Strategiprojektet reformering av
regionaliseringen
9.1.2020

Regeringsprogrammet
Utnyttjandet av ny teknik på ett effektivt sätt ska
främjas i syfte att möjliggöra ett flexibelt liv, arbete
och företagande som är oberoende av platsen.
Arbetsuppgifter inom staten ska organiseras så att
multilokalitet och platsoberoende sätt att arbeta
som möjliggörs av smarta tekniklösningar utnyttjas.
Regionaliseringslagstiftningen ska revideras i
enlighet med den strategi som utarbetas före
utgången av 2019.
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Mål och uppgifter
• Projektets mandatperiod är 25.10.2019–31.3.2020.
• Målet med projektet är att utarbeta strategiska riktlinjer för hurdan regional statlig
verksamhet och närvaro som eftersträvas under 2020-talet i syfte att genomföra
ämbetsverkets uppgifter och att betjäna medborgare och företag med hänsyn till
olika kund- och språkbehov, samt att utreda hurdana förändringar detta kräver i de
regionala målen och verksamhetsprinciperna.
• De principer som bereds under projektets gång kommer att utgöra grunden för
reformeringen av regionaliseringslagstiftningen
• Strategiarbetet utgår från regeringsprogrammet där det står att statens
arbetsuppgifter ska organiseras så att man utnyttjar multilokalitet och platsoberoende
arbete som möjliggörs av smart teknik.
• I samband med strategiprojektet utvidgar man analysen av enkäten om
platsoberoende arbete som skickades till ministerierna våren 2019.

Organiseringen av beredningen av strategin
Styrgruppen

• Koordineringsgruppen för
regionalisering
• Styr strategiarbetet och fastslår
riktlinjer för det

Sekretariatet

Nätverket av
kontaktperso
ner

Beredningsgruppen

• Grupp som består av företrädare
för ministerier, ämbetsverk och
samarbetsparter
• Beredning av strategin

Den offentliga förvaltningens strategi

Programmet för reformering av personalledningen
- projektet för främjande av multilokalt och
platsoberoende arbete inom statsförvaltningen

Utredningsprojektet för statsförvaltningens nätverk
av verksamhetsställen samt den offentliga
förvaltningens gemensamma nätverk av
kundserviceställen på 2020-talet

Extern
experthjälp
Strategin bereds interaktivt och på ett förvaltningsövergripande
sätt tillsammans med samarbetsparter.
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Statens lokalstrategi

Tidsplan

Regionala
evenemang:
Statistiskt material
S:t Michel 14.1.
Enkät om potentialen med Tavastehus 15.1.
Rovaniemi 22.1.
platsoberoende arbete
Vasa 23.1.

Producering av ett
informationsunderlag
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Innoduelwebbarbete

Riksomfattande
evenemanget
Helsingfors
13.3.2020

De strategiska riktlinjerna

Tillställningarna 2020

Regionala tillställningarna
• 14.1.2020 S:t Michel
• 15.1.2020 Tavastehus
• 22.1.2020 Rovaniemi
• 23.1.2020 Vasa (på två språk)
Riksomfattande evenemanget i Helsingfors
den 13 mars 2020.
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Ytterligare
information
Anu Nousiainen, finansråd
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman
Sari Virta, konsultativ tjänsteman
Förnamn.efternamn (at) vm.fi

