Landsbygdspolitiska rådets målsättningar för nästa regeringsperiod:

Politik som beaktar
lokala behov,
resurser och möjligheter

Vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt
identifiera och utnyttja dess stora potential.
Vi måste tänka om när det gäller landsbygden samt
identifiera och utnyttja dess stora potential. Landsbygden är vår gemensamma resurs,
och vi har inte råd att låta bli att utnyttja de möjligheter som den erbjuder.
De varierande områdena i Finland är en rikedom för landet:
en omfattande landsbygd, en vidsträckt skärgård, små centrum och stadsområden.
De behöver varandra. Många finländare har band till både landsbygden och städerna.
Många av oss förflyttar oss allt oftare mellan olika platser, både i arbetet,
i vardagen och på fritiden.
Vår landsbygd har tillgångar som det råder brist på i världen: förnybara naturresurser,
ren luft, rent vatten och mark samt miljöer som främjar hälsan och välfärden i hela landet.
Dessa tillgångar utgör samtidigt en grund för Finlands tillväxt.
Det är viktigt att våra naturresurser används på ett ekologiskt, ekonomiskt,
socialt och kulturellt hållbart sätt. Vi vill uppmuntra till en socialt ansvarsfull politik,
som främjar aktivitet, deltagande och företagsamhet bland medborgarna samt en
smidig och trygg vardag på landsbygden.
Utdrag ur nationella landsbygdspolitiska kommunikén: “För en framgångsrik landsbygd”.
Kommunikén tillkännagavs under Landsbygdsparlamentet 3.9.2017.

Som målsättning en politik, genom vilken
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hållbart och som en helhet

ett livskraftigt Finland utvecklas
platsbaserat
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ett livskraftigt Finland utvecklas genom
att stärka civilsamhället
ett livskraftigt Finland utvecklas genom att stärka
medborgarnas kompetens och företagande

På landsbygden bor

1.6 miljoner

permanent
bosatta personer.

Av invånarna är
60 % missnöjda med
vägarnas tillstånd.
98 % anser att användning
av personbil är en nödvändighet.
57 % skulle utnyttja kollektivtrafik
om servicen vore tillgänglig.
50 % upplever att dataförbindelserna är svaga.

På landsbygden
finns 30 %
av de små till
medestora företagen.

Av företagen
anser
20 % att fiberuppkoppling
har påverkat det att
företaget har grundats.
25 % att fiberuppkoppling
har påverkat valet
av företagets ort.

I 48 kommuner
är tillgängligheten
på ultrasnabb
dataförbindelse <5 %

Källor: Maaseutukatsaus 2017, Maaseutukatsauksen kansalaiskyselyn yhteenvetoraportti 2017, VN selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9/2017 (Smart Countryside), A. Kurvinen, A. Jolkkonen, V. Lemponen 2018 (Työtä ja koulutusta maaseudulle-hanke).
Bild: @maaseutuverkosto, Jyrki Vesa.

1 Ett livskraftigt Finland utvecklas hållbart
och som en helhet

Landsbygdens mångfald samt platsernas och medborgarnas olika behov, resurser och möjligheter måste beaktas både i den
politiska beredningen och i själva beslutsfattandet. Förutsättningarna för en ekonomiskt, socialt, kulturellt och ekologiskt hållbar
utveckling bör förbättras överallt i Finland, så att man främjar likabehandling av regioner. Landsbygdens materiella resurser
måste utnyttjas på ett hållbart sätt och så att den regionala och lokala verksamhetsmiljön stärks och aktörerna respekteras.
De ungas tro på framtiden är avgörande och de ungas röst måste höras när man fattar beslut om landsbygden.
Under nästa regeringsperiod bör man fatta beslut om:
• tillämpning av landsbygdskonsekvensbedömning i samband med lagstiftningsprojekt och reformer som påverkar möjligheterna
att bo, leva, röra sig och bedriva företagsverksamhet i landsbygdsområdena.
• skräddarsydda åtgärder som främjar hållbar utveckling (inkl. klimatpolitiska) och som svarar mot befolkningsgruppernas och de
olika platsernas behov, resurser och verksamhetsmiljöer.
• en långsiktig vägpolitik och en fortsättning för programmet om 1,5 miljarder euro för minskningen av trafiknätets renoveringsskuld.
• höjning av samhällsomfattande tjänsten gällande hastighet för datakommunikationförbindelser till 100 Mbit/s och
om en långsiktig plan för finansieringen av offentliga investeringar i digitala infrastrukturer.
• en mångfald av verktyg för landsbygdsutveckling i alla fonder under nästa EU-programperiod.
Det är önskvärt att beslutsfattarna
– systematiskt efterlyser bedömning av landsbygdskonsekvenser gällande beredningen av regeringens propositioner.
– känner till landsbygdens mångfald och dess möjligheter för anpassningen till och hanteringen av klimatförändringen,
vid övergången till bioekonomi och cirkulär ekonomi och för främjandet av välfärden.
– låter göra bedömningar av för- och nackdelarna med centralisering och decentralisering av verksamheter innan beslut
fattas samt söker lösningar på de problem som eventuellt påvisas i bedömningarna.

Av finländarna bor

2.2 miljoner

regelbundet
under fritiden på
landsbygden...

...multilokalitet
berör flera finländares
liv genom arbete,
ägande och fritidsintressen.

Av Finlands
areal är

52 %

säsongsbundet
tillväxtområde*
Källor: K. Pitkänen, A. Strandell 2018 (MUA 2-3/2018, vol. 25 Maaseutuja tulevaisuudessa),
* Työvoiman alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus VN-teas-hankkeen politiikkadialogin policy brief 1 (11.1.2019) / Hilkka Vihinen, Luke. Bild: @husbean

2 Ett livskraftigt Finland utvecklas platsbaserat
Landsbygdens mångfald måste beaktas både i den politiska beredningen och i själva beslutsfattandet. Jämlikhet kan
förverkligas genom djärva, skräddarsydda lösningar som svarar mot de behov, resurser och möjligheter som finns på
olika platser. Framtiden för lokala centra på landsbygden (kyrkobyarna) måste lyftas upp på den landsbygdspolitiska agendan.
Växelverkan mellan landsbygden och städerna måste stärkas.
Under nästa regeringsperiod bör man fatta beslut om:
• att förverkliga en platsbaserad politik och utveckling i Finland och inkludera det som ett strategiskt mål i regionalpolitiken.
• att utreda och genomföra platsbaserade skräddarsydda lösningar i fråga om politik, skatter och stöd samt
utbildning och tjänster (t.ex. i samband med reformen av statsandelssystemet).
• att samla in och utnyttja geografisk information med beaktande av multilokalitet för att följa upp
den platsbaserade politiken.
Det är önskvärt att beslutsfattarna
– tar upp landsbygdsperspektivet till diskussion så att de olika platsernas utgångspunkter beaktas i politiken.
– efterlyser data som grundar sig på geografisk information för uppföljning av den platsbaserade politiken.
– ser att stads- och landsbygdspolitiken möts särskilt i landskapens s.k. andra och tredje städer och kyrkbyar och att de inte
kan utvecklas utan förståelse för hur landsbygden och städerna är beroende av och står i växelverkan med varandra.

I Finland
finns det ungefär

4 200
byar.

Enligt en enkät*
är sk. partnerskapsbord
(el. dyl.) i bruk i endast
40 kommuner.

En euro som
investeras i
frivilligarbete ger

6 euro

räknat per
arbetstimme.
Källor: J. Laasanen 2011 / Ruralia-instituutti Raportteja 70, * Kuntaliiton kysely 2017 / P. Kurikka, Maaseutukatsaus 2017. Bild: @maaseutuverkosto, Contum Oy)

3 Ett livskraftigt Finland utvecklas genom
att stärka civilsamhället

Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen ökar välbefinnandet dels hos individen dels i hela samhället. En aktiv
medborgar- och föreningsverksamhet utgör grunden i ett fungerande samhälle. Den skapar socialt kapital och är ekonomiskt
värdefull. Medborgar-, organisations- och frivilligverksamheten står för många av tjänsterna på landsbygden. Den behöver
stärkas och aktörerna måste tas med i de offentliga beslutsprocesserna som jämlika parter vid sidan av den offentliga förvaltningen och näringslivet.
Under nästa regeringsperiod bör man fatta beslut om:
• att upprätta ett nationellt nätverk för att i praktiken främja samverkan och partnerskap mellan offentliga,
privata och tredje sektorn.
• åtgärder för att stärka civila samhällets delaktighet i den offentliga servicen.
• åtgärder för att trygga möjligheten för att små lokala företag och föreningar, vilka är viktiga aktörer på landsbygden,
ska kunna verka som tjänsteleverantörer inom social- och hälsovården.
• att främja förutsättningarna för ett aktivt civilsamhälle genom att vidare förenkla tillståndsprocesser.
• att främja lokalt ledd utveckling i hela landet och i alla EU-fonder.
Det är önskvärt att beslutsfattarna
– främjar partnerskap mellan offentliga, privata och tredje sektorn på såväl nationell, regional som lokal nivå.
– främjar och efterlyser kundorientering inom den offentliga servicen.

Av företagen

Inom tio år berörs

50 000

företag av
ägarbyte p.g.a. åldrande.

har 30 % stora problem
med tillgången på kompetent
arbetskraft.

Av männen

i arbetsför ålder på
kärnlandsbygden och glesbygden har 30 % endast grundskoleutbildning.

Det finns
uppskattningsvis

tusentals

samhälleliga företag
på landsbygden.

Utländska

arbetstagare måste,
beroende på ort, vänta
4-8 mån på att få
uppehållstillstånd.
personer utgör ca 20 %
av arbetslösa arbetskraften på
landsbygden, jfr. 27 % i städerna.

Källor: Maaseutukatsaus 2017, EK:n yrityskysely 2018, Migri 2018, Ruralia-instituutti raportteja 176 (2018), Idekoop-selvitys 2010, Bild: @maaseutuverkosto, Lietso Oy

I färre än

40 %

av landsbygdskommunerna finns
en läroanstalt på
yrkesskolenivå.

4 Ett livskraftigt Finland utvecklas genom att stärka
medborgarnas kompetens och företagande

Det behövs satsningar på utveckling av medborgarnas kompetens och företagande överallt i landet, både nära människor
och platsoberoende i digital form. Utbildade unga med digitala färdigheter och en vilja att bli företagare är de viktigaste
faktorerna för uppkomsten av ny företagsverksamhet och lyckade generationsväxlingar på landsbygden.
Under nästa regeringsperiod bör man fatta beslut om:
• åtgärder för att trygga möjligheterna till kompetensutveckling och livslångt lärande i landsbygdsområdena,
genom att inleda ett riksomfattande försök med regionala kompetenscentra inom ramen för vilket tillgången till undervisning
på olika utbildningsområden och utbildningsnivåer (medborgarinstituts-, yrkeshögskole-, högre yrkeshögskole- och
universitetsnivå) förbättras med hjälp av metoder som används vid när- och distansundervisning.
• satsningar på att främja innovationsverksamhet, digital kompetens, internationalisering och tillväxt i små och medelstora
företag samt åtgärder för att ytterligare förenkla företagsverksamhet.
• att modernisera lagstiftning som gäller samhälleligt företagande och andelslag.
• anvisningar gällande förfaranden vid offentliga upphandlingar som lämpar sig för små och medelstora företag.
• smidigare tillståndsprocesser, kortare behandlingstider och mer flexibel prövning av tillgång till utländsk arbetskraft också i
landsbygdsområden.
Det är önskvärt att beslutsfattarna
– efterlyser uppgifter om landsbygdskonsekvenser gällande uppföljningen av reformerna inom utbildningsområdet
och kräver att korrigerande åtgärder vidtas för att lösa eventuella problem .
– är medvetna om utmaningarna i fråga om tillgången på kompetent arbetskraft på landsbygden.
– inser betydelsen som utvecklingen av den lokala och den regionala ekonomin har för samhällsekonomin.

Mer information och artiklar:

Landsbygdspolitik.fi/sv/riksdagsval
De nyaste uppdateringarna:

@RuralPolicyFIN (twitter)
@maaseutupolitiikka (facebook)
Följ den landsbygdspolitiska debatten och delta i den:

#landetalar #landsbygdspolitik

