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SJÄLVBILD

VÅR EXPERTIS GARANTERAS 
AV VETENSKAPLIG FORSKNING 
OCH BÄSTA TILLGÄNGLIGA 
INFORMATION 
Vårt arbete utgör en sammanhängande 
helhet som består av högklassig forskning, 
utveckling, utvärdering, uppföljning, 
styrning och myndighetsuppgifter. De 
statliga specialtjänster som vi ansvarar 
för genomför vi också på ett högklassigt 
sätt.  Trovärdigheten i hela vårt arbete lider, 
om verksamheten inte följer sin tid, inte är 
vidsynt och inte är opartisk.  

VÅR MOTIVATION BASERAR SIG 
PÅ ETT BETYDELSEFULLT ARBETE
Vi förbinder oss till att tillsammans bygga 
upp ett institut som stödjer högklassigt 
expertarbete och som är en inspirerande 
arbetsplats.

VI ARBETAR TILLSAMMANS  
MED VÅRA SAMARBETSPARTNER 
OCH ÄVEN GENOM DEM 
Våra samarbetspartner består av beslutsfattare, 
forskare och experter inom social- och 
hälsovården, oavsett om de  
är verksamma inom offentliga sektorn,  
i forskningsorganisationer, organisationer  
eller företag. 

Det finländska institutet har en starkt 
internationell prägel i all sin verksamhet.

VI VILL ATT VÅRA KUNDER SKA  
VARA NÖJDA MED VÅRA PRODUKTER 
Vi förädlar vår expertis till effektiva 
informationsprodukter och tjänster i växelverkan 
med användarna.

PÅVERKAR    GER SERVICE    FÖLJER SIN TID

THL FRÄMJAR OCH VÄRNAR OM BEFOLKNINGENS HÄLSA OCH VÄLFÄRD
Vårt mål är att trygga ett gott liv för finländarna i ett rättvist, hållbart och förnybart 
välfärdssamhälle.  Vi bevakar särskilt intresset hos dem som har svårt att få sin röst hörd.



OJÄMLIKHET OCH 
MARGINALISERING  
Ojämlikhet är etiskt fel och innebär ett slöseri 
av resurser. För att minska ojämlikheten 
och marginaliseringen krävs åtgärder i hela 
samhället, framför allt inom social- och 
hälsopolitiken. 

Institutet fokuserar på att öka jämlikheten 
när det gäller hälsan, funktionsförmågan, 
delaktigheten och välfärden. 

ETT FÖRÄNDERLIGT SPEKTRUM 
AV SJUKDOMAR 
Sjukdomarnas bestämningsfaktorer förändras 
när befolkningen åldras och levnadsvanorna 
förändras. Vid sidan av de sjukdomar som 
traditionellt påverkar folkhälsan tar vi också 
tag i allt vanligare hälsoproblem, såsom 
minnessjukdomar, beroenden och skadliga 
förändringar i levnadsvanorna. 

Vi prioriterar vår forskning så att den skapar 
hälsofördelar för befolkningen. 

BEREDSKAP INFÖR  
HOT MOT HÄLSAN
Biologiska, kemiska och andra miljörelaterade 
hot blir allt viktigare för befolkningens hälsa. 

Vi stärker vår beredskap för att observera och 
analysera risker och hot inom institutets olika 
verksamhetsområden. Vi deltar i arbetet med 
att förebygga och bekämpa hot tillsammans 
med andra myndigheter.

FÖRÄNDRINGAR I 
SERVICESYSTEMET 
Den pågående förändringen i systemet för 
social- och hälsovårdstjänster är historiskt  
sett betydande. 

Vi stödjer det riksomfattande och regionala 
beslutsfattandet och aktörerna inom sektorn  
i arbetet med att genomföra reformen.  
Vi erbjuder kunskapsunderlag och redskap 
för kunskapsbaserad ledning. Vi deltar i 
styrningen av verksamheten i enlighet  
med vår roll.

PRIORITERINGAR

ETT HÅLLBART VÄLFÄRDSSAMHÄLLE
En frisk, välmående och socialt harmonisk befolkning stödjer ett socialt och ekonomiskt hållbart 
samhälle. Vi fördjupar oss i befolkningens stigande ålder, barns och ungas välbefinnande och 
finansieringens tillräcklighet. Vi stärker den social- och hälsoekonomiska kompetensen i  
olika funktioner. 



LÖFTE OM 
FÖRNYELSE

VI STÄRKER VÅR FÖRMÅGA  
TILL FRAMFÖRHÅLLNING
Vi reagerar snabbt på nuläget inom hälsan 
och välfärden och det föränderliga behovet 
av information som anknyter till att främja 
hälsa och välfärd.  Våra visioner sträcker sig 
mycket längre än dagspolitiken och visar 
riktningen för kommande förändringar.

VI EFFEKTIVERAR 
ANVÄNDNINGEN AV VÅRA 
INFORMATIONSMATERIAL
Vi höjer förädlingsgraden av data och gör 
våra material och produkter mer användbara 
och tillgängliga. Därför inför vi nya koncept 
och utvecklar vi nya tillämpningar som 
bygger på data.  

Ett centralt mål är att vi ska vara föregångare 
när det gäller att ta fram, dela och 
sammanköra data.  

PRIORITERINGARNA STYR 
FÖRDELNINGEN AV VÅRA RESURSER  
Vi inriktar våra resurser på kärnfunktionerna 
och effektiverar de processer som stödjer dem.  

Vi utökar den externa finansieringen som 
stödjer våra mål och samarbetet med företag.

VI BYGGER TILLSAMMANS UPP 
VÅR ARBETSGEMENSKAP
Genom professionell ledning skapar vi goda 
förutsättningar för att trivas och arbeta 
tillsammans. 

Hela personalen samarbetar för att utveckla 
verksamhetsmiljön, nya arbetsmetoder och 
en rättvis arbetsgemenskap. 

VI FÖRNYAR OSS FÖR VÅRA SAMARBETSPARTNER OCH KUNDER 
Vi har bättre kunskap om informationsbehovet hos våra samarbetspartner och hos dem som 
använder våra produkter.  Vi gör våra verksamhetskoncept mer flexibla och kundorienterade.   
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