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Regeringens löften till medborgarna om en förnyad politik

UNDER REGERINGSFÖRHANDLINGARNA våren 2019 kom man vid ordförandenas 
bord överens om sex löften om en förnyad politik. Genom löftena vill regeringen för-
nya den politiska kulturen och beslutsfattandet. Dessa löften togs in i regeringspro-
grammets inledande avsnitt. Syftet med löftena är att slå vakt om demokratin och 
främja medborgarnas jämlika behandling och deras förtroende för samhället.

LÖFTENA HAR REDAN främjats i stor utsträckning inom statsrådet. En del av löftena 
främjas genom de enskilda åtgärder som fastställs i regeringsprogrammet, medan en 
del uttryckligen förutsätter att man förnyar eller stärker arbetssätten samt stärker de 
åtgärder som vidtagits tidigare. I denna sammanställning baserar sig på ministeriernas 
svar på hur ministrarna och ministerierna har uppfyllt löftena om en förnyad politik när 
halva regeringsperioden har förflutit.

STATSMINISTER 
SANNA MARIN

”Regeringens löften till medborgarna om en förnyad politik har varit vårt rättesnöre under hela 
regeringsperioden, under såväl normala förhållanden som undantagsförhållanden. Faktabaserat 
beslutsfattande, en ny slags växelverkan och ständigt lärande inom förvaltningen har varit av avgörande 
betydelse även vid hanteringen av coronakrisen. Samtidigt gäller det att sörja för en långsiktig politik 
och att se till att besluten främjar icke-diskriminering.”
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Ett löfte om ständigt lärande inom förvaltningen
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”I en tid av ständig förändring inbillar vi oss inte att vi på 
förhand vet vad som fungerar och vad som inte fungerar. 
Däremot söker vi information och provar oss fram, för att vi 
ska kunna agera på ett sätt som gynnar finländarna.”

KONTINUERLIGT lärande och upprätthållandet av nya färdigheter är av central betydelse 
vid skötseln av statsrådets uppgifter och helheter. Coronakrisen förutsatte snabba anpass-
ningar och att snabbt ta till sig nya arbetssätt, till exempel att ställa om statsrådets verk-
samhet till distansformat . Ett självreflekterande sätt att leda organisationen genom att lär 
sig av sina misstag och kontinuerligt förtydliga arbetssätten är centralt vad gäller lärande. 
Konkreta exempel på utredningar som vi kan ta lärdom av inför framtiden är utredningen 
om erfarenheterna av statsrådets covid-19-krisledning och Olycksutredningscentralens 
utredning om hur erfarenheterna av pandemin kan användas för att utveckla samhällets 
beredskap.  

”Nya språkgrupper och målgrupper 
bemöts allt effektivare”

CORONAKRISEN tvingade hela statsrådet att satsa på en omfattande digitalisering gäl-
lande arbetsverktyg och arbetssätt Lärdomarna av detta och metoderna för distansar-
bete kommer antagligen att bli en bestående del av ministeriernas vardag också efter 
coronakrisen. Ministerierna och regeringen har lärt sig nya sätt att kommunicera effektivt 
till olika målgrupper i en situation som förändras snabbt. Nya språkgrupper och målgrup-
per bemöts allt effektivare, till exempel genom sociala medier och visuell kommunikation. 
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DET DIGITALA statsrådet har främjats genom att ta fram nya digitala lösningar och arbets-
sätt till stöd för statsrådets tjänstemän. Dessa har bidragit med nytt slags kunnande, sam-
arbete och informationsutbyte över ministeriegränserna. 

”Nytt slags kunnande, samarbete och 
informationsutbyte över ministeriegränserna”

FÖR TJÄNSTEMANNAKÅRENS del främjas löftet under ledning av personalförvaltningen 
och genom att säkerställa att tjänstemännen har tillräckligt kunnande och tillräckliga fär-
digheter samt förmåga att förnya sig när det gäller att svara mot framtida kompetensbe-
hov. Genom att utveckla personalen, modigt pröva nya verksamhetssätt och bilda nätverk 
över förvaltningsgränserna säkerställer vi en övergripande beredning och tillgodogöran-
det av olika synpunkter. Coronakrisen har påskyndat införandet av nya verksamhetssätt 
och aktuella forskningsrön har haft en central roll i hanteringen av krisen.

EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

Det har utarbetats en 
strategi för den offentliga 
förvaltningen, som ska 
bidra till en hållbar vardag 
i framtiden och till ett 
tryggt och fungerande 
samhälle i alla situationer

Ett nätverksbaserat 
kompetenscentrum för 
hållbar och innovativ 
offentlig upphandling 
(KEINO) har inrättats

Reformen av statsrådets 
utbildningshelhet i 
lagberedning

https://forvaltningsstrategin.fi/
https://forvaltningsstrategin.fi/
https://forvaltningsstrategin.fi/
https://www.hankintakeino.fi/sv/vad-ar-keino/om-kompetenscentrumet
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FORSKNINGS- OCH KULTURMINISTER 
ANNIKA SAARIKKO

”I coronatider har det varit ännu viktigare än vanligt att föra en dialog med olika berörda aktörer. Därför 
har jag ordnat flera diskussionsmöten om det aktuella coronaläget för företrädare för kultur, högskolor, 
idrott, ungdomar och religiösa samfund där vi tillsammans har sökt lösningar. Jag vill tacka de olika 
aktörerna för en konstruktiv dialog.”

EUROPA- OCH ÄGARSTYRNINGSMINISTER 
TYTTI TUPPURAINEN

”Frågor kring företagsansvar och klimat har en framträdande roll i det ägarpolitiska principbeslut 
som beretts under ledning av mig. I fråga om dessa förutsätter vi starkt pionjärskap av de statsägda 
bolagen.”

UTRIKESMINISTER 
PEKKA HAAVISTO

”Klimat- och människorättsfrågor har blivit allt viktigare i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. 
Frågornas betydelse framgår väl av regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse. Klimat- och 
människorättsfrågor var av central betydelse också under Finlands EU-ordförandeskap. Under denna 
valperiod har det vid utrikesministeriet inrättats ett center för fredsmedling som ska stödja Finland i dess 
allt starkare ställning som konfliktlösare.”
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Ett löfte om en ny slags växelverkan
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”Beredningen av ärenden och beslutsfattandet behöver i 
större utsträckning ske på förvaltningsövergripande nivå. 
Vi utvecklar metoder för att involvera allt fler i förnyandet 
av samhället. En ny slags växelverkan innebär både att 
människor deltar i den offentliga förvaltningens verksamhet 
i avsevärt större utsträckning än nu och att man söker och 
provar nya former av växelverkan.”

EN NY SLAGS växelverkan mellan de politiska beslutsfattarna, medborgarna och det öv-
riga samhället är viktig när det gäller att bevara förtroendet. Växelverkan förbättrar både 
transparensen i beslutsfattandet och möjligheterna att känna sig delaktig. Digitaliseringen 
gör det möjligt för allt fler aktörer att delta och bli hörda i olika skeden av beslutsfattandet 
och främjar även delaktighet på regional nivå. Det är dock skäl att notera att deltagande, 
engagemang och växelverkan inte enbart kan bygga på digitala lösningar.

”Deltagande, engagemang och växelverkan inte 
enbart kan bygga på digitala lösningar”

TILL FÖLJD av coronakrisen har hela statsrådet börjat tillämpa nya verktyg för virtuell 
växelverkan, vilket har möjliggjort i synnerhet regional närvaro och deltagande med låg 
tröskel i olika processer. Kommunikationens kvalitet och omfattning har förbättrats under 
krisen i och med att nya kanaler och kommunikationsmedel har tagits i bruk. Teckensprå-
ken etablerade sin ställning vid regeringens kommunikation och informationsmöten. Även 
andra språkgrupper har beaktats bättre i kommunikationen, och det har gjorts satsningar 
på visuell kommunikation. Också sociala medier har börjat användas på ett mångsidigare 
sätt, och för kriskommunikation anlitades för första gången influerare i sociala medier 
(kampanjen #faktaakoronasta). Statsrådets kommunikationsavdelning har också försökt 
betjäna medierna mer i realtid och mer personligt. 
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REGERINGEN har satsat på öppna och interaktiva kontakter såväl med olika intressegrup-
per som med medborgarna. Enligt regeringens kommunikationsstrategi har regeringen 
förbundit sig att kommunicera proaktivt, regelbundet, öppet och interaktivt om sitt arbete 
såväl i Finland som utomlands. I början av regeringsperioden deltog ministrarna i en bib-
lioteksturné, vilket innebar att de reste runt i landet på tiotals olika orter för att presentera 
regeringsprogrammet och diskutera det med allmänheten. 

I SAMBAND med beredningen av redogörelser, strategier och andra motsvarande proces-
ser under denna regeringsperiod har man utvidgat metoderna för hörande till att omfatta 
förutom traditionella diskussionsmöten för intressegrupper även webbforum för öppen 
brainstorming, höranden, webbinarier och workshoppar. Medborgarråd har använts bl.a. 
vid beredningen av det strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi och 
det tillämpas också vid uppdateringen av den klimat politiska planen. Flera ministerier har 
tillämpat Sitras Dialogpaus-metod som ett verktyg för växelverkan. Metoden har använts 
i olika sammanhang i syfte att öka den gemensamma förståelsen och möjliggöra nya sätt 
att engagera intressegrupper och medborgare, bland annat inom ramen för framtidsredo-
görelsen, dialogserien för tjänstemän om livet under undantagsperioden, det nationella 
demokratiprogrammet 2025 och beredningen av naturvårdslagen. Också olika former av 
rundabordsdiskussioner, till exempel rundabordsforumet för klimatpolitik och rundabords-
forumet om skogsnaturens biologiska mångfald, har etablerat sin ställning som nya kana-
ler för växelverkan. Till stöd för olika beredningsarbeten har dessutom gjorts enkätunder-
sökningar för att samla in uppgifter om intressegruppers och medborgares erfarenheter. 
Ett exempel är enkäten Medborgarpulsen, som upprepas regelbundet. Bland eleverna 
inom den grundläggande utbildningen genomfördes en enkät om erfarenheterna under 
coronavåren 2020, där 58 000 elever berättade om sin syn på ordnandet av undervisningen 
och på skolarbetet. 

EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

Dialogpaus-stiftelsens 
Dialogpaus-metod 
har tillämpats för att 
engagera medborgarna 

Medborgarpaneler, med-
borgarråd, webbforum för 
brainstorming och virtu-
ella diskussionsmöten har 
ordnats och olika grupper 
har involverats till stöd för 
beredningen 

Ministrarna har 
deltagit i region- och 
universitetsturnéer för att 
diskutera åtgärder som är 
under beredning

MEDBORGARPULSEN 3.–8.2.2021

”Regeringen tillämpar öppenhet i sin verksamhet och har infört 
nya former av kommunikation och delaktighet.” 

       Helt eller delvis av samma åsikt
       Varken av samma eller annan åsikt
       Helt eller delvis av annan åsikt

18 %

48 %

34 %

Antal svarande: 1 343, Svaret "Kan inte säga" (13 %) tas inte med i svarsfördelningen.

https://www.dialogpaus.fi/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/10623/slutrapport-fran-medborgarpanelen-om-yttrandefrihet-har-publicerats-genomforandet-av-panelens-rekommendationer-inleds-
https://ym.fi/sv/programmet-for-framjande-av-cirkular-ekonomi
https://ym.fi/sv/programmet-for-framjande-av-cirkular-ekonomi
https://oikeusministerio.fi/blogi-hakutulos/-/blogs/anna-kiiskinen-uuden-kansalliskielistrategian-valmistelu-k-yntiin-vauhdilla
https://ym.fi/sv/klimatlagens-revidering
https://ym.fi/sv/klimatlagens-revidering
https://valtioneuvosto.fi/sv/-/ministerit-kiertavat-kirjastoissa-keskustelemassa-hallitusohjelmasta-kierros-alkaa-porista
https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-selonteon-yliopistokiertue-rovaniemell-c3-a4-toi-turvallisuuskeskusteluun-arktista-ulottuvuutta
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UTVECKLINGS- OCH UTRIKESHANDELSMINISTER 
VILLE SKINNARI

”I den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna föreslog jag parlamentarisk 
uppföljning och en så omfattande behandling som möjligt mellan olika intressentgrupper i syfte att 
nå de långsiktiga målen. I fortsättningen ägnas det mer uppmärksamhet åt utvecklingspolitikens 
verkningsfullhet och hållbarhet.”

JUSTITIEMINISTER 
ANNA-MAJA HENRIKSSON

”I lagberedningsarbetet under pandemitiden har jag betonat förutom garanterande av de 
grundläggande fri- och rättigheterna också icke-diskriminering, likabehandling och faktabaserat 
beslutsfattande.”

FÖRSVARSMINISTER 
ANTTI KAIKKONEN

”Jag har främjat multilokalt arbete inom försvarsförvaltningen. Mitt mål är att alla personer och 
personalgrupper i fortsättningen ska ha så jämlika möjligheter som möjligt att arbeta på distans. 
Jag vill utveckla fungerande metoder för multilokalt arbete som hela statsrådet kan ta lärdom av.”
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Ett löfte om en långsiktig politik
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”Vi förbinder oss att beakta målen på lång sikt och till ett 
planmässigt parlamentariskt samarbete mellan statsrådet 
och riksdagen. Genom att utveckla ny samarbetspraxis mellan 
riksdagen och statsrådet kan vi se till att de långsiktiga målen 
förverkligas.”

MÅNGA samhälleliga förändringar och utmaningar sträcker sig över flera regeringsperi-
oder, och förutsättningarna för en långsiktig politik bör förbättras. I synnerhet strategier, 
åtgärder och mål som sträcker sig över valperioderna kräver omfattande parlamentariskt 
godkännande och engagemang samt mer omfattande samhälleligt engagemang. Till ex-
empel politikåtgärderna för hållbar utveckling kräver ofta långsiktighet, eftersom en posi-
tiv eller negativ utveckling vanligtvis inte blir synlig förrän på längre sikt. Exempelvis reger-
ingens mål om ett klimatneutralt Finland 2035 sträcker sig över flera regeringsperioder. 

”Politikåtgärderna för hållbar utveckling kräver 
ofta långsiktighet”

ETT SÄTT att stöda långsiktig politik är parlamentariska kommittéer, som syftar till att 
stärka öppenheten, delaktigheten och ett brett faktaunderlag i beredningen. Under denna 
valperiod har följande fem parlamentariska kommittéer varit verksamma: barnstrategi-
kommittén, kommittén för landskapsskatt, krishanteringskommittén, värnpliktskommittén 
och kommittén för social trygghet. De parlamentariska kommittéerna har till uppgift att 
bereda omfattande strukturreformer och andra reformer under de kommande valperio-
derna. Arbetet i parlamentariska kommittéer är ett förnyat arbetssätt för denna valperiod 
som har tillämpats aktivare än tidigare. Man har stött kommittéerna genom att säkerställa 
en systematisk växelverkan och ett systematiskt informationsutbyte mellan dem och ge-
nom att erbjuda dem forsknings- och utredningstjänster. Dessutom har man skapat en ge-
mensam profil och gemensamma principer för kommittéernas kommunikation. 
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PROGRAM, redogörelser och strategier som sträcker sig över valperioderna har beretts 
vid flera ministerier (bl.a. redogörelsen om de mänskliga rättigheterna, redogörelsen för 
den inre säkerheten, nationalspråksstrategin, det nationella demokratiprogrammet 2025, 
redogörelsen om EU-politiken, utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, utvecklings-
programmet för bostadspolitiken, Försvarspolitisk redogörelse, Utbildningspolitisk redo-
görelse, Finlands Afrikastrategi). Under denna valperiod har i synnerhet förvaltningsöver-
gripande färdplaner som genomförs över flera regeringsperioder använts flitigt, särskilt 
i syfte att främja målet om klimatneutralitet. Med tanke på en långsiktig politik är också 
beredningen av framtidsredogörelsen av central betydelse. Redogörelsen har för första 
gången beretts i samarbete mellan alla ministerier. Under beredningen har man utfört 
omfattande scenarioarbeten som har gjort det möjligt även för intressegrupper och med-
borgare att delta i framtidsarbetet på ett helt nytt sätt.

HÅLLBAR UTVECKLING och ett klimatneutralt samhälle har främjats på ett mångsidigt 
sätt vid ministerierna. Till exempel eftersträvar inrikesministeriet på sitt förvaltningsom-
råde ett 75 procent mindre klimatavtryck, försvarsministeriet har fortsatt att utveckla sitt 
miljöansvar genom att uppdatera försvarsmaktens miljöstrategi och dess verkställighets-
plan och justitieministeriet har utarbetat en vision för hållbar utveckling. Miljöministeriet 
bereder en ny klimatpolitisk plan på medellång sikt och samordnar rundabordsforumet för 
klimatpolitik, som leds av statsministern. Dessutom faciliterar statsrådets kansli en färd-
plan för Agenda 2030 som kommissionen för hållbar utveckling utarbetar.

EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

Den klimat- och 
energistrategi som är 
under beredning bidrar till 
klimat- och energimålen 
på lång sikt och till målet 
om klimatneutralitet till 
2035

Färdplaner för 
klimatneutralitet 
bereds i samarbete med 
flera aktörer såväl vid 
ministerierna som inom 
olika sektorer

En parlamentarisk reform 
av det kontinuerliga 
lärandet genomförs för 
att svara på behovet att 
utveckla och förnya det 
egna kunnandet under 
hela livet

En parlamentarisk 
utredning om 
regionförvaltningen och 
de sektorsövergripande 
landskapen har utarbetats

Den nationella 
stadsstrategin 2020–
2030 är en strategi för 
partnerskap mellan 
städerna och staten

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162440/Den%20nationella%20stadsstrategin%202020-2030.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162440/Den%20nationella%20stadsstrategin%202020-2030.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162440/Den%20nationella%20stadsstrategin%202020-2030.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://tem.fi/sv/klimat-och-energistrategi1
https://tem.fi/sv/klimat-och-energistrategi1
https://tem.fi/sv/fardplaner-for-ett-koldioxidsnalt-samhalle-2035
https://tem.fi/sv/fardplaner-for-ett-koldioxidsnalt-samhalle-2035
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM033:00/2019
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM033:00/2019
https://minedu.fi/sv/projekt?tunnus=OKM033:00/2019
https://vm.fi/sv/parlamentarisk-utredning-over-regionforvaltningen-och-de-sektorsover-gripande-landskapen
https://vm.fi/sv/parlamentarisk-utredning-over-regionforvaltningen-och-de-sektorsover-gripande-landskapen
https://vm.fi/sv/parlamentarisk-utredning-over-regionforvaltningen-och-de-sektorsover-gripande-landskapen
https://vm.fi/sv/parlamentarisk-utredning-over-regionforvaltningen-och-de-sektorsover-gripande-landskapen
https://vm.fi/sv/parlamentarisk-utredning-over-regionforvaltningen-och-de-sektorsover-gripande-landskapen
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INRIKESMINISTER 
MARIA OHISALO

”Förtroendet för myndigheterna byggs upp och upprätthålls vid varje möte med människor. Arbete mot 
rasism och diskriminering samt främjande av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga 
rättigheterna är en viktig del av myndigheternas verksamhet när det gäller att fortsatt hålla förtroendet 
för myndigheterna på en hög nivå.”

MINISTER FÖR NORDISKT SAMARBETE OCH JÄMSTÄLLDHET 
THOMAS BLOMQVIST

”Mot bakgrund av coronapandemins effekter understryker jag allt starkare hur viktigt det är att främja 
jämställdhet och icke-diskriminering och att fördjupa det nordiska samarbetet. Vårt mål är att göra 
Norden till världens mest hållbara och integrerade region och Finland till världens mest jämställda land.”

KOMMUNMINISTER 
SIRPA PAATERO

”Det är viktigt att allmänheten och olika intressentgrupper hörs i samband med projekt och 
lagberedning. Vi har utvecklat nya sätt att behandla ärenden vid diskussionsmöten som ordnas 
för inbjudna deltagare på distans, men också fått ta del av vanliga människors åsikter direkt via 
medborgarpanelen. Dessutom har vi bett om regionernas synpunkter på bland annat strategin för 
offentlig upphandling och strategin för regionalisering.”
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Ett löfte om en faktabaserad politik
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”En högklassig lagberedning är viktig med tanke på den 
politiska trovärdigheten och legitimiteten. Vi förbinder 
oss till en faktabaserad politik och till systematisk 
konsekvensbedömning i all lagberedning. Vi fördjupar 
samarbetet med forskarsamhället.”

ETT STARKT faktaunderlag är utgångspunkten för braeredning av ärenden, beslutsfattande 
och beredning av högklassig lagstiftning. Faktaunderlaget kan stärkas bland annat genom 
forsknings-, prognostiserings- och utvärderingsverksamhet och genom intensivt samarbete 
med forskarsamhället och rådet för bedömning av lagstiftningen. Med hjälp av konsekvensbe-
dömningar stärks uppfattningen om verkningarna och effekterna av olika beslut och åtgärder. 
Rådet för bedömning av lagstiftningen är en viktig aktör med tanke på säkerställandet och ut-
vecklandet av konsekvensbedömningarnas kvalitet. Uppmärksamhet fästs vid högklassig lag-
beredning, och lagberedningspraxis och användningen av konsekvensbedömningar utvecklas.

STATSRÅDETS och ministeriernas forsknings-, framsyn- och utvärderingsverksamhet bidrar 
till ett faktabaserat beslutsfattande och till en faktabaserad beredning av politikåtgärder och 
utveckling av praxis. Framsynsarbete utnyttjas i allt högre grad i statsrådets arbete, och minis-
terierna har tagit fram verksamhetsmodeller för gemensam prognostisering. Ministerierna har 
även utvecklat den strategiska faktabaserade ledningen och bland annat förtydligat proces-
serna för strategisk ledning. Personalens kompetens att tolka och använda forskningsdata har 
också stärkts.

STATSRÅDETS gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) skapar en 
grund för ett faktabaserat beslutsfattande i hela statsrådet. Man har också försökt svara 
på statsrådets brådskande informationsbehov exempelvis i samband med hanteringen av 
coronakrisen genom en vetenskapspanel och utredningar som gjorts med snabb tidtabell. 
Flera ministerier deltar i beredningen av teman för strategisk forskning och i stödnätverken för 
strategisk forskning och stärker på så sätt användningen av aktuella forskningsdata inom sina 
substansområden och växelverkan.

MEDBORGARPULSEN 3.–8.2.2021

”Regeringen har förbundit sig att fatta kunskapsbaserade beslut.” 

       Helt eller delvis av samma åsikt
       Varken av samma eller annan åsikt
       Helt eller delvis av annan åsikt

56 %

26 %
18 %

Antal svarande: 1 343, Svaret "Kan inte säga" (12 %) tas inte med i svarsfördelningen.
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MINISTERIERNAS och förvaltningsområdets samarbete med forskarsamhället inom ramen för 
forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten (FoUI) är omfattande såväl nationellt 
som internationellt. Tvärvetenskap och nätverksbaserat samarbete samt enskilda forsknings-
projekt stärker förutsättningarna för bättre kunskapsbas i beslutsfattandet.

VID FLERA ministerier upprätthålls datasystem för statistik- och uppföljningsuppgifter som 
hänför sig till förvaltningsområdet för att främja och utveckla kvaliteten och tillgänglighet av 
uppföljningsinformation. Målsättningen att stärka statistik och kunskapsbas är att skapa mer 
täckande och enhetlig information som både beslutsfattarna och allmänheten har bättre till-
gång till och bättre kan utnyttjas Vid en del ministerier används dataplattformar där man med 
hjälp av nya metoder framställer uppföljningsuppgifter på ett mer visuellt sätt än tidigare. 
Stärkandet av faktaunderlaget med statistikuppgifter förbättrar möjligheterna att producera 
mer avancerade analyser av nuläget och av utvecklingsbehov, inklusive lagstiftningsbehov, 
inom förvaltningen och ansvarsområdet.

CORONAKRISEN har framhävt betydelsen av forskningsdata i beslutsfattandet och i utform-
ningen av lägesbilder samt ökat ministeriernas samarbete med forskarsamhället. Nya forsk-
ningsrön har spelat en central roll under coronapandemin och det har varit väsentligt att 
snabbt göra dem tillgängliga för gemensamt bruk. Förutsättningarna att skapa en lägesbild 
när det gäller sakkunskap, material och kommunikation vidareutvecklas, och målet är att upp-
rätthålla förutsättningarna och beredskapen även efter coronatiden.

I BEDÖMNINGARNA av regeringspropositioners konsekvenser har man allt mer systematiskt 
utnyttjat omfattande informationsmaterial och analyser. Också bedömningar av lagstiftning-
ens konsekvenser i efterhand har gjorts mer konsekvent än tidigare. Dessutom utvecklar flera 
ministerier konsekvensbedömningarna bland annat genom att öka kompetensen i fråga om 
dem, förbättra beaktandet av utlåtandena från rådet för bedömning av lagstiftningen samt 
stärka dialogen mellan rådet för bedömning av lagstiftningen och ministerierna.

EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

Olika vetenskapspane-
ler har anlitats i ad hoc- 
situationer, t.ex. för åter-
hämtning efter coronakri-
sen, och vid långsiktigt 
beslutsfattande, t.ex. 
 klimatpanelen

Temaåret för forsknings-
baserad kunskap 2021 ska 
göra forskningsbaserad 
kunskap synligare och till-
gängligare och intensifie-
ra samarbetet mellan dem 
som arbetar med temat

Vetenskapssparrning har 
möjliggjort ett nytt slags 
samarbete mellan forskare 
och lagberedare i syfte att 
stärka faktaunderlaget

Försöket med tvåårig 
förskoleundervisning som 
ger oss information till 
stöd för beslutsfattandet 
när vi ska utveckla 
övergångsskedena mellan 
småbarnspedagogiken, 
förskoleundervisningen 
och den grundläggande 
utbildningen

I tjänsten granskaförvalt-
ningen.fi finns samlad 
kommuninformation som 
vi använder i våra analy-
ser. Den samlade, visuellt 
framställda och öppet 
tillgängliga informatio-
nen bildar ett faktaunder-
lag som stöder dialogen 
mellan statsförvaltning-
en, finansministeriet och 
kommunerna

Det har gjorts upp 
scenarier till stöd för 
beslutsfattandet, bl.a. 
scenarier för covid-19-
epidemin

https://www.xn--granskafrvaltningen-x6b.fi/kommuner/
https://www.xn--granskafrvaltningen-x6b.fi/kommuner/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/tieteellista-tukea-koronakriisin-jalkihoitoon-covid19-tiedepaneeli-asetettu
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/tieteellista-tukea-koronakriisin-jalkihoitoon-covid19-tiedepaneeli-asetettu
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/tieteellista-tukea-koronakriisin-jalkihoitoon-covid19-tiedepaneeli-asetettu
https://www.ilmastopaneeli.fi/sv/
https://tutkittutieto.fi/sv/
https://tutkittutieto.fi/sv/
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/regeringen-diskuterade-scenarier-over-epidemins-sociala-och-ekonomiska-konsekvenser
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//10616/regeringen-diskuterade-scenarier-over-epidemins-sociala-och-ekonomiska-konsekvenser
https://minedu.fi/sv/forsok-med-tvaarig-forskoleundervisning
https://minedu.fi/sv/forsok-med-tvaarig-forskoleundervisning
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FINANSMINISTER 
MATTI VANHANEN

”Programmet för hållbar tillväxt har som mål att både främja möjligheterna för vårt lands ekonomi att 
snabbt återhämta sig från coronakrisen och att stärka ekonomins tillväxtpotential på lång sikt. Under 
beredningen av Finlands program för hållbar tillväxt har jag hört ett stort antal intressentgrupper vid 
olika diskussionsmöten runt om i Finland.”

ARBETSMINISTER 
TUULA HAATAINEN

”Jag har i all min verksamhet främjat en fungerande, rättvis arbetsmarknad. Lika spelregler för alla 
gagnar inte bara företagen och arbetstagarna, utan hela samhället.”

UNDERVISNINGSMINISTER 
JUSSI SARAMO

”Att höra barn och unga är en väsentlig del av vårt arbete för att finna lösningar i fråga om såväl avgiftsfri 
utbildning på andra stadiet som coronakrisen. Närmare 60 000 grundskoleelever framförde sin åsikt om 
ordnandet av undervisningen under coronatiden, och vi har presenterat läropliktsreformen till exempel 
över videolänk och vid frågestunder på Instagram.”
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Ett löfte om icke-diskriminering
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”Mänskliga rättigheter och människovärde tillkommer oss alla. 
Vi lovar att bygga upp ett tolerant Finland som respekterar och 
främjar vars och ens mänskliga rättigheter. I vårt Finland råder 
det nolltolerans mot mobbning och rasism. Vi vill bygga ett 
jämlikt Finland som är tillgängligt för alla och som stöttar alla.”

I ETT PLURALISTISKT samhälle kräver respekt för vars och ens mänskliga rättigheter aktivt 
arbete mot hatretorik, för ökad jämställdhet och likabehandling och för bättre tillgänglig-
het. Vi arbetar över förvaltningsgränserna för att främja goda relationer mellan olika be-
folkningsgrupper genom flera olika åtgärder, utveckla det rådande attitydklimatet i en mer 
tolerant riktning och minska diskrimineringen och rasismen. 

”Respekten för de mänskliga rättigheterna 
kräver aktivt arbete”

UTGÅNGSPUNKTEN för beredningsarbetet vid ministerierna är en stark respekt för de 
grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna. Vid ministerierna har man 
i allt högre grad fäst avseende vid likabehandlings- och jämställdhetsfrågor i olika bered-
ningsprocesser och utnyttjat sektorsövergripande kunnande. I ministeriernas egna pro-
cesser och åtgärder (t.ex. i rekryteringar, budgetering, resultatstyrning, personalutbildning 
samt ministeriernas egna strategier och riktlinjerna för dem) har man betonat frågor som 
rör främjande av likabehandling och jämställdhet samt mänskliga rättigheter. Vid ministe-
rierna och inom deras förvaltningsområden har man också fäst avseende vid mångfald vid 
rekrytering. Åtgärder för att minska intolerans, trakasserier och rasism har vidtagits bland 
annat genom att ingripa i hatretorik med hjälp av utbildningar och ökad medvetenhet 
om hatretorik och genom att i samarbete mellan flera ministerier bereda en omfattande 
förvaltningsövergripande handlingsplan för bekämpning av rasism och diskriminering 

MEDBORGARPULSEN 3.–8.2.2021

”Regeringen har genom sina insatser minskat diskrimineringen”

       Helt eller delvis av samma åsikt
       Varken av samma eller annan åsikt
       Helt eller delvis av annan åsikt

45 %

35 %20 %

Antal svarande: 1 343, Svaret "Kan inte säga" (14 %) tas inte med i svarsfördelningen.
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samt för goda relationer mellan olika befolkningsgrupper. Under coronatiden har man lagt 
särskild vikt vid att beakta olika befolkningsgrupper i statsrådets kommunikation (bl.a. ge-
nom mer omfattande användning av samiska språk, teckenspråkstolkning, användning av 
flera språk i kommunikationsmaterial). Man har också försökt påverka på internationella 
arenor för att bekämpa försöken att undergräva såväl jämställdhet som sexuell och repro-
duktiv hälsa och rättigheter.

MINISTERIERNA har fördjupat sitt samarbete med samerna på flera områden som ankny-
ter bland annat till samekulturen och samernas rättigheter som urfolk. Syftet med den san-
nings- och försoningskommission för samer som är under beredning är att identifiera och 
bedöma diskriminering av samer och kränkningar av deras rättigheter både i det förflutna 
och i dag och att lägga fram förslag om hur man kan främja kontakten såväl mellan sam-
erna och finska staten som samerna emellan. Dessutom pågår ett omfattande forsknings-
projekt som finansieras med anslag för statens utrednings- och forskningsverksamhet och 
som hänför sig till beredningen av en statlig försoningsprocess i fråga om kränkningar av 
döva och teckenspråkiga personers rättigheter i Finlands historia.

EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

Handlingsplanen för 
grundläggande och 
mänskliga rättigheter syf-
tar till att utveckla struk-
turerna för de grund-
läggande och mänskliga 
rättigheterna genom att 
stärka tillsynen över att 
rättigheterna tillgodoses 
i Finland

Det har utarbetats ett 
handlingsprogram för 
konventionen om rättig-
heter för personer med 
funktionsnedsättning, 
som syftar till att integre-
ra rättigheterna för per-
soner med funktionsned-
sättning

Transpersoners rättigheter 
förbättras genom en 
reform av translagen

Det har utarbetats ett li-
kalönsprogram som sam-
manställer de åtgärder 
som regeringen och ar-
betsmarknadens centra-
lorganisationer enats om i 
syfte att främja lönejäm-
ställdhet

Mångfalden stärks med 
hjälp av konst och kultur 
för att öka delaktigheten 
och deltagandet i sam-
hällsfrågor för personer 
med utländsk bakgrund 
och för att stärka dialogen 
och förståelsen mellan oli-
ka befolkningsgrupper

https://oikeusministerio.fi/sv/-/kansallisen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelman-tuloksellisuutta-arvioitu
https://oikeusministerio.fi/sv/-/kansallisen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelman-tuloksellisuutta-arvioitu
https://oikeusministerio.fi/sv/-/kansallisen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelman-tuloksellisuutta-arvioitu
https://stm.fi/hanke?tunnus=STM009:00/2021
https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=OKM002:00/2020
https://valtioneuvosto.fi/sv/projektet?tunnus=OKM002:00/2020
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162642
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162642
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/det-andra-nationella-handlingsprogrammet-for-fn-s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-har-publicerats-rattigheterna-ska-beaktas-i-all-verksamhet
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/det-andra-nationella-handlingsprogrammet-for-fn-s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-har-publicerats-rattigheterna-ska-beaktas-i-all-verksamhet
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/det-andra-nationella-handlingsprogrammet-for-fn-s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-har-publicerats-rattigheterna-ska-beaktas-i-all-verksamhet
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/det-andra-nationella-handlingsprogrammet-for-fn-s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-har-publicerats-rattigheterna-ska-beaktas-i-all-verksamhet
https://valtioneuvosto.fi/sv/-//1271139/det-andra-nationella-handlingsprogrammet-for-fn-s-konvention-om-rattigheter-for-personer-med-funktionsnedsattning-har-publicerats-rattigheterna-ska-beaktas-i-all-verksamhet
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NÄRINGSMINISTER 
MIKA LINTILÄ

”Tryggandet av finländska företags förutsättningar att investera innebär bland annat att 
verksamhetsmiljön är stabil. Företagen har fått stöd till exempel i övergången till utsläppsfria lösningar. 
Ren energi samt bioekonomi och cirkulär ekonomi som stärker de regionala ekonomierna är också av 
avgörande betydelse för de inhemska företagens internationella tillväxt.”

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTER 
AINO-KAISA PEKONEN

”Ökad jämlikhet och välfärd är viktiga löften för mig. De har styrt mig i arbetet med att genomföra en 
familjeledighetsreform.”

FAMILJE- OCH OMSORGSMINISTER 
KRISTA KIURU

”Coronapandemin har krävt mycket resurser och omedelbara åtgärder. De långsiktiga reformerna 
har emellertid inte helt och hållet kunnat läggas på is, för att tjänsterna ska hålla hög kvalitet även i 
fortsättningen. Därför har det reserverats tillräckliga resurser också för strukturreformen av social- och 
hälsotjänsterna.”
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Ett löfte om rättvisa mellan generationerna 
UTDRAG UR REGERINGSPROGRAMMET

”Den äldre befolkningen oroar sig för tjänsterna och deras 
kvalitet och för sin försörjning. De unga oroar sig för 
livsförutsättningarna på jorden i klimatförändringens tid, men 
också för sina egna möjligheter till utbildning och arbete i en 
allt mer osäker arbetsmarknad. Vi vill bygga ett barnvänligt 
Finland som är ett bra land att gå i skola, arbeta och bilda 
familj i.”

RÄTTVISA mellan generationerna granskas med utgångspunkt i de nuvarande generationerna 
– barn, äldre personer, ungdomar och personer i arbetsför ålder har olika behov som inte får 
tillgodoses på bekostnad av en annan åldersklass. Tänkande över generationerna är också en 
av principerna för hållbar utveckling. Framtida generationers möjligheter till välfärd och till en 
värld med goda levnadsmöjligheter får inte äventyras på grund av nuvarande generationers 
behov. 

”Tänkande över generationerna är också en av 
principerna för hållbar utveckling.”

FOKUS I FRÄMJANDET av rättvisa ligger på barnens ställning, och ett aktivt tillgodoseende 
av barnets rättigheter säkerställs genom åtgärder inom förvaltningen. Avsikten är att bygga 
ett barnvänligt Finland genom ett flertal åtgärder som vidtas inom olika förvaltningsområden 
i syfte att minska i synnerhet utslagning och fattigdom bland barnfamiljer över generations-
gränserna och trygga jämlikheten såväl mellan barn och andra befolkningsgrupper som barn 
emellan. Till exempel familjeledighetsreformen syftar till bättre möjligheter att kombinera ar-
bete och familjeliv. Genom familjepensionsreformen moderniseras de lagstadgade pensions-
systemens familjepensionsskydd så att de svarar på samhällets och familjernas förändrade be-
hov samt säkerställs arbetspensionssystemets ekonomiska hållbarhet. Under denna regerings-
period har man bland annat utvecklat en lämplig modell för Finland när det gäller att främja 
hobbyverksamhet utifrån jämlikhetsprincipen och på så sätt bygga ett barnvänligt Finland. 
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EXEMPEL PÅ PRAKTISKT ARBETE

LÖFTE 6

Dessutom håller en befolkningspolitiks utredning som för sin del behandlar generationsaspek-
ten på att färdigställas. 

INOM OLIKA förvaltningsområden pågår flera åtgärder för att bekämpa klimatförändringen 
och trygga naturens mångfald. Genom en hållbar användning av naturresurser på statens 
mark kan man trygga naturresurserna och samordna olika mål. Miljöministeriet för en aktiv di-
alog med de unga, i synnerhet när det gäller planeringen av klimatpolitiken. Bland annat en av 
medlemmarna i rundabordsforumet för klimatpolitik representerar gruppen De ungas Agenda 
2030, och en av forumets vice ordföranden är representant för Ungdomssektorns takorganisa-
tion i Finland Allians rf. Dessutom har barn och unga varit en särskild målgrupp vid förhands-
samråd som gällt revideringen av klimatlagen.Regeringen bereder en färdplan för ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet, och kommissionen för hållbar utveckling bereder en färdplan 
för Agenda 2030. En rättvis omställning till ett klimatneutralt samhälle ingår som en del i båda 
dessa helheter. Man har också beaktat frågan om en rättvis omställning i samband med revide-
ringen av klimatlagen. 

I REGERINGENS många olika åtgärder har man beaktat behoven hos personer i olika åldrar. 
Bland annat genom landsbygds- och skärgårdspolitiken och landsbygdsprogrammet främjas 
jämlika verksamhetsförutsättningar för befolkningen i olika åldrar (barn, ungdomar, personer i 
arbetsför ålder, äldre personer) i olika regioner (åtgärdsprogrammet för äldres boende, utveck-
lingsprogrammet för bostadspolitiken). Också i fråga om sysselsättningsåtgärderna har man 
beaktat de ungas och den åldrande befolkningens särskilda behov och stärkandet av livscykel-
perspektivet vid planeringen av förmåner och tjänster. Olika generationer har också olika upp-
levelser av säkerhet, vilket bör beaktas i myndigheternas verksamhet.

Åtgärder som syftar till ett 
klimatneutralt samhälle 
till 2035, t.ex. revideringen 
av klimatlagen

Beredningen av barnstra-
tegin, där målet är ett 
samhälle som respekterar 
barnets rättigheter 

Åtgärdsprogrammet för 
äldres boende stöder kom-
muner och samkommuner 
när det gäller att förutse 
och ha beredskap i frågor 
som gäller äldres boende 
och förbättra boendeför-
hållandena och boende-
miljöerna

MEDBORGARPULSEN 3.–8.2.2021

”Regeringen har med sina åtgärder främjat 
rättvisa mellan generationerna.” 

       Helt eller delvis av samma åsikt
       Varken av samma eller annan åsikt
       Helt eller delvis av annan åsikt

Under 30 år Över 60 år30-59 år gammal

40 %

35 %
25 %

38 %

40 %22 %

30 %

41 %

29 %

Antal svarande: 1 343, Svaret "Kan inte säga" (14 %) tas inte med i svarsfördelningen.

https://ym.fi/sv/klimatlagens-revidering
https://ym.fi/sv/klimatlagens-revidering
https://stm.fi/sv/barnstrategi
https://stm.fi/sv/barnstrategi
https://ym.fi/sv/aldres-boende
https://ym.fi/sv/aldres-boende
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JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTER 
JARI LEPPÄ

”I egenskap av ordförande för landsbygdspolitiska rådet har jag framhållit vikten av öppen dialog, samarbete 
och beaktande av olika synpunkter. I samband med landsbygdspolitiska rådet genomför vi bland annat 
riksomfattande utvecklings- och forskningsprojekt som gäller landsbygden, som också engagerar olika 
aktörer på bred front.”

KOMMUNIKATIONSMINISTER 
TIMO HARAKKA

”Genom att främja likabehandling kan man samtidigt bidra till ökad välfärd i samhället. Detta löfte 
har jag främjat bland annat i samband med taxireformen genom att utveckla taxiförarnas möjligheter 
till tilläggsutbildning för att förbättra servicen för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt 
rörlighet.”

MILJÖ- OCH KLIMATMINISTER 
KRISTA MIKKONEN

”En stark vetenskaplig grund och växelverkan med medborgarna har styrt mitt arbete vid beredningen 
av bland annat klimatlagen, naturvårdslagen och programmet för främjande av cirkulär ekonomi. Vi har 
engagerat forskare i lagberedningen och utvecklat nya metoder för deltagande, med särskild tonvikt på 
beaktandet av ungdomars åsikter för att säkerställa rättvisa mellan generationerna.”




