Regionförvaltningsverket
i Sydvästra Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland främjar regional jämlikhet genom att sköta verkställighets-, styrningsoch tillsynsuppgifter som har samband med lagstiftningen.
Inom landskapen Satakunta och Egentliga Finland sörjer
vi för att medborgarnas och företagens grundläggande rättigheter och rättsskydd tillgodoses genom att behandla klagomål, besvär, rättelseyrkanden och tillstånd.
Vi följer upp, övervakar och utvärderar myndighetsverksamheten samt att tillgången till basservice och patient- och
klientsäkerheten tillgodoses på ett lagenligt och jämlikt sätt.
Vår uppgift är även att stärka tjänsternas kundfokusering.
Vi främjar dessutom den interna säkerheten samt en sund
och trygg livs- och arbetsmiljö.

Vi säkerställer tillgången till
basservice och förverkligandet
av rättsskyddet

Vasa

Vision
En välsedd och aktiv branschövergripande expertorganisation.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland verkar för främjandet av välbefinnandet, hälsan och funktionsförmågan hos befolkningen och för minskad utslagning samt för tryggandet av
fungerande social- och hälsovårdstjänster och ett rimligt utkomstskydd.
Björneborg

Tammerfors

Mission

Regionförvaltningsverket styr och utövar tillsyn över både den
kommunala och den privata social- och hälsovården samt beviljar tillstånd till producenter av social- och hälsotjänster. Vi stöder
familjernas välbefinnande och utvecklar förhandstillsynen.

Åbo
Helsingfors

Våra verksamhetsbetingelser
Regionförvaltningsverken (RFV) tillhör finansministeriets
förvaltningsområde. Vi samarbetar med kommunerna och
statens lokalförvaltning samt närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY-centralen). Regionförvaltningen och landskapsförbunden samarbetar särskilt inom uppgifter som berör
regionens utveckling.
I verksamhetsområdet för vårt verk ingår landskapen Satakunta och Egentliga Finland samt för arbetarskyddets del
även Åland. Vårt område har en yta på cirka 20 000 km²,
och folkmängden är 693 870 personer (2012).
Huvudverksamhetsstället ligger i Åbo. Övriga verksamhetsställen finns i Björneborg, Salo, Kimitoön och Mariehamn
(arbetarskyddet).

Vi främjar medborgarnas rättsskydd även inom undervisningsväsendet i egenskap av besvärsmyndighet, rättelsemyndighet
och delvis som laglighetsövervakande myndighet. Vi stöder utveckling av biblioteks- och informationstjänster och främjar de
viktigaste målen för den nationella bibliotekspolitiken. Vi främjar
idrottsinriktade livsstil, välbefinnande, hälsa, arbets- och funktionsförmåga och deltagande med hälsofrämjande motion.
Regionförvaltningsverket fungerar som statlig myndighet och
utvecklare för ungdomsarbete och -politik på sitt eget verksamhetsområde. Med statsunderstöd för läroverksbyggandet främjar
vi utvecklandet av skol- och daghemsverksamhet. Genom fortbildning som omfattar kortkurser och informationsträffar för undervisningspersonalen i regionen stöds uppfyllandet av de riksomfattande utbildningspolitiska målen.
Vi främjar en sund och fungerande ekonomisk konkurrens i regionen samt konsumenternas förtroende för en fungerande marknad. Effektiv tillsyn utgör en viktig verksamhetsmetod för oss vid
sidan av den lagstiftning som fastställer konsumentens rättsskydd. Alkoholförvaltningen fokuserar på att förebygga alkoholskador och på en effektivare tillsyn över serveringen. Verket
beviljar serverings- och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker.
Medborgarna kan anföra klagomål hos regionförvaltningsverket.
Klagomål kan anföras över olika typer av verksamhet, såsom
förvaltningsbeslut, verksamheten eller bemötandet av en kund.
Ett klagomål är dock inte ett sätt att söka ändring i ett förvaltningsbeslut.

Vi bygger ett välmående Sydvästra
Finland genom att öppet och aktivt
främja tillgodoseendet av de grundläggande rättigheterna och rättsskyddet,
tillgången till basservice, den inre
säkerheten samt hälsosamma och
trygga livs- och arbetsmiljöer.

Verksamhetsidé
Vi främjar jämlikheten i Sydvästra
Finland genom att sköta verkställighets-,
styrnings- och tillsynsuppgifter som har
samband med lagstiftningen.

Värderingar
Rättvisa

Vi främjar rättsskydd och jämlikhet.

Säkerhet och trygghet

Vi skapar vardagssäkerhet och
tryggar fortsatt arbetsförmåga.

Kundorienterat arbetssätt

Vi arbetar sakkunnigt och effektivt,
vi tar initiativ och det är lätt att nå oss.

Vårt mål är trygghet
Regionförvaltningsverket sörjer för sin del för människornas och samhällets säkerhet i föränderliga förhållanden. Genom effektiva förebyggande åtgärder minskas antalet olyckor samt förbättras människornas
och samfundens säkerhetsmedvetande.
Förutom våra egna beredskapsuppgifter sköter vi samordningen av
beredskapen och beredskapsplaneringen i regionen i samråd med den
övriga regionförvaltningen och de lokala myndigheterna. Beredskapen
följs upp och utvecklas genom regelbundna övningar och stöd till kommunernas beredskapsplanering. Verket svarar bl.a. för räddningsverkens informationsstyrning samt främjar genom sin verksamhet den
inre säkerheten och den lokala säkerhetsplaneringen.

Vi sörjer för en trygg livsmiljö
Miljö- och hälsoskyddet har till uppgift att skydda medborgarna mot olika miljöfaror. Målsättningen är att tillhandahålla
dricksvatten av god kvalitet, en sund boende-, vistelse- och
arbetsmiljö, att säkerställa säkerheten hos livsmedel och
kemikalier, att sörja för hälsan och välbefinnandet hos djur
och en fungerande veterinärvård samt att se till att konsumtionsvaror och konsumenttjänster inte utgör en hälsorisk för
konsumenten. Vi styr och utövar tillsyn över kommunernas
verksamhet inom dessa områden.
Vi säkerställer tillgången till lokala veterinär- och djurhälsotjänster samt främjar anslutningen av produktionsdjursgårdar
till de rikstäckande hälsovårdsprogrammen.

Bättre arbetsförhållanden och -miljöer eftersträvas genom tillsyn över arbetarskyddet
Arbetarskyddstillsynen bidrar till att arbetstagarna behåller sin hälsa och arbetsförmåga, orkar i arbetet och att jämlikheten på arbetsmarknaden bevaras.
Uppgiften är att förebygga och minska
de hälsoolägenheter som arbetet och arbetsförhållandena medför för arbetstagarna. Genom tillsynen främjas hanteringen av säkerheten på eget initiativ och att
arbetslagstiftningens spelregler följs på
arbetsplatserna. Arbetarskyddstillsynen
riktas till de delområden som riksdagen
fastställer.

Genom tillsynen säkerställs att arbetsplatserna har fungerande hanteringsmetoder för arbetarskyddet och praxis som
bygger på identifiering och utvärdering
av arbetsplatsens risker och olägenheter. Syftet är att påverka arbetsförhållandena så att arbetstagarnas arbetsoch funktionsförmåga bevaras under
arbetskarriärens olika skeden och så att
förtida utträde ur arbetslivet minskar.

Kontaktuppgifter
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Telefon 0295 018 000 (växel)
Fax 02 2511 820
Officiell e-postadress: registratur.sydvastra@rfv.fi
Kommunikation: information.sydvastra@rfv.fi
fornamn.efternamn@rfv.fi

Huvudverksamhetsstället i Åbo
Självständighetsplan 2
PB 22
20801 ÅBO

Öppet mån-fre kl. 8.00-16.15

Ytterligare information, kontaktinformation och blanketter finns på vår webbplats www.rfv.fi/sydvastra

Regionförvaltningsverket
övervakar, betjänar och skyddar
i Sydvästra Finland

