Vi förnyar modigt

Förnyelse innebär att vi reagerar snabbare än tidigare
på förändringar i vår verksamhetsmiljö. Vi stärker vår
yrkeskunnighet, testar modigt nya tillvägagångssätt, lär
oss tillsammans och litar på varandra. Vi ser förändringar
som en möjlighet och kan anpassa vår verksamhet
snabbare än tidigare.

Vi agerar ansvarsfullt

Ansvarsfullhet innebär att var och en tar ansvar för
resultatet och arbetssamfundets välmående. Vi utför vårt
arbete väl, respekterar våra kunder och arbetskamrater
och tar vårt ansvar. För våra kunder innebär detta att det
är lätt att uträtta ärenden och att beslutsfattandet är tydligt.

Vi utövar inflytande
i våra nätverk

Inflytande innebär att vi är en pålitlig expert på immigration
och en aktiv samarbetspartner i våra nätverk. Vi delar med
oss av vårt kunnande och lär oss av andra. Vi är medvetna
om den samhälleliga betydelsen av vårt arbete.

Vi har fokus på kunden
inom vår verksamhet

Vi utökar självbetjäningsmöjligheterna för våra kunder och
hjälper kunderna agera riktigt på egen hand.
Vi utformar våra tjänster med fokus på kunden och
koncentrerar våra tjänster i e-tjänsten.
Vi testar modigt nya servicekanaler och riktar in
kommunikationen enligt målgrupp i ännu högre grad än
tidigare.
Med hjälp av förutsägande och öppen kommunikation
skapar vi förtroende för vår verksamhet och stärker
trygghetskänslan.

Vi effektiviserar ständigt
vår verksamhet

Vi automatiserar vår verksamhet genom att utvidga UMAsystemet till att omfatta samtliga ansökningsprocesser.
E-tjänsten, automatiseringen och digitaliseringen styr och
försnabbar processen för kunden.
Vi tar i bruk mer effektiva verksamhetsmodeller. Vi
utnyttjar olika verktyg för kommunikation effektivt och
ändamålsenligt. Vi kommer aktivt med förslag på lösningar
för tväradministrativa hinder, frågor om behörighet och
lagstiftning.

Hög kvalitet hos beslutsfattandet bevaras.
Vi förverkligar mottagningsverksamheten på ett
helhetsmässigt ekonomiskt hållbart sätt, sett till
kostnaderna.
Vi främjar enhetligt beslutsfattande i ett allt större
ämbetsverk med flexiblare arbetsarrangemang.
Vi skapar nationella och internationella nätverk och är en
aktiv och inflytelserik aktör i dessa.
Vi utvecklar vår verksamhet och våra processer och gör
dem mer kostnadseffektiva och ekonomiska.

Vi har förbättrad beredskap för
att agera vid förändringar

Vi producerar proaktivt information till stöd för
diskussionen om immigration och beslutsfattandet. Vi
förbättrar processerna för produktionen av information och
analyser till stöd för ledningen.
Vi beaktar påverkan av vår verksamhetsmiljö. Vi innefattar
denna och de behov som den medför i beredningen av
ramverket för anslag och budgeten.
Vi säkerställer att vi har tillräckliga resurser för att
upptäcka förändringsmoment som berör vår verksamhet
och verka för att kontrollera även en långvarig krissituation.
Vi stärker tillsammans med olika intressegrupper Finlands
förmåga att kontrollera omfattande immigration.
Vi anpassar snabbt vår verksamhet vid behov och
dimensionerar verksamheten enligt den nivå som
situationen kräver.
Vi kommunicerar aktivare och mer strukturerat än tidigare
vid förändringar, i synnerhet inom arbetssamfundet.

Migrationsverket är en bra och
populär arbetsplats
Vi utvecklar ledningen så att den blir målinriktad och
motiverande. Vi stöder tydligt ledarskap och tydlig
kommunikation i chefernas arbete vid utbildning och
förnyelse av arbetssamfundet samt vid bemötandet av
individuella anställda.
Vi rekryterar, utbildar och främjar våra anställdas
kompetens utgående från våra värden. Vi säkerställer vår
förmåga att anpassa oss till olika situationer. Vi hjälper
våra yrkeskunniga experter bli flexibla digitala proffs
med god förmåga att leda sig själva, kommunicera inom
arbetssamfundet och skapa nätverk.

Vi skapar en fysisk, social och digital arbetsmiljö som
stöder välmående och inlärning, flexibilitet i arbetet och
samhörighet på arbetsplatsen.
Vi belönar på ett motiverande och rättvist sätt och
utvecklar en belöningskultur som utgår från våra värden.
Vi bär vårt ansvar som en god arbetsgivare vid
förändringar och säkerställer att de anställda är nöjda.

Vision

Från immigration till medborgarskap 

– vi bygger ett
livskraftigt och
tryggt Finland

