
I april 2017 väljs beslutsfattarna för kom-
munerna i Finland för den kommande fyra-
årsperioden. De kommunala beslutsfattarna 
ansvarar för många frågor som påverkar 
kommuninvånarnas vardag, som utbildning, 
planläggning, boendemiljöns säkerhet och 
hälsosamhet samt infrastruktur.

Kommuner och landskap ska erbjuda jämlika 
och heltäckande service för medborgare, 
arbetstagare, företagare och företag. Framti-
dens kommun är effektiv, aktiv, innovativ och 
öppen för samarbete.

Kommunerna behöver modiga och kom-
petenta beslutsfattare som satsar på nya, 
tillväxtskapande investeringar samt utvecklar 
och upprätthåller en livskraftig näringspolitik 
och en mångsidig sysselsättning i sin egen 
kommun. Ingenjörsförbundet uppmuntrar så 
många av sina medlemmar som möjligt att 
ställa upp som kandidater i kommunalvalet 
och bidra till utvecklingen av den egna kom-
munen.
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Kommunen spelar en viktig roll i näringspolitiken. En effektiv näringspolitik 
lockar ny företagsverksamhet till kommunen, skapar tillväxt och nya innova-
tioner samt främjar sysselsättningen och en hållbar ekonomi. En livskraftig 
kommun är en bra plats att bo, arbeta och bedriva affärsverksamhet i. Förut-
sättningen för en positiv atmosfär är att kommunen har en fungerande infra-
struktur, att välfärdstjänsterna är tidsenliga och att man ser till företagens och 
de nya kommuninvånarnas behov genom en effektiv planläggning.

• Kommunerna måste reagera på den förändring av näringsstrukturen som 
digital teknologi för med sig. För detta krävs att kommunerna har ett nytt 
näringspolitiskt program för den digitala tidsåldern, där man identifierar 
kommunens och regionens styrkor. Oberoende av de nuvarande eller kom-
mande administrativa gränserna måste kommunerna och landskapen satsa 
på ett fungerande samarbete.

• Kommunerna och landskapen ska vara ansvarsfulla ägare av offentliga bo-
lag. För offentliga bolag ska man sätta upp mål som stödjer hela samhällets 
funktion.

• Kommunernas kunnande om upphandlingar måste utvecklas vidare. I 
upphandlingarna ska man ta hänsyn till nya, innovativa sätt att producera 
tjänster. Små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar 
ska underlättas genom att dela upphandlingar i mindre helheter när det 
är möjligt. I upphandlingarna ska man utöver helhetsekonomiska aspekter 
beakta sysselsättningsperspektivet. Kommunerna måste säkerställa att deras 
samarbetspartner följer kollektivavtalen och att deras produkter och funktio-
ner är socialt och ekologiskt hållbara.

• Kommunernas näringspolitik ska stödja uppkomsten av nya innovationer, 
företagens tillväxt och förnyelsen av områdets näringsstruktur.

• I infrastruktur-, trafik- och byggprojekt ska man utnyttja finansieringsmo-
deller med tydligt definierade ansvar, och som möjliggör den privata och 
tredje sektorns deltagande i kostnaderna. Sådana projekt i kommuner kan till 
exempel vara farleder, VVS-projekt, datatrafikförbindelser, torgparkeringar, 
kulturcentrum samt idrotts- och allaktivitetshallar. 

• En smidig pendling och större pendlingsregioner måste tryggas genom att se 

En effektiv näringspolitik garanterar en hållbar kommunekonomi



Kommunerna har en viktig uppgift i att möjliggöra framtida kunnande. Kom-
munerna sköter ordnandet av småbarnspedagogik, grundläggande utbildning 
och utbildning på andra stadiet ensamma eller genom samkommuner. De flesta 
yrkeshögskolor ägs antingen direkt eller indirekt av kommunerna. Budget-
besparningarna har även riktats till utbildning, vilket oundvikligen påverkar 
förutsättningarna för den framtida tillväxten.

• Det är kommunernas ansvar att se till att varje finländsk skola erbjuder en 
högkvalitativ utbildning som stödjer eleverna. Man måste måna om kva-
liteten av undervisningen i matematik och naturvetenskaper för att inlär-
ningsresultaten ska stanna på en hög nivå. Detta skapar grunden för upp-
rätthållandet och utvecklandet av kunnandet under de kommande åren och 
garanterar att Finland bibehåller sin konkurrenskraft.

• Fortskridandet av yrkesutbildningsreformen ska noga följas upp i kommu-
nerna. Förändringarna i arbetslivet förutsätter att man i all utbildning satsar 
på kommunikationsfärdigheter, problemlösningsförmåga och förmågan att 
tillägna sig och lära sig nytt.

• Som ägare av läroanstalter måste kommunerna ta hänsyn till det regionala 
och riksomfattande utbildningsbehovet bättre än idag. Som ägare måste 
kommunerna se till att undervisningen har tillräckliga och högkvalitativa 

Grunden för framtidens kunnande skapas i kommunerna

Ökad sysselsättning, arbetsproduktivitetstillväxt och ett bättre arbetsliv kräver 
en ny attityd och reformer utöver en gemensam vilja. Som en stor arbetsgivare 
måste kommunsektorn vara en föregångare vad gäller kvalitativa arbetslivsfrå-
gor. Främjande av sysselsättningen förutsätter ett nytt tänkande inom utveck-
lingen av arbetskraftstjänster.

• De offentliga arbetskraftstjänsterna och arbetsförmedlingsverksamheten 
måste effektiviseras genom att utnyttja icke-offentliga tjänster. Särskilt fack-
förbundens expertis ska utnyttjas inom områden där fackförbunden har lång 
erfarenhet av att utveckla projekt för sysselsättning på eget initiativ. Privata 
arbetsförmedlingstjänster kan komplettera de offentliga tjänsterna till exem-
pel inom individuell karriärrådgivning och skräddarsydda utbildningar.

• Förändringen av arbetslivet förutsätter att fungerande spår för vidareutbild-
ning upprätthålls och utvecklas. I utvecklingen av arbetskraftstjänsterna ska 
man särskilt beakta tjänsterna för akademiker.

• Kommuner och landskap ska sträva efter en exemplarisk personalpolitik. De 
måste ha en tidsenlig personalutvecklingsplan som tar hänsyn till kompe-
tens- och karriärutveckling. Flexibla arbetstidslösningar och möjligheterna 
att förena yrkes- och familjeliv ska vara självklara i kommunerna. Inga kom-
muner eller landskap har råd att åsidosätta personalens välmående i arbetet. 

Kommunerna ska vara exemplariska arbetsgivare

• De pågående strukturella utvecklingsprojekten vid högskolorna runtom i 
landet får inte leda till att dualmodellen slopas. I utvecklingen av yrkeshög-
skolor ska man beakta regionens egna styrkor och näringslivets behov.

• I förändringen av arbetslivet måste kommunerna se till att det regionalt 
erbjuds heltäckande vuxen- och vidareutbildning som kan utnyttjas flexibelt. 

• Kommunerna ska skapa sitt eget arbetspraktiksystem som beaktar olika 
utbildningsstadier och bidrar till att garantera framtidens experter till kom-
munernas tjänst.

• Kommunalägda skollokaler ska kunna utnyttjas för fritidsaktiviteter och 
rekreation. 

till infrastrukturens skick och investera i kollektivtrafiken. Tillväxtkorridorer 
måste utnyttjas effektivare än idag genom samarbete mellan kommuner, 
landskap och statsmakten.

• Digitaliseringen förutsätter, utöver nya sätt att tänka och agera, investering-
ar i en fast datatrafikinfrastruktur. För att kunna arbeta och bedriva företags-
verksamhet digitalt på ett smidigt sätt krävs tillräckligt snabba, breda och 
välfungerande förbindelser. Kommunerna ska kräva och övervaka utvecklan-
det och upprätthållandet av en landsomfattande infrastruktur.

• En planläggning av hög kvalitet påverkar längde av människors arbetsresor, 
tillgången till tjänster, möjligheterna till arbete på distans och företagens 
verksamhetsmiljö. Planläggningen ska vara smidig, och den måste ses som 
en del av kommunernas markanvändning, bostads-, trafik- och näringspoli-
tik.

resurser.  Inom yrkeshögskoleutbildningen måste man vara beredd på att 
genomföra strukturella reformer och att vid behov avveckla befintliga utbild-
ningar.


