Jord- och skogsbruksministeriets

STRATEGI 2030

Finland i förnyelse
– en värld av möjligheter
Många av de saker som vi nu tycker är självklara är unika. I framtiden kommer ren
mat och rent vatten att höra till de viktigaste tillgångarna för oss och för hela världen, likaså hållbar användning av förnybara naturresurser i alla former.
Vi inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde bygger upp
Finland till ett land med förmåga att utvecklas – vi skapar ett hållbart matsystem
och en hållbar naturresursekonomi som har en förmåga att förnya sig samt ett
innovativt system för geografisk information. Vi tror på ett hållbart tillvaratagande av förnybara naturresurser och på nya möjligheter inom matproduktionen. Ett
ansvarsfullt matsystem, hållbar bioekonomi och cirkulär ekonomi samt tillförlitliga
datalager är viktiga för oss alla. Samtidigt skapar de viktiga möjligheter som stärker
vårt lands konkurrenskraft och landsbygdens livskraft.
Vårt arbete fokuserar fortfarande på jord- och skogsbruket. Vi arbetar också för
människors, växters och djurs hälsa och välbefinnande. Vidare arbetar vi på bred
front för hållbar användning av vatten, fiskar, vilt och andra förnybara naturresurser.
Vi vill hitta lösningar på frågor som är av största vikt för Finland och för hela
mänskligheten. Bioekonomi, cirkulär ekonomi, markanvändning och en hållbar
användning av förnybara naturresurser står i fokus såväl i dag som i framtiden. De
frågor som gäller dessa områden innebär inte enbart problem, utan också stora
möjligheter som bidrar till målen för hållbar utveckling.

Vision 2030
Grunden för vår konkurrenskraft och vårt
välbefinnande är en ansvarsfull bioekonomi
och cirkulär ekonomi.

Verksamhetsidé
Möjliggörare av en förnybar och hållbar
mat- och naturresursekonomi samt producent
av tillförlitliga datalager

Främjande av målen
för hållbar utveckling
Jord- och skogsbruksministeriet bidrar genom sin
verksamhet till FN:s mål för hållbar utveckling:

I kärnan av verksamheten
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Effektivitetsmål
De centrala målen för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde:

1.

Konkurrenskraften
för det ansvarsfulla
och förnybara
livsmedelssystemet
förbättras.

3.

En diversifierad
företagsverksamhet,
framgångsrik landsbygd
och nätverk stärker
samhället.

2.

En förnybar och hållbar
naturresursekonomi
ökar välbefinnandet och
ersätter icke förnybara
råvaror och energi.

4.

Tillförlitlig geografisk
information samt
information om fastigheter
och lägenheter som kan
användas brett skapar
ny företagsverksamhet
och säkrar ägarskap.

Värderingar
Jord- och skogsbruksministeriet följer statsrådets gemensamma
värderingar. Verksamheten styrs också av följande värderingar:

Vi vågar,
skapar och
lyckas

Vi sätter
värde på mat,
naturresurser
och landsbygd

Vi agerar
för nyttiggörande av
forskningsresultat

Vi finns
där vi
behövs

Förändringsfaktorer
De viktigaste förändringsfaktorerna i omvärlden i framtiden:
• Klimatförändringen
• Hållbarheten i användningen av naturresurser
• Miljöns och naturens tillstånd
• Den tekniska omvälvningen
• Den globala ekonomiska omvälvningen
• Förändringen i värderingar och attityder
• Befolkningsstrukturen och urbaniseringen
• Den internationella ordningen i omvälvning
• Arbetet i omvälvning
• Den kritiska infrastrukturens funktionssäkerhet

Möjliggörande faktorer
Verktyg för att genomföra strategin för jord- och
skogsbruksministeriets förvaltningsområde:

• Vår verksamhet är kundorienterad, horisontell, öppen och

proaktiv.

• Vårt ledarskap är enhetligt, engagerande och interaktivt.
• Vår kommunikation är planerad, aktuell och en del

av all verksamhet.

• Vårt inflytande på internationell nivå är proaktivt och aktivt.
• Vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet
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som är nätverksorienterad och resultatgivande stödjer
beslutsfattandet på ett proaktivt sätt.

• Våra digitala lösningar är användaranpassade och våra

datalager är kompatibla och tillförlitliga.

• Vi förutser risker och bereder oss för kriser.
• Vår personal är kompetent, uppskattad och mår bra.
• Våra resurser är tillräckliga och rätt fokuserade.
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