs en konsekvensbedömning 
och utarbetas det ett åtgärdsprogram som 
inbegriper försök utifrån förslaget från en 
parlamentarisk arbetsgrupp för glesbefolkade 
områden

JSM Övriga 
ministerier

12/2019: en arbetsgrupp tillsätts

12/2020: pilotprojekt inleds

2021–2023: verkställighet och uppföljning

Regionaliseringslagstiftningen revideras FM Flera 
ministerier

De strategiska riktlinjerna klara 3/2020
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Mål 3
Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling 
och försökskultur
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett program för främjande av digitaliseringen 
sammanställs så att de offentliga tjänsterna 
ska stå till medborgarnas och företagens 
förfogande digitalt

FM Alla 
ministerier

Åtgärderna i programmet klara 2023. 
Investeringar och åtgärder inleds 2020.

En övergång till realtidsekonomi genomförs i 
företagens ekonomiförvaltning

ANM FM Regeringsperioden

Utvecklingen av nätverket AuroraAl, som 
gör vardagen och affärsverksamheten 
smidigare, fortsätter på ett sätt som är 
datasäkert och etiskt hållbart Utvecklingen 
av nätverket AuroraAl, som gör vardagen och 
affärsverksamheten smidigare, fortsätter på 
ett sätt som är datasäkert och etiskt hållbart

FM Alla 
ministerier

Bildandet av ett nätverk och 
livshändelsebaserad utveckling av nätverket 
inleds 2019. Pågår till och med 2023.

Det görs en utredning med tanke på 
stiftandet av en lag om företagsansvar, 
som ska beakta företag av olika storlek och 
internationella värdekedjor

ANM UM, SRK 
och övriga 
ministerier

Utredning 5/2020

Lagstiftningen ska utvecklas så att 
tillämpningen av principen en in, en ut 
utvidgas etappvis, dock så att lagstiftningens 
ändamålsenlighet betonas i stället för dess 
kvantitet

ANM JM och övriga 
ministerier

Regeringsperioden

6.1 Utvecklingen av transportnätet 
Mål 1
Fungerande transportinfrastruktur
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Utarbetande av en riksomfattande 
trafiksystemplan som omspänner 12 år

KM FM, MM, ANM 
och övriga 
ministerier

Utkastet till plan och till 
konsekvensbeskrivning på remiss 11–
12/2020
Redogörelse av statsrådet 2/2021
Beslut av statsrådet 4/2021

Projektspecifik särskild finansiering 
(projektbolag)

KM FM, SRK - Tidtabellen för bildandet av eventuella 
projektbolag beror på hur förhandlingarna 
med andra potentiella delägare framskrider 
(hösten 2019–våren 2020) 
- Fortsatta utredningar av förbindelsen 
österut 6/2020

Beredning av ett principbeslut som gäller 
trafiksäkerheten

KM MM, ANM, IM Klar senast 12/2021

Utvärdering av lagen om transportservice och 
korrigeringar i fråga om taxitrafiken

KM ANM, UKM, FM, 
SHM

Utvärderingen pågår, 
RP före 6/2020



33

REGERINGENS HANDLINGSPLAN

Mål 2
Utsläppssnåla transporter

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En skatte- och avgiftsreform för hållbara 
transporter genomförs

FM KM, ANM, MM Mandattiden för den arbetsgrupp som 
utreder skattereformen inom trafik och 
transport är 1.9.2019–1.3.2021

En färdplan för fossilfria transporter 
utarbetas, indikatorer utvecklas och en 
drivkraftsreform genomförs

KM ANM, FM, MM Färdplanen för fossilfria transporter 12/2020 
(inkl. indikatorer och en drivkraftsreform)

Programmet för att främja gång och cykling 
(2018) genomförs liksom projekt i anslutning 
till programmet

KM MM, ANM, 
UKM, SHM, FM

Kontinuerlig verksamhet 

Mål 3
Fungerande kommunikation och informationsförmedling
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Genomförandet av bredbandsprogrammet 
fortsätter och lagen om stöd för byggande 
av bredband i glesbygdsområden ska styras 
bättre

KM JSM och övriga 
ministerier

RP: före 12/2020

Stödprogrammet inleds 3/2021

6.2 Jordbruket  
Mål 1
Ett klimat- och miljövänligt livsmedelssystem
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Klimatutsläppen från jordbruket minskas 
och kolsänkorna ökas (bland annat 
torvmarker, bearbetning av stallgödsel, 
stöd, beskogning, marknadsorienterade 
mekanismer)

JSM MM, ANM, FM Regeringsperioden 
- bereds bland annat tillsammans med 
reformen av lantbrukspolitiken (CAP27)

Ett nationellt biogasprogram upprättas; 
dessutom biogasinvesteringar, stöd och mer 
rationella bestämmelser

ANM FM, JSM, 
MM, KM

Den arbetsgrupp som bereder programmet 
klar 1/2020, övriga åtgärder under 
regeringsperioden

Programmet för effektiviserat vattenskydd 
och spetsprojektet för återvinning av 
näringsämnen förlängs

MM, JSM KM Vattenskydd: 
- Omfattande gipsspridning på åkrar i 
Skärgårdshavets avrinningsområde 10/2020–
12/2023 
- Halvtidsutvärdering av programmet 12/2021

Återvinning av näringsämnen:
- Genomförande av programmet för 
återvinning av näringsämnen (RAKI) 
12/2022, målet är att öka tillvaratagandet av 
näringsämnen i biomassa och uppkomsten 
av samarbetshelheter som återvinner 
näringsämnen och biomassa

- SRF som gäller återvinning av näringsämnen 
i biomassa 3/2020
- Ett projekt för återvinning av näringsämnen i 
gödsel från pälsdjur 12/2022
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Mål 2
En livskraftig och lönsam livsmedelsekonomi
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Jordbrukets lönsamhet förbättras genom 
främjande av en aktiv jordbruksproduktion 
och ett hållbart livsmedelssystem

JSM FM Regeringsperioden. Åtgärder bereds bland 
annat tillsammans med reformen av 
lantbrukspolitiken (CAP27)

Odlarnas ställning förbättras genom 
konceptet ”Gemensamt matbord”, 
en svagare förhandlingsposition för 
dagligvaruhandeln, partnerskap, en 
startpeng för producentorganisationer och 
rådgivning

JSM FM, ANM Regeringsperioden 
- RP med förslag till lag om ändring av 
livsmedelsmarknadslagen senast 12/2021
- ”Gemensamt matbord” 11/2019

En totalreform av livsmedelslagen ska 
genomföras.

JSM MM, SHM, 
ANM

2021–2023
- Tidtabellen för RP hänför sig till ordnandet 
av regionförvaltningen

Mål 3
Tillväxt och sysselsättning av naturens gåvor
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett program för främjande av inhemsk fisk 
utarbetas, fiske ska bedrivas så att det 
tryggar hållbara fiskbestånd

JSM MM, ANM - programmet klart 2/2020 
- halvtidsutvärderingar 6/2021
- helhetsutvärdering 1/2023
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7 Ett Finland där förtroende och en jämlik 
arbetsmarknad råder 

Regeringens mål är att höja sysselsättningsgraden till 75 procent. Samtidigt har tillgången 
på arbetskraft och företagens rekryteringssvårigheter blivit ett allt större problem på olika 
håll i landet. En allt äldre arbetsför befolkning och en sjunkande nativitet utgör andra ut-
maningar för den finländska arbetsmarknaden. 

I och med att arbetet förändras uppstår nya slags fenomen, som ännu inte omfattas av den 
gällande lagstiftningen. Klimatförändringen inverkar också på arbetslivet och yrkesstruk-
turen. Med tanke på finländska företag och deras anställda är det väsentligt att förbättra 
konkurrenskraften på ett sådant sätt att man i stor utsträckning beaktar de anställdas ut-
bildning och kompetens, produktutveckling och investeringar, sysselsättningsfrämjande 
tjänster och uppmuntrande av företagande.  

Det är också viktigt att få ut fler partiellt arbetsföra arbetstagare, svårsysselsatta personer 
och invandrare på arbetsmarknaden. Det återstår också mycket att göra för att förbättra 
arbetslivskvaliteten och jämställdheten.

Strategiska mål: 
1. Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder
2. Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet
3. Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal
4. Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring

 



36

STATSRÅDETS PUBLIKATIONER 2019:28

Mål 1
Mot en hög sysselsättningsnivå genom aktiva åtgärder
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Åtgärderna fastställs på trepartsbasis (se även 
kapitel 2 Ett ekonomiskt hållbart Finland)

Ett program för arbetsförmåga för partiellt 
arbetsföra genomförs

ANM SHM, FM, UKM ANM: regeringsperioden

SHM: 2020–12/2022
Rehabiliteringssystemet ska reformeras på 
basis av rehabiliteringskommitténs förslag

SHM Regeringsperioden 

Vid sidan av åtgärder för att utveckla 
systemet med utkomstskydd för arbetslösa 
utreds det hur systemet bättre ska anpassas 
till konjunkturerna, till exempel genom att 
stärka konjunkturbuffertarna

SHM ANM SHM: 2020–2022

ANM: regeringsperioden

Arbetskraftsservicen ska reformeras för att 
stödja att personer som blivit arbetslösa 
snabbt kommer i sysselsättning igen. 
Kommunernas roll som anordnare av syssel-
sättningstjänster ska stärkas.

ANM SHM, UKM Regeringsperioden

Användningen av lönesubvention i företag 
utökas betydligt. En sysselsättningssedel ska 
tas i bruk.

ANM SHM Senast 12/2020

En reform av utkomstskyddet för arbetslösa 
och tjänsterna för arbetslösa bereds 

ANM 
(tjänsterna)/
SHM (utkomst-
skyddet för 
arbetslösa)

UKM ANM: senast 12/2021 

SHM: RP lämnas 9/2020

Små och medelstora företags tillväxt stöds 
genom ett försök med rekryteringsstöd 
för att anställa arbetslösa. Risken för 
ensam företagare att anställa den första 
arbetstagaren sänks.

ANM SHM Under 2020

Alla unga under 25 år och utexaminerade 
under 30 år garanteras en arbets-, praktik-, 
arbetsprövnings-, läroavtals- eller rehabili-
teringsplats inom tre månader från det att 
arbetslösheten börjat (Navigatorns tjänster, 
ungdomsverkstäder)

ANM UKM, SHM Kontinuerlig verksamhet

Mål 2
Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett jämställdhetsprogram kommer att 
utarbetas. För uppföljning av jämställdheten 
ska det skapas ett uppföljningssystem som 
täcker statens olika förvaltningsområden.

SHM Alla 
ministerier

Regeringsperioden 

*Tillsammans med arbetsmarknadens 
parter genomförs en ambitiös familje-
ledighetsreform som stöder familjernas 
välfärd. (se även 8.2 Reform av den sociala 
tryggheten, Mål 2)

SHM ANM, FM, UKM 12/2021

Lönejämställdheten främjas genom ett 
fortsatt likalönsprogram

SHM ANM, UKM Regeringsperioden
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Mål 3
Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett övergripande åtgärdsprogram för 
främjande av arbetskraftsinvandring 
utarbetas med prioritering av branscher 
där det råder brist på arbetskraft samt av 
experter, studerande och forskare som 
är viktiga för forskning, utveckling och 
innovationer. (se även 2 Ett ekonomiskt 
hållbart Finland och 6 Ett livskraftigt 
Finland). Den förvaltning som gäller 
arbetskraftsinvandring överförs till ANM:s 
förvaltningsområde för att effektivisera 
handläggningen.

ANM UM, IM, UKM, 
SHM

2/2020

Ett åtgärdsprogram för integrationsfrämjande 
åtgärder utarbetas (se även Ett ekonomiskt 
hållbart Finland och Ett livskraftigt Finland)

ANM FM, UKM, IM 
och övriga 
ministerier

12/2020

Arbetslivsreformer bereds på trepartsbasis 
för att skapa en balanserad och resultatrik 
utveckling av arbetslivet (bland annat en 
reform av samarbetslagen, lokala avtal) (se 
även Ett ekonomiskt hållbart Finland)

ANM SHM ANM: 12/2020 
SHM: valperioden

Mål 4
Kompetens ger trygghet i ett arbetsliv i förändring
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett flerårigt nationellt utvecklingsprogram 
för arbetet och välbefinnandet i arbetet 
genomförs för att påskynda utvecklingen av 
nya verksamhetssätt och utnyttjandet av ny 
teknik

SHM ANM 2020–12/2022

En arbetslivsorienterad modell för 
kontinuerligt lärande tas fram

UKM ANM, SHM 12/2020 

Läroavtalsutbildning ska användas i större 
utsträckning som ett sätt att få ett första jobb 
eller som ett sätt att omskola sig eller avlägga 
vuxenutbildning

UKM ANM 12/2020

Behoven av lagstiftningsändringar utreds med 
tanke på det förändrade arbetslivet (nya sätt 
att utföra arbete bland annat självsysselsatta, 
delnings- och plattformsekonomi samt 
andelslag)

ANM SHM, UKM, JM 12/2020 
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8 Ett rättvist, jämlikt och inkluderande 
Finland 

Finländarna delar i stor utsträckning de principer och värderingar som den nordiska väl-
färdsmodellen genom år av samarbete bygger på. Dess hörnstenar är människors jäm-
likhet och jämställdhet, skattefinansierade välfärds- och utbildningstjänster, stor social 
rörlighet och ett aktivt civilsamhälle. Målet är att främja välfärden och minska ojämlikhe-
ten och att reformera strukturerna inom social- och hälsotjänsterna och den sociala trygg-
heten. Befolkningsutvecklingen i kombination med en kumulerad utsatthet och dämpad 
ekonomisk tillväxt förutsätter en kraftig satsning på förebyggande av problem med för-
valtningsövergripande metoder.

Strategiska mål: 
1. Välfärden främjas och ojämlikheten minskas
2. Barn- och familjeanpassning främjas
3. Äldreanpassningen främjas
4. Social- och hälsovårdstjänsterna förbättras

De centrala målen för reformen av social- och hälsotjänsterna 
är att

1. minska skillnaderna i välfärd och hälsa, 
2. trygga likvärdiga och högklassiga social- och hälsotjänster för alla 

finländare, 
3. främja tillgången till tjänster och förbättra deras tillgänglighet, 
4. trygga tillgången till yrkeskunnig arbetskraft, 
5. reagera på de utmaningar som samhälleliga förändringar för med sig, 
6. dämpa kostnadsökningen.

De strategiska målen för reformen av den sociala tryggheten är 
följande: 

1. Tryggad försörjning och minskad fattigdom för äldre
2. Barnfamiljernas ställning förbättras
3. Minskad ojämlikhet
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Mål 1
Välfärden främjas och ojämlikheten minskas

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Olika förvaltningsområdens praxis för 
utdelning av understöd och statsbidrag 
till organisationer utreds mellan 
justitieministeriet och de ministerier som 
fördelar avkastningen och förenhetligas i 
tillämpliga delar. Som en del i denna helhet 
införs 2021 ett nytt system för de understöd 
som delas ut av SHM:s tippningsvinstmedel.

FM JM, SHM, 
UKM, JSM, 
SRK, IM

Mandattiden för FM:s projekt går ut 2023. 
Statsunderstödspraxis utreds och ett 
eventuellt förenhetligande bereds före 
31.5.2021.

Mål 2
Barn- och familjeanpassning främjas
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En barnstrategi bereds parlamentariskt SHM UKM, SRK 

och övriga 
ministerier

12/2022

Ett åtgärdsprogram som syftar till att ingripa 
i mobbning och minska ensamhet utarbetas

UKM SHM Beredning av programmet 6/2020

Barn- och familjetjänsterna utvecklas och 
programmet för utveckling av barn- och 
familjetjänster fortsätter

SHM UKM, ANM 2020–12/2022

Inom barnskyddet föreskrivs om en 
minimipersonaldimensionering som gradvis 
skärps

SHM UKM RP verkställs från och med 2023

Mål 3
Äldreanpassningen främjas
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett förvaltningsövergripande åldersprogram 
utarbetas. Resurserna för och kvaliteten i 
hemvården ska stärkas och närståendevården 
utvecklas. En bindande minimidimensionering 
för omsorgspersonalen i enheter med 
heldygnsomsorg ska slås fast.

SHM UKM, MM RP lämnas 2019 och 2020 

Verkställighet av olika frågor under 
regeringsperioden.

Mål 4
Utveckling av servicesystemet och reformer som ska inledas
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett program för utveckling av social- och häl-
socentraler inleds. Vårdgarantin i primärvår-
den skärps (7 dygn) och en strategi för psykisk 
hälsa bereds.

SHM Regeringsperioden 

Ett forsknings- och innovationsekosystem in-
om social- och hälsovårdsområdet utvecklas 
och 2014 års tillväxtstrategi verkställs

SHM ANM, UKM, UM Färdplanen uppdateras 12/2019

En totalreform görs av 
läkemedelsförsörjningen (SHM 2019:5) och 
apoteksbranschen reformeras

SHM ANM Flera RP lämnas under regeringsperioden
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8.1 Strukturreformen av social- och hälsotjänsterna
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Reformen av social- och hälsotjänsterna SHM FM, ANM, IM Regeringsperioden

Landskapens beskattningsrätt utreds FM SHM Utreds före utgången av 2020

Flerkanalsfinansieringen avvecklas SHM FM Regeringsperioden 

En särlösning för Nyland, huvudstadsregionen 
eller Helsingforsregionen utreds

SHM FM, IM Utredning 12/2019

Tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifterna 
inom social- och hälsotjänster vid Tillstånds- 
och tillsynsverket för social- och hälsovården 
och regionförvaltningsverken samt 
omorganiseringen av övriga uppgifter inom 
den statliga regionförvaltningen kommer att 
klarläggas i samband med en parlamentarisk 
utredning

FM SHM och 
övriga 
ministerier

Utredningarna bereds parlamentariskt före 
utgången av 2020

Kommunernas roll som tjänsteproducenter 
utreds

SHM FM, ANM, IM, 
JSM

Utredning 12/2019

En parlamentarisk beredning av en eventuell 
stegvis övergång till sektorsövergripande 
landskap görs före utgången av 2020

FM SHM, IM 
och övriga 
ministerier

Den parlamentariska beredningen inleds 
10–11/2019. Beredningen klar före utgången 
av 2020.

8.2 Reform av den sociala tryggheten 

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Regeringen inleder en reform av den sociala 
tryggheten som bereds i en parlamentarisk 
kommitté och som ska grunda sig på 
forskning

SHM FM, UKM, ANM, 
MM, JM

Två regeringsperioder

Mål 1
Tryggad försörjning och minskad fattigdom för äldre
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En sammanslagning av pensionssystemen 
inom den kommunala och privata sektorn 
bereds

SHM FM RP lämnas 12/2022

Mål 2
Barnfamiljernas ställning förbättras
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Ett jämlikt delat föräldraskap stöds, till 
exempel genom att ett barn ska ges 
möjlighet att ha två likvärdiga adresser. 
Åtgärdsförslagen i utredningen om växelvist 
boende ska främjas.

SHM MM, UKM, JM Regeringsperioden

*En familjeledighetsreform: se 7 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder, mål 2
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Mål 3
Minskad ojämlikhet

De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Samordningen av lönearbete, företagsamhet 
och andra inkomstformer inom den sociala 
tryggheten underlättas, särskilt vad gäller 
arbetslöshetsförmånerna

SHM ANM, FM Regeringsperioden

Samordning av tjänster och förmåner som en 
del av reformen av den sociala tryggheten

SHM UKM, ANM, FM Regeringsperioden 

Ett försök med negativ inkomstskatt 
genomförs

FM SRK, SHM Utreds i samband med utredningen 
om arbetsinkomststöd före 2022. Se 
Arbetsinkomststöd avsnitt 2 mål 3
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9 Kunnandets, bildningens och 
innovationernas Finland 

En höjning av utbildnings- och kompetensnivån, minskade skillnader i lärande och utbild-
ningsmässig jämlikhet eftersträvas på alla utbildningsstadier. Åtgärderna gäller hela ut-
bildningssystemet och utvecklingen av det. Det görs satsningar på att förbättra förhållan-
dena för forskning, utveckling och innovationer.

Målet med ett jämlikt samhälle är att alla ska ha möjlighet att utbilda sig så långt vingarna 
bär. Bildningen hör till våra viktigaste värderingar och är en garant för människans frihet. 
I ett gott samhälle gör man saker tillsammans, det är interaktivt, delaktigt och likvärdigt. I 
Finland bygger kultur-, idrotts- och ungdomssektorn på ett starkt civilsamhälle. Ett centralt 
mål är att förbättra välbefinnandet hos barn och unga.

Strategiska mål: 
1. Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, 

skillnaderna i lärande minskar och den utbildningsmässiga 
jämlikheten ökar

2. Barnen och de unga mår bra
3. Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället
4. Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och 

investeringar

De strategiska målen för kultur, ungdom, idrott och motion är 
följande: 

1. Antalet arbetstillfällen inom den kreativa sektorn blir fler, andelen i 
procent av BNP ökar och de anställdas arbetsvillkor förbättras

2. Kulturtjänsterna är mer tillgängliga och förutsättningarna för kultur 
har förbättrats

3. Utslagningen av unga minskar – alla unga hålls på utbildningsvägen 
och ungdomsarbetslösheten minskar

4. De ungas delaktighet ökar
5. Anslagen för Veikkaus förmånstagare tryggas
6. Den totala fysiska aktiviteten ökar i alla grupper
7. Förutsättningarna för utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet i 

vardagen förbättras
8. Förutsättningarna för föreningsverksamhet och elitidrott förbättras
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Mål 1
Utbildnings- och kunskapsnivån höjs på alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskar och den 
utbildningsmässiga jämlikheten ökar
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En utbildningspolitisk redogörelse utarbetas UKM SHM, ANM Utkast 5/2020 

Remissbehandling 8–9/2020 

RP lämnas 11/2020

En plan för tillgång till högskoleutbildning 
utarbetas

UKM SHM 12/2020 

Antalet nybörjarplatser inom 
högskoleutbildningen ökas betydligt

UKM ANM Bereds under högskolornas avtalsperiod 
2021–2024 

Tilläggsfinansiering krävs, om antalet 
utbildningsplatser utökas avsevärt

Ett program för kvalitets- och jämlikhets-
arbete inom den grundläggande utbildningen 
inleds, liksom ett åtgärdsprogram för att 
främja kvaliteten och jämlikheten och öka 
deltagandet inom småbarnspedagogiken. Ett 
separat program utarbetas för att säkerställa 
förutsättningarna för lärande för barn och 
unga med invandrarbakgrund och trygga 
övergångarna mellan utbildningsstadier.

UKM SHM, ANM Beredning av åtgärdsprogrammen 10–
12/2019

Första ansökan om statsunderstöd och beslut 
om dem 2–4/2020

De åtgärder som gäller lärande och över-
gångar mellan utbildningsstadier för barn 
och unga med invandrarbakgrund hänförs 
dels hit, dels till den förlängda läroplikten

Läropliktsåldern höjs till 18 år UKM ANM En projektgrupp och en uppföljningsgrupp 
tillsatt 8/2019

RP på remiss 4–5/2020

RP färdig 9–10/2020

En parlamentarisk reform av det 
kontinuerliga lärandet genomförs (se även Ett 
livskraftigt Finland)

UKM ANM, SHM Förslag till en reform av kontinuerligt lärande 
12/2020

Mål 2
Barnen och de unga mår bra
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Tjänster med låg tröskel för barn, 
unga och familjer stärks i anslutning 
till småbarnspedagogiken och den 
grundläggande utbildningen (se 
barnstrategin, 8 Ett rättvist Finland)

UKM SHM, ANM Arbetsgrupp 12/2020 

Åtgärderna slutförs 12/2021

Elev- och studerandevårdstjänsterna stärks 
på alla utbildningsstadier (inkl. bindande 
dimensionering av tjänsterna)

UKM SHM, ANM Har samband med tidtabellen för den 
förlängda läroplikten

Alla barn och unga garanteras en möjlighet 
att ha en hobby (den isländska modellen)

UKM SHM Beslut om tilldelning i samband med 
ramberedningen 2020 

Införs 2021
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Mål 3
Utbildning skapar jämställdhet och jämlikhet i samhället
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En subjektiv rätt till småbarnspedagogik på 
heltid införs och gruppstorleken minskas

UKM SHM RP lämnas 10/2019 

SRF lämnas 12/2019

Genomförandet av reformen av 
yrkesutbildningen stärks, antalet lärare ökas, 
finansieringsnivån höjs

UKM ANM Ett program för kvalitets- och 
jämlikhetsarbete 12/2022

Ett program som främjar lärandet i det andra 
inhemska språket i skolan utarbetas

UKM JM Inleds 6/2020

Mål 4
Finland är en internationellt attraktiv plats för studier, forskning och investeringar
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En långsiktig plan utarbetas genom 
vilken förhållandena för forskning, 
utveckling och innovationer förbättras. 
Målet för forsknings-, utvecklings- och 
innovationsfinansieringen är 4 % av BNP (se 6 
Ett livskraftigt Finland, mål 1)

ANM, UKM Övriga 
ministerier

ANM: En plan (färdplan) färdigställs 
31.12.2019 
UKM: Beredningen inleds våren 2020

Förvaltningsövergripande samordning 
och ledarskap inom innovations- och 
forskningspolitiken främjas genomgående i 
hela statsförvaltningen

ANM, UKM SRK och övriga 
ministerier

UKM: Valperioden

ANM: Tidtabellen oklar, eftersom beslut i 
frågan ännu inte fattats

Det finländska forskar- och 
vetenskapssamhällets konkurrens- 
och attraktionskraft stärks genom 
satsningar på forskningsmiljöer och 
forskningsinfrastrukturer

UKM ANM, SHM En strategi för forskningsinfrastrukturer 
12/2019

Färdplan 12/2020

Det görs lättare för utländska forskare 
samt studerande och personer som avlagt 
högskoleexamen och deras familjer att 
stanna i landet

ANM IM, UKM, SHM, 
UM

2/2020



45

REGERINGENS HANDLINGSPLAN

9.1 Kultur, ungdom, idrott och motion 

Mål 1
Antalet arbetstillfällen inom den kreativa sektorn blir fler, andelen i procent av BNP ökar och de anställdas 
arbetsvillkor förbättras
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Nätverket Creative Business Finland inrättas ANM UKM Verksamheten inleds senast 6/2020

Mål 2
Kulturtjänsterna är mer tillgängliga och förutsättningarna för kultur har förbättrats
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En reform av systemet med statsandelar för 
utövande konst genomförs

UKM Arbetsgruppsberedning 2/2020 
RP lämnas 8/2020

Mål 3
Utslagningen av unga minskar – alla unga hålls på utbildningsvägen och ungdomsarbetslösheten minskar 
(se Ett ekonomiskt hållbart Finland)
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
En verksamhetsmodell för en tillförlitlig och 
individuell bedömning av skolfärdigheterna 
tas fram

UKM SHM Färdig våren 6/2021

Alla unga garanteras lika möjligheter att få 
stöd genom samtal ansikte mot ansikte inom 
ramen för Navigator-verksamheten (se även 
7 Ett Finland där förtroende och en jämlik 
arbetsmarknad råder, mål 1)

ANM, UKM SHM ANM: Kontinuerlig verksamhet 

UKM: Bereds i anslutning till det 
riksomfattande programmet för 
ungdomsarbete och ungdomspolitik 12/2019

Mål 6
Den totala fysiska aktiviteten ökar i alla grupper och förutsättningarna för föreningsverksamhet och 
elitidrott förbättras [målen 6 och 8 slagits samman]
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Genomförande av åtgärderna i den 
idrottspolitiska redogörelsen

UKM SHM Beredning 2020–2023 

Ett program med devisen Finland rör på sig/
Programmet för fysisk aktivitet genomförs 
stegvis 

Utredningar i fråga om elitidrott 2020–
12/2022

Mål 7
Förutsättningarna för utomhusaktiviteter och fysisk aktivitet i vardagen förbättras
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Uppförande av idrottsanläggningar stöds, 
det eftersatta underhållet minskas, 
energieffektiviteten förbättras

UKM FM, MM 2020–2023
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10 Styrningssätt

10.1 Ägarpolitiken
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Principbeslutet om statens ägarpolitik 
revideras

SRK Oktober-november 2019

10.2 Världens bästa offentliga förvaltning
De viktigaste metoderna Huvudansvar Delansvar Tidtabell
Regeringen bereder en strategi för den 
offentliga förvaltningen där det centrala 
målet är det servicelöfte som ska ges till 
medborgarna

FM Flera 
ministerier

Strategin klar 6/2020

Regeringen fördjupar ledningen av 
informationspolitiken. Öppenhet för den 
offentliga informationen görs till en bärande 
princip för hela informationspolitiken. 
Strategiska åtgärder vidtas för att öppna och 
utnyttja data.

FM Flera 
ministerier

Åtgärderna inleds 2020. Det nationella 
genomförandet av direktivet om öppna data 
och de stödåtgärder som hänför sig till detta 
före sommaren 2021.
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BILAGA
Parlamentarisk beredning ska enligt regeringsprogrammet tillämpas i följande frågor:

• Reformen av markanvändnings- och bygglagen ska slutföras genom 
parlamentarisk beredning. 

• I samband med beredningen av säkerhetsredogörelserna kommer det att 
ordnas en parlamentarisk övervakning som omfattar alla riksdagspartier 
på det sätt som riksdagen har förutsatt. 

• En lag om ett öppenhetsregister kommer att utfärdas utifrån en 
parlamentarisk beredning och i samråd med det civila samhället. 

• För utvecklande av Finlands krishanteringspolitik ska det tillsättas en 
parlamentarisk kommitté som utarbetar sådana övergripande riktlinjer 
för målen för krishanteringen som sträcker sig över regeringsperioderna 
och som syftar till att förbättra verksamhetens effekt och en planmässig 
användning av resurserna samt säkerställa ett tillräckligt deltagande i 
kvantitativt hänseende. 

• I början av regeringsperioden ska det tillsättas en brett sammansatt 
parlamentarisk kommitté som utreder utvecklandet av den allmänna 
värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet. 

• Det inleds beredning i en parlamentarisk kommitté för att utarbeta 
en nationell barnstrategi på grundval av FN:s konvention om barnets 
rättigheter. 

• En parlamentarisk kommitté kommer att bereda frågorna om landskapens 
beskattningsrätt och avvecklandet av flerkanalsfinansieringen separat 
före utgången av 2020. 

• Tillsyns-, tillstånds- och styrningsuppgifterna inom social- och 
hälsotjänster vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
och regionförvaltningsverken samt omorganiseringen av övriga uppgifter 
inom den statliga regionförvaltningen kommer att klarläggas i samband 
med en parlamentarisk utredning.

• De självstyrande områdena möjliggör en stegvis övergång till 
sektorsövergripande landskap. Denna övergång kommer att 
beredas parlamentariskt före utgången av 2020. Inom ramen för det 
parlamentariska arbetet utreds det vilka uppgifter som ska överföras från 
kommunerna, samkommunerna och staten till landskapen. 

• Regeringen inleder en reform av den sociala tryggheten som ska dra 
nytta av det arbete som gjorts inom Toimi-projektet. Reformen kommer 
att beredas i en parlamentarisk kommitté och arbetet ska grunda sig på 
forskning. 
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• Det kommer att genomföras en parlamentarisk reform av det 
kontinuerliga lärandet som svarar på behovet att utveckla och förnya det 
egna kunnandet under hela livet.

• Dessutom övervägs inrättandet av en parlamentarisk delegation på 
bred bas för att upprätta en lägesbild och följa utvecklingen av den 
internationella beskattningen samt bedöma olika förslags konsekvenser 
för Finland.
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