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Näringsstrukturen i landskapet har under de gångna åren varit stadd i kraftig förändring. Lågkonjunkturen 
har ökat långtidsarbetslösheten, minskat i synnerhet antalet industriarbetsplatser och sänkt 
ackumuleringen av BNP med inemot 4 miljarder euro mot toppåren. Starka krav på förändringar riktar sig 
som bäst också mot NTM-centralens struktur. Anpassningsåtgärderna för ekonomin och verksamheten 
förutsätter effektivare processer för tjänsterna, prioritering av uppdragen och mer omfattande tvärsektoriellt 
samarbete såväl inom NTM-nätverket som med grupperna av intressenter. 

Ekonomin är ett verktyg som avser att producera välfärd för människorna. En hållbar ekonomi är ett 
begrepp som utöver förbättrad nationell och internationell konkurrenskraft och som en följd av detta 
ökad förädlingsgrads- och omsättningstillväxt också innefattar att man beaktar kommande generationer 
och vår miljö. Vi vill i arv lämna efter oss ett samhälle där miljön, människan och ekonomin är i balans 
när det gäller beslutsfattandet, riktningen av resurser och strategiska val. Klok resursanvändning kan 
som förfarande utgöra grunden för ny välfärd. ”Knapphetsteknologi” håller på att upphöjas till mål för 
konkurrenskraften. Användningen av ny förnyelsebar energi, materialeffektivitet och återanvändning, 
samt resurseffektiva processer och förfaranden öppnar möjligheter för ny affärsverksamhet där gamla 
branschgränser överskrids och förenas. Industriellt internet och digitalisering utpekas till och med som 
drivkrafter för följande industriella revolution, den sk. sjätte vågen. Västra Finland besitter avsevärda 
färdigheter och styrka uttryckligen inom ramen för dessa teman. 

Trafikmiljön, effektiva förbindelser, fungerande rutter och tjänster som stöder dessa möjliggör en hållbar 
ekonomi. Goda trafikförbindelser utgör en del av regionens och företagens konkurrenskraft. De inverkar 
på ett avgörande sätt på företagens etableringsbeslut samt på invånarnas val av arbets- och boendeorter. 
De allt knappare anslagen har lett till att NTM-centralen i Egentliga Finland har en utmanande sits när det 
gäller att utveckla trafiklösningar, förbättra säkerheten och främja kollektivtrafiken, men vi gör detta i nära 
samarbete med de regionala aktörerna och driver regionens intressen. Den nordliga tillväxtkorridoren har 
utsetts till en av korridorerna i EU:s centrala transeuropeiska stamnät (TEN-T). Denna status bör utnyttjas 
till ytterlighet i syfte att utverka finansiering. 

En ändrad verksamhetsmiljö leder också till förändringar i innehållet för arbetsuppdragen och sättet att 
utföra arbetet. Gamla yrken försvinner och nya uppstår. Tyngdpunkterna för kompetenserna förändras. 
Det nya arbetet är ofta mer mångfacetterat, nätverksbetonat och experimentellt. I den nya yrkesvärlden är 
man allt oftare anställd av många olika arbetsgivare samtidigt. I framtiden förutsätter arbetslivet allt oftare 
en mer entreprenörsbetonad attityd och arbetssätt. Alla gagnas av att man i samhället lyckas ta till vara 
färdigheter och potential hos människor i olika åldrar och olika livssituationer. 

Stora förändringar är möjliga om vi har mod att blicka framåt, är öppna för tvärsektoriellt samarbete, är 
ivriga att utnyttja och utveckla vårt kunnande och förmår gripa tag i möjligheterna. Den nya NTM-centralen 
står på allvar i beråd att i samarbete med er bygga ut en hållbar tillväxt i västra Finland.  

Kimmo Puolitaival 
överdirektör

STORA FÖRÄNDRINGAR
ÄR MÖJLIGA



HANDLINGSPLAN FÖR NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND
HANDLINGSPLANEN FÖR NTM-CENTRALEN I EGENTLIGA FINLAND HAR UTRETT FRAMGÅNGSFAKTORER I 

SYDVÄSTRA FINLAND VIA VÅRT UPPDRAG, SAMT TAGIT FRAM DE MEST EFFEKTIVA METODERNA MED STÖD 
AV VILKA NTM-CENTRALEN KAN BESVARA UTMANINGARNA I VERKSAMHETSMILJÖN OCH STÖDA MÅLEN I 
LANDSKAPSSTRATEGIERNA I EGENTLIGA FINLAND OCH SATAKUNDA. VI STRÄVAR EFTER EFFEKTIVITET 

OCKSÅ GENOM ATT UTVECKLA DET INTERNA SAMARBETET OCH ARBETSVÄLBEFINNANDET.

Handlingsplanen är baserad på tre utvecklingsvägar:

Vi har valt ut tyngdpunkter ur NTM-centralens 
mångfacetterade missionsfält och genom att fokusera på 
dessa skapar vi förutsättningar för framgång i sydvästra 
Finland. För att nå framgång behöver sydvästra Finland 
fler arbetsplatser, en kompetent arbetskraft, en lockande 
resurseffektiv verksamhetsmiljö och närmat med stöd 
av en matkedja som bygger på hållbar utveckling. Vi har 
identifierat NTM-centralens mest effektiva åtgärder för 
att uppnå dessa mål. Vi uppnår också fler mål genom att 
förbättra vårt interna samarbete, genom att utnyttja våra 
resurser för regionalt samarbete samt att samverka med 
andra aktörer.

ATT SKAPA 
FÖRUTSÄTTNINGAR I 
SYDVÄSTRA FINLAND

ENHETLIGA 
FÖRFARANDEN

Genom enhetliga förfaranden är vårt interna samarbete, 
våra förfaranden och vår kommunikation effektivare och vår 
verksamhet är kundorienterad, konsekvent och effektiv. Vi är 
en viktig regional aktör och en uppskattad samarbetspartner. 

En motiverad, kompetent och involverad personal skapar 
resultat. Genom att samverka och sikta mot gemensamma 
mål kan vi besvara framtida utmaningar och skapa de 
resultat som förväntas av NTM centralen.

EN MOTIVERAD 
PERSONAL



ATT SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR
I SYDVÄSTRA FINLAND
• Nya arbetsplatser genom mångsidig 

företagsverksamhet 
• En kompetent arbetskraft garanterar 

framgång 
• En inspirerande verksamhetsmiljö
 lockar nya invånare och företag 
• Aktivt samarbete leder till effektiv resur-

sanvändning som styrka för regionen 
• Genom en hållbar matkedja får vi
 närmat på våra matbord

ENHETLIGA FÖRFARANDEN
• Vi utnyttjar varandras sakkunskap
• Motiverade linjedragningar 
• Vår verksamhet är kundorienterad
• Planeringen och uppföljningen är 

konsekventa

OCH MED STÖD AV EN 
MOTIVERAD PERSONAL
• Vi värnar om arbetsvälbefinnandet
• Vi värnar om kompetenserna 
• Personalen deltar i utvecklingen 
 av verksamheten



NYA ARBETSPLATSER 
GENOM MÅNGSIDIG 
FÖRETAGSVERKSAMHET

• NTM-centralen erbjuder företagen 
finansieringstjänster för att utveckla 
verksamheten. 

• NTM-centralen erbjuder internationaliserings-, 
utvecklings- och utbildningstjänster för företagens 
personal och företagsledningen för att utveckla 
kompetenserna. 

• NTM-centralen och TE-byrån erbjuder 
arbetsförmedlings- och utbildningstjänster för 
företagens arbetskraftsbehov, tjänster som också 
kan skräddarsys så att de motsvarar företagens 
individuella behov. 

• NTM-centralen deltar i rådgivning och finansiering 
av nya företag bl.a. genom att bevilja startbidrag. 

• NTM-centralen betjänar och ger kunderna 
rådgivning på webben, per telefon och vid behov 
genom personliga samtal ansikte mot ansikte. 

• NTM-centralen har ett brett samarbete med 
regionens aktörer. 

• NTM-centralen styr markanvändningen, förbättrar 
regionens trafikförbindelser och värnar om miljön 
för att skapa en lockande verksamhetsmiljö för 
nya företag och arbetsplatser. 

EFFEKTIVITET FÖR REGIONEN 
Arbete skapar ekonomisk trygghet och välfärd för människorna. 
Den ekonomiska och branschspecifika strukturomvandlingen 
i regionen minskar ändå antalet arbetsplatser, varför det är 
synnerligen viktigt att skapa nya arbetsplatser. Dessutom minskar 
finansieringsunderskottet inom den offentliga sektorn efterfrågan 
på arbete och understryker behovet att få fler verksamma företag 
till regionen. Det finns ett brett spektrum av kunnigt folk som 
de nuvarande företagsbranscherna inte behöver. Det behövs 
följaktligen ett mångfacetterat företagsfält och företagare inom 
nya branscher. På företagsetableringen inverkar bl.a. tillgången 
på arbetskraft och en fungerande infrastruktur.  En levnadsmiljö 
med dragningskraft lockar för sin del nya invånare. Detta är 
faktorer det lönar sig att basera sydvästra Finlands framtid på. 

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR



� En mångsidig 
näringslivsstruktur 

erbjuder 
tillväxtmöjligheter 

- framgången 
hänger inte på
ett enda kort 

INTERNT SAMARBETE INOM NTM 
GER TJÄNSTERNA MERVÄRDE 
• Genom samarbete inom 

ansvarsområdena har man utverkat 
viktiga trafikinvesteringar för regionen. 

• En väl avvägd gemensam ståndpunkt är 
av större vikt. 

• Genom att beakta trafik- och 
miljöaspekter får man mer övergripande 
tjänster för att utveckla företagen.



EN KOMPETENT 
ARBETSKRAFT
GARANTERAR
FRAMGÅNG 

� Finland kan inte konkurrera med låga
produktionskostnader - för att nå framgång måste

man kunna agera bättre än de andra

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR



EFFEKTIVITET FÖR REGIONEN
Egentliga Finland och Åbo-regionen är ett viktigt riksomfattande utbildnings- och forskningskluster. 
Strukturomvandlingen inom näringslivet och på arbetsmarknaderna förutsätter ett fungerande 
vuxenutbildningssystem och utbildningshandledning. Utbudet på utbildning utgör grunden för utvecklingen av 
företagens konkurrenskraft och arbetskraftens välbefinnande. Att samtidigt utveckla kvaliteten på arbetslivet och 
produktionen ökar landskapets dragningskraft och vikt, samt förlänger arbetskarriärerna. En effektiv utbildning 
förutsätter dock ett tillvägagångssätt som identifierar arbetslivets nuvarande och kommande behov och ett aktivt 
samarbete mellan läroinrättningarna och företagen. Skräddarsydd utbildning med snabb reaktionsförmåga är en 
lösning då ett företag inte lyckas finna färdigskolad yrkesutbildad arbetskraft. Bl.a. yrkeskunnig arbetskraft och 
tillgången på sådan och fungerande service lockar nya företag till regionen.

INTERNT SAMARBETE INOM NTM
GER TJÄNSTERNA MERVÄRDE
• Genom att utnyttja en väl avvägd 

gemensam ståndpunkt och föregripande 
information på ett mångsidigt sätt ger 
man tyngd åt NTMs budskap. 

• Att ansvarsområdenas kompetenser 
utnyttjas mångsidigt vid branschforum 
och att arbetskrafts- och 
kompetensbehovet förmedlas till 
instanser som anskaffar utbildning. 

• NTM-centralen ansvarar för att på kort sikt 
förutse utbildnings- och kompetensbehoven .

• NTM-centralen deltar också aktivt i 
verksamheten vid branschforum och i att 
utveckla tillvägagångssätt. 

• NTM-centralen erbjuder vid behov 
skräddarsydda utbildningstjänster för att utveckla 
kompetenserna hos företagens personal. 

• NTM-centralen planerar och anskaffar utbildning 
som motsvarar arbetslivets behov för att 
utveckla de arbetssökandes kompetenser. TE-
byrån skräddarsyr utbildningar för att motsvara 
företagens behov och de arbetssökandes 
utgångspunkter. 

• Genom utvecklingsprojekt som ökar 
kompetenserna i arbetslivet förbättrar NTM-
centralen arbetslivets kvalitet och produktivitet. 

Bild: Copyright Tekes, Markus Sommers.



EN INSPIRERANDE VERKSAMHETSMILJÖ 
LOCKAR NYA INVÅNARE
OCH FÖRETAG 
EFFEKTIVITET FÖR REGIONEN
Att förbättra konkurrenskraften är avgörande för 
regionens framgång. Tillgänglighet, internationella 
förbindelser, en fungerande infrastruktur och tillräckligt 
med rent vatten är konkurrensfördelar när det gäller att 
locka nya företag till regionen. En trivsam livsmiljö är en 
avgörande faktor när det gäller livskvaliteten. I sydvästra 
Finland utgör arbetsplatserna, samhällsstrukturen, 
trafikförbindelserna, säkerheten, en ren miljö och 
freden i naturen samt Skärgårds- och Bottenhavet en 
helhet inom ramen för vilken företag kan nå framgång 
och människorna kan tillfredsställa sina vardagliga 
grundbehov, vila och rekreation. 

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR



• NTM-centralen stöder regionens utveckling genom 
markplanering och övrig styrning av markanvändningen 
och stöder hållbara transportmetoder och trafiksäkerhet- 
och flexibilitet genom planering av trafikförbindelserna. 

• NTM-centralen garanterar att nya arbetsplatser skapas 
och besätts genom företags- och arbetskraftstjänster.

• NTM-centralen tryggar den dagliga trafiken på alla 
landsvägar genom att hålla vägnätet i skick, en 
fungerande vattenförsörjning genom planering och 
vattenförsörjningsberedskapen genom finansiering 
av reparationsobjekt samt tryggar bebyggelse och 
näringsverksamhet med översvämningsskydd. 

• NTM-centralen förbättrar trafiksäkerheten och 
betingelserna för rörlighet genom investeringar. 
Särskild vikt fästs vid Åbo omfartsväg (sv 40/E18), 
kritisk för näringslivstransporterna, vid att se till att 
hamnförbindelserna och andra logistiska förbindelser 
fungerar och vid att främja den nordliga tillväxtkorridoren. 

• NTM-centralen främjar vattendragen och deras tillstånd 
genom ett omfattande och mångsidigt regionalt samarbete 
inom ramen för vilket informationsförmedling och ökade 
färdigheter är viktiga metoder. 

• NTM-centralen tryggar en ren livsmiljö och värdefull 
natur- och kulturmiljö genom styrning, kontroll och 
skyddsåtgärder.

INTERNT SAMARBETE INOM NTM GER 
TJÄNSTERNA MERVÄRDE
• Regionens framgång främjas genom 

att beakta såväl näringslivets, trafikens 
som miljöns behov, t.ex. när man styr 
planläggning, inom trafikplaneringen och 
vägunderhållet. En väl avvägd gemensam 
ståndpunkt är av större vikt.

• Genom samarbete inom ansvarsområdena 
har man utverkat viktiga trafikinvesteringar 
för regionen.

• Vi erbjuder mer övergripande tjänster 
genom att i anslutning till ärenden som 
gäller näringsliv och trafik redan i förväg 
utreda randvillkoren för miljön och genom 
att utnyttja miljöinformation vid planeringen 
av projekten och verksamheten. 
Exempelvis översvämningsskyddet beaktar 
också översvämningsrisker i anslutning till 
trafiken och näringarna. 

• Jordbruken handleds att genom samarbete 
minska näringsämnesbelastningen i 
vattendragen. Samtidigt medverkar man 
till att förbättra vattendragens tillstånd och 
skapar bättre förutsättningar för produktion 
av inhemsk mat. 

• Genom samarbete mellan 
ansvarsområdena minskas miljöskadorna 
orsakade av trafiken och näringslivet. 

• Man samarbetar också kring bevarandet 
och underhållet av kulturhistoriskt 
värdefulla objekt i likhet med t.ex. gamla 
broar och trädalléer. 

� Avgörande faktorer för
företagsetableringen är goda

trafikförbindelser och samhällsstruktur



GENOM AKTIVT SAMARBETE
BLIR RESURS-EFFEKTIVITETEN EN

STYRKA FÖR REGIONEN

EFFEKTIVITET FÖR REGIONEN
Aktörerna i regionen har på strategisk nivå förbundit sig 
att öka resurseffektiviteten. Energi- och materialeffektivitet 
påverkar företagens konkurrenskraft såväl i hemlandet 
som på exportmarknaderna som en följd av den ökade 
miljömedvetenheten och globalt till följd av hållbarhetsriskerna 
i samhället. Konsumenterna kräver miljövänliga varor i 
industriländerna och å andra sidan skapar problem med 
vatten- och luftkvaliteten efterfrågan på ren teknologi i 
utvecklingsländerna. Cleantech, bioekonomi och informations- 
och kommunikationsteknik uppfattas som den finländska 
nationalekonomins och företagsekonomins nya tillväxtområden. 
Sydvästra Finland motsvarar vårt land i miniatyr vad 
näringslivsstrukturen beträffar och möjligheterna är därmed 
mångsidiga när det gäller såväl företagsverksamheten 
som ett hållbart utnyttjande av miljön. Resurseffektivitet 
och utsläppssnålhet har fått en särställning också i EU:s 
strukturfinansiering 2014-2020.

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR

Bild: Copyright Tekes, Eeva Anundi.



• NTM-centralen producerar och förmedlar nyttig 
information och aktiverar aktörerna till samverkan. 

• NTM-centralen stöder företagsutveckling 
och hållbar tillväxt genom förhands- och 
efterkontroll av miljötillstånd och ser genom 
miljökonsekvensbedömning och MKB 
behovsprövning till att projektens omfattande 
påverkan beaktas.

• Företagsfinansiering, miljö- och 
landsbygdsprogram samt projektverksamhet 
(inklusive Central Baltic och Baltic Sea Region-
programmen) stöder resurseffektiviteten, 
miljömedvetenheten

 och återvinningen av näringsämnen.
• NTM-centralen stöder utnyttjandet av avfall 
 och material genom att verkställa 
 avfallsplanering.
• NTM-centralens utbildning för företagen 

om upphandlingsfärdigheter förbättrar 
förutsättningarna att beakta resurseffektivitet

 vid konkurrensutsättning.

INTERNT SAMARBETE INOM NTM
GER TJÄNSTERNA MERVÄRDE
• NTM-centralen har tillsatt en sektor-

övergripande expertgrupp för att främja 
resurseffektivitet på ett brett plan 
inom ramen för NTM-centralens olika 
uppdragsområden. 

• NTM-centralen medverkar till att skapa 
ett näringsämnesneutralt varumärke för 
kommunerna. 

• NTM-centralen ordnar temaforum. 
• Webbtjänsten Ympäristö NYT förmedlar 

information som hela aktörsnätverket 
kan ta del av. 

� Resurseffektivitet 
som framtida faktor



GENOM EN 
HÅLLBAR 
MATKEDJA FÅR VI 
NÄRMAT PÅ VÅRA
MATBORD 
EFFEKTIVITET FÖR REGIONEN
Egentliga Finland är Finlands kornbod och ett viktigt stöd för 
den inhemska matproduktionen. Primärproduktionen är en 
viktig ekonomisk och sysselsättande bransch. En arbetsplats 
inom primärproduktionen ökar antalet arbetsplatser i den 
fortsatta förädlingen, logistiken och inom handeln. Inhemsk 
närmat och ekologisk mat producerad i andra landskap 
kompletterar utbudet och en större volym medverkar till 
möjligheten att nå internationella marknader. Jordbruket 
bidrar på ett avgörande sätt till eutrofieringen av vattendragen 
i sydvästra Finland. För att fungera behöver matkedjan dock 
vatten av god kvalitet, utsläppsfri luft och en ren jordmån. 

• NTM-centralens investeringsstöd möjliggör 
kapitalbundna investeringar inom jordbruket 

 och förädlingen. 
• NTM-centralen främjar jordbrukets förädling och 

entreprenörskap i livsmedelsbranschen genom 
att förbättra producenternas affärskompetenser.  
Samtidigt sysselsätts regionens invånare. 

• NTM-centralen förbättrar en hållbar produktion 
genom miljö- och affärskompetenstjänster. 

• NTM-centralen främjar efterfrågan på närmat 
och ekologisk mat, utvecklingen av produktion 
och förädling samt livsmedelssäkerheten genom 
att finansiera projekt i anslutning till dessa och 
förmedlar information och färdigheter i samråd

 med andra aktörer. 
• NTM-centralen tryggar jordbrukstransporterna 

genom vägunderhåll och vid behov genom 
preciserade åtgärder. 

VI SKAPAR 
FÖRUTSÄTTNINGAR

� Närmat från åkern 
till matbordet



� Ät närmat 
och du skapar 
arbetsplatser

INTERNT SAMARBETE INOM NTM 
GER TJÄNSTERNA MERVÄRDE
• NTM-centralen planerar utbildning som 

syftar till att öka marknadsförings- och 
affärskompetenserna. 

• Samarbete mellan ansvarsområdena 
ökar jordbrukarnas kunskaper om och 
intresse för att minska jordbrukens 
belastning på vattendragen och den 
övriga miljön.  

• Genom ett samarbete mellan 
ansvarsområdena utreds 
skräddarsydda vägunderhållsbehov för 
jordbrukstransporterna. 

• NTM-centralen understryker och lyfter vid 
riksomfattande forum fram vikten av att 
trygga verksamhetsförutsättningarna för 
jordbruket och vidareförädlingen. 



VI UTNYTTJAR 
VARANDRAS 
SAKKUNSKAP

MOTIVERADE 
LINJEDRAGNINGAR

Personalen är förtrogen med NTM-centralens uppgifter 
och tyngdpunkterna i verksamheten. NTM-centralens 
verksamhetseffektivitet ökar genom samarbete och genom 
att man utnyttjar sakkunskap på ett bredare plan. En 
kundorienterad verksamhet och kundbetjäning förbättras 
genom övergripande tjänster och en lösningsorienterad 
attityd bland personalen. Personalen är motiverad att 
verka för gemensamma mål. NTM-centralen är en aktiv, 
sakkunnig och enhetlig utvecklare av regionen och en 
eftertraktad samarbetspartner. NTM-centralen har också 
en positiv image. Som en följd av personalminskningarna 
inom statsförvaltningen bör arbetsmoment utföras på ett 
nytt sätt och i intensivare samarbete. 

NTM-centralens verksamhet uppfattas av 
intressenterna och kunderna som begriplig 
och allmänt godtagbar när linjedragningarna är 
konsekventa, när verksamheten beaktar kundernas 
behov och val och när beslut som fattas motiveras. 
Med stöd av en öppen och motiverande information 
framstår NTM-centralen som en pålitlig, opartisk 
och sakkunnig aktör. Som uppskattad aktör är 
NTM centralen en inflytelserik regional påverkare 
och får också övriga aktörer med sig i syfte att 
skapa framgång för regionen. Med en motiverande 
kommunikation kan man också minska antalet besvär 
som uppstår som en följd av missförstånd och därmed 
effektivera verksamheten.

ENHETLIGA 
FÖRFARANDEN

� Personalens arbetsvälbefinnande 
leder till positiv kundrespons



VÅR VERKSAMHET ÄR 
KUNDORIENTERAD

PLANERINGEN OCH 
UPPFÖLJNINGEN 
ÄR KONSEKVENTKundorientering har varit en utgångspunkt för 

regionförvaltningsreformen och är en av NTM-centralens 
värderingar. Vår verksamhet riktar sig till de nuvarande 
kunderna och kommande generationer. Vi kartlägger 
förändringar och förutser framtiden i samarbete 
med våra partners för att bättre kunna identifiera 
kundernas behov och vi beaktar dem vid planeringen av 
verksamheten. På så sätt skapar vi förutsättningar för 
olika branscher i samhället, vi värnar om allmänhetens 
intressen och verkar i enlighet med god förvaltningssed. 
Personalen känner sitt ansvar vid mötet med kunden 
och i experttjänsterna. Internt samarbete förbättrar våra 
tjänster så att de blir allt mer övergripande.

Omfattningen av NTM-centralens verksamhet är 
beroende av de årliga personal- och anslagsresurser 
som finns. I enlighet med effektiviseringskraven 
inom statsförvaltningen minskar NTM-centralens 
personalantal och ramen för driftsutgifterna årligen.  
Att anpassa verksamheten, prioritera uppgifter och 
förnya förfaranden är processer som genomförs 
med stöd av god personalpolitik och beaktande av 
regionens utvecklingsbehov. Man ser också till att 
kompetenserna bibehålls inom organisationen.



VI VÄRNAR OM 
ARBETSVÄLBEFINNANDET 
Vi satsar på personalens arbetsvälbefinnande, bl.a. 
genom att utveckla chefsarbetet, gemenskapen och 
samarbetet. Personalen är NTM-centralens resultataktör 
och viktigaste styrka. En god arbetsatmosfär är ett stöd 
för att orka och trivas i arbetet och minskar sjukfrånvaron. 
En arbetsgemenskap som mår bra är effektiv, skapar 
resultat och förbinder sig till arbetet. En god arbetsatmosfär 
medverkar också till att genomföra nödvändiga förändringar. 

PERSONALEN DELTAR 
I UTVECKLINGEN AV 
VERKSAMHETEN
Ständig utveckling är en framtida trend också inom 
statsförvaltningen. Den ökar NTM-centralens verkningsfullhet 
och effektivitet. Inom en sakkunnigorganisation har också 
personalen ett eget ansvar för att utveckla organisationen 
och tjänsterna på ett övergripande sätt. NTM-centralen 
uppfattar som arbetsgivare satsningar på personalen, 
kompetenserna och personalens synpunkter som viktiga 
när verksamheten utvecklas. Delaktigheten leder också 
till att personalen förbinder sig mer till arbetet och ökar 
motivationen och arbetsvälbefinnandet. Det bästa resultatet 
uppnås genom att samverka.

VI VÄRNAR OM 
KOMPETENSERNA
En ständig utveckling av personalens yrkeskunskap 
och kompetenser är en viktig styrka för NTM-centralen. 
Kompetens är en förutsättning för en effektiv, resultatdriven 
och kundorienterad verksamhet och för att verksamheten 
är regionalt effektiv. När finansieringen och personalantalet 
minskar blir uppgifterna mer omfattande och fragmenterade 
och det behövs allt bredare och mer mångsidiga 
kompetenser och ett mer flexibelt utnyttjande av resurserna. 
Samtidigt skapar prioriteringen av uppdrag och nya 
förfaranden behov när det gäller att utveckla kompetenserna 
och ett flexibelt utnyttjande av resurserna.  Innehållet i 
denna handlingsplan utpekar som sådant tyngdpunkterna 
i verksamheten. Utöver substanskompetenserna är 
kompetensutvecklingsbehovet förknippat med en hållbar 
regional utveckling, med kompetenser inom samarbete och 
nätverkande, kundorientering och administrativt arbete.

EN MOTIVERAD 
PERSONAL

Bild: Copyright Tekes, Anton Kalland.

� Hållbara 
lösningar för 
kundernas 

behov



� NTM-centralens värderingar

KUNDORIENTERING
NTM-centralen i Egentliga Finland är en mångsidig 
aktör som har förmåga att skapa en hållbar välfärd. 
Vårt mål är att skapa allmän nytta genom att 
sammanföra olika intressen. Vi identifierar såväl de 
interna som de externa kundbehoven och vi utvecklar 
vi våra tjänster utgående från dessa. Vi vill utveckla 
och upprätthålla vår serviceförmåga och -vilja.

ÖPPENHET 
Vi uppskattar öppenhet och vår grundinställning 
är positiv och konstruktiv. Vårt tillvägagångssätt är 
interaktivt och diskursivt. Vi har en stark vilja att dela 
och ta emot information.

KOMPETENS
Vi har en stark vilja att utveckla vår en egen 
verksamhet genom att lära oss nya saker, ta vara 
på vår egen och andras kompetens, samt genom 
mångsidigt nätverkande. Samtidigt som vi arbetar 
kostnadseffektivt säkerställer vi tillräcklig kvalitet  
och snabbhet i allt vi gör.

SAMARBETE
Vi nätverkar aktivt och dynamiskt såväl internt som 
externt. Vi uppskattar interaktiva tillvägagångssätt, 
undviker överlappande arbete och på så sätt förbättrar 
vi våra resultat. Vi vill vara en uppskattad partner.



Närings-, trafik- och miljöcentralen 
i Egentliga Finland, Självständighetsplan 2, 
20800 Åbo 
PB 236, 20101 Åbo
telefonväxel 0295 022 500
www.ntm-centralen.fi www.ely-keskus.fi
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� Särdrag i vår region är 
en mångsidig näringslivs-

struktur, en skärgård, en rik 
kulturhistoria, många 

kommuner, läroinrättningar 
och hamnar. Sydvästra Finland 

är också Finlands kornbod.

� Se här Egentliga Finlands 
NTM-centrals video ELY arjessa


