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INFRA rf
strategi 2016–2019
BYGGSTENAR

•Föreningens stadgar ger
verksamheten ramar och
syfte.
•Principerna som styr
verk-samheten
sammanfattas i
värderingarna.

Mission
•Förverkligandet av syftet:
Vad finns vi till för?
Vilka är våra grundläggande
uppgifter?

Syfte och
värderingar

•Målbild 2019 – mätbar
och konkret.
•Strategiska mål härleds ur
visionen och de
grundläggande
uppgifterna.

Vision

VÄRDERINGAR
INFRAs verksamhet styrs av tre värderingar: resultatorientering, fair play och nätverksutnyttjande.
Värderingarna återspeglar sig i all verksamhet och i alla tillvägagångssätt som INFRAs hela personal,
alla förtroendevalda och alla medlemmar utför respektive använder.

Resultatorientering
•”Vår verksamhet har ett syfte,
vi skapar resultat.”
•Åstadkomma något; något
konkret; mätningar: €, %, st.
•Framgångar, uppnå mål
•Föra vidare

”I min entreprenadkedja
vinner alla aktörer.”

Fair play
•Göra det rätta
•Win-win realiseras
•Ansvar, miljöfrågor
•Hållbara lösningar
•Följa avtal
•Följa överenskommelser
•Rättvisa
•Ett etiskt perspektiv

”Jag främjar systematiskt frågor som
jag ansvarar för. Mitt agerande är
målinriktat och leder till resultat.”

Nätverksutnyttjande
•Samarbetspartners
•Nätverksbildande mellan
medlemsföretag
•Samarbete mellan
medlemsföretag och distrikt
•Utnyttja medlemmarnas
kunskaper
•Synlighet
”Jag utnyttjar aktivt mina
nätverk för att främja
strategimålen. Jag bygger
inte murar.”
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INFRA RF:S GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER
Förbättra förutsättningarna för
företagsverksamhet

Informationsförmedling,
kommunikation
Utveckla och upprätthålla kompetens
Nätverkande

Föreningsverksamhet och
medlemstjänster

 Påverkansarbete, näringspolitik,
arbetsmarknadspolitik, smidiga processer, lagstiftning
 Säkerhet, miljö, lönsamhet
 EU-lagstiftning, internationell verksamhet
 Extern och intern kommunikation
 Producera, analysera och förmedla information
 Tidning, webbplats, medlemsbrev m.m.
 Utbildning, evenemang
 Utveckling, FoU
 Medlemsevenemang, evenemang för
intressentgrupper
 Främja samarbets- och affärsmöjligheter
 Rådgivning i lag- och kollektivavtalsfrågor
 Samköpsavtal, medlemsförmåner, medlemsvärvning
 Organisering (personal, förtroendevalda)

MISSION – VAD FINNS VI TILL FÖR?
”Vi bygger en grund för
Finlands
konkurrenskraft och för
en smidig vardag för
allmänheten samt
förbättrar
förutsättningarna för
våra medlemsföretag.”

Finlands
konkurrenskraft

Smidig
vardag
Hållbar och
lönsam
infrastruktursektor

VISION
1) År 2019 har medlemmarnas marknadsandel inom infrastrukturupphandling ökat från nivån 2014
2) INFRA har skapat förutsättningar för en bättre konkurrensförmåga hos medlemmarna
3) Infrastruktur utvecklas och finansieras långsiktigt i Finland

