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1. Programmets mål och visionen om den livskraftiga landsbygden 
 
Landsbygdspolitiken syftar till att säkerställa 
en livskraftig och aktiv landsbygd. På samma 
sätt som det fi nns många olika defi nitioner på 
landsbygden, består även dess livskraft av brokiga 
och växlande beståndsdelar. I den mera långsiktiga 
visionen om den fi nländska landsbygdens 
livskraft ingår både autonoma saker och faktorer 
som kan styras politiskt. Landsbygden är ett 
mångfasetterat samhälle som är i interaktion med 
städerna och sammanhänger med nationella och 
internationella utvecklingsgångar. Den består 
av gles-, by- och småstadsbebyggelse, natur och 
kunniga och viljestarka människor samt allt fl era 
yrken.

Landsbygden är bestående, men landsbygds-
po li tiken är ännu ett ungt politiskt område. 
Landsbygden är byar, skogar, åkrar och långa 
avstånd.  Beroende på defi nitionen är landsbygden 
varannan eller var femte fi nländares bostadsort. 
Med sin stora, glest befolkade landsbygd och sitt 
nordliga läge är Finland ett mycket exceptionellt 
land i Europa. I Finland fi nns ett speciellt 
behov av att utveckla en politik som biter på 
landsbygdens förhållanden och som samtidigt 
tar i beaktande de möjligheter som växelverkan 
mellan landsbygd och stad ger. Även om villkoren 
för den livskraftiga landsbygden är hårda, kan alla 
de faktorer som bidrar till landsbygdens livskraft 
påverkas med fl era politikområdens metoder och 
med landsbygdspolitiken.

Landsbygdspolitikens strategiska målsättning 
är att ta landsbygden bättre med i den regionala 
och nationella utvecklingen. Utgångspunkten 
för regionutvecklingen måste vara en 
stark landsbygds- och stadspolitik samt en 
interaktionspolitik som förenar dem. En dylik 
regionalpolitisk konstellation garanterar också de 
bästa regionstrukturella förutsättningarna för de 
instrument med vilka Finland kan klara sig i den 
allt mera globaliserande världen.

Stora förändringar bland befolkningen, i 
yrkena och i teknologin inverkar radikalt på 
landsbygden. I många områden utgör lantbruket 
grunden för landsbygden, men det är inte mera 
den enda näringen i landsbygdssamhällen. 
Strukturomvandlingen förutsätter i och för sig 
inte att landsbygden alltid och överallt skall 
vara en förlorare. Med nya målsättningar, 
lösningar, arrangemang och sätt att organisera 
sig fås till stånd både motattacker och nya 
verksamhetsmöjligheter. Hur detta skall verk stäl-
las i varje enskilt fall, är en av landsbygdspoliti-
kens kärnfrågor. Ett nödvändigt om än inte 
tillräckligt villkor är att landsbygdens invånare 
tar mera ansvar för utvecklingen av sitt område. 
Detta erbjuder en stor påverkningsmöjlighet. När 
omständigheterna väsentligt har förändrats, gäller 
de gamla organisationerna och sätten att verka 
inte mera. Att få till stånd nya, kraftsamlande 
mekanismer är ett villkor för landsbygdens 
utveckling. För närvarande sprids statens och 
kommunernas stödtillgångar till många gamla 
och delvis otillräckligt fungerande organisationer. 
När omständigheterna förändras, uppstår även 
förändringstryck mot verksamhetslokaliteternas 
ägande- och underhållsansvar. Det är nödvändigt 
att förnya landsbygdens funktionella och 
organisatoriska strukturer.

Den nya regionutvecklingslagen som trädde i 
kraft från början av år 2003 skapade klarhet i 
planeringssystemet för regionutvecklingen. Regio-
nalpolitiken styrs med ett programmässigt utveck-
lingsarbete och på riksnivån sammanjäm kas de 
regionalpolitiska utstakningarna och åtgärder na i 
regeringens nationella målbeslut, specialprogram 
och förvaltningsområdenas ut vecklingsstrategier 
för utveckling av regio nerna. De specialprogram 
som lagen avser är regioncentrumprogrammet, 
det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet, kom-
petenscentrumprogrammet och skärgårdspro-
grammet. Om det landsbygdspolitiska helhets-
programmet föreskrivs i regionutvecklingslagen 
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Bild 1. Finlands landsbygdspolitiska system
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(602/2002) och statsrådets förordning om 
regionutveckling (1224/2002).

De långsiktiga utstakningarna för den regi on ala 
utvecklingen av landskapen görs i landskapspla-
nerna. Målsättningarna för de närmaste åren förs 
samman i landskapsprogrammet. Därutöver utar-
betas årligen en verkställningsplan för landskaps-
programmet. Planen behandlar konkreta åtgärder 
och fi nansiering. Åtgärderna fi nansieras antingen 
från EU-delfi nansierade program eller helt med 
nationellt stöd.

Landsbygdspolitiken i vid bemärkelse omfattar 
de åtgärder inom fl era olika förvaltningsområden 
som direkt eller indirekt inverkar på landsbygden 
(Bild 1). Den snävt defi nierade landsbygdspo-
litiken omfattar de direkta åtgärder som riktar 
sig till landsbygden och stöder och kompletterar 
andra politikområden. Landsbygdspolitiken är 
parallell med sektorpolitiken och jämställd med 
andra politikområden och politikprogram. Den 
är inte sektorpolitik utan politik som baserar sig 
på nätverk och sammanfogar och koordinerar 
olika områden inom politiken, expertsystemets 
delar och landsbygdens aktörer. Utvecklandet av 
landsbygden kan inte skötas tillräckligt bra med 
sektorpolitik och ministeriernas regionstrategier. 
Landsbygdspolitiken har egna uppgifter och den 
behöver ansvariga aktörer på alla verksamhetsni-
våer. 

I sitt program förband sig statsminister Matti Van-
hanens regering att uppdatera det landsbygdspoli-
tiska helhetsprogrammet. Genomförandet av det 
föregående, i ordning 3:e helhetsprogrammet är 
på sluttampen. Nästan alla dess förslag har gen-
omförts. Det behövs ett nytt program för att rikta 
åtgärder som syftar till att utveckla landsbygden. 
Helhetsprogrammet och det specialprogram som 
utarbetats på basis av det koncentrerar sig på den 
breda landsbygdspolitikens frågor och  utveck-
landet av det landsbygdspolitiska systemet. 

Enligt den reformerade lagen om regional ut-
veckling godkänner statsrådet de s.k. specialpro-

grammen, av vilka ett är det landsbygdspolitiska 
helhetsprogrammet. Som naturligt är, innehåller 
helhetsprogrammet fl era linjedragningar och 
förslag som riktar sig även till andra än stats-
förvaltningen. Om dessa kan statsrådet inte 
fatta beslut. Därför kommer det att utarbetas ett 
landsbygdspolitiskt specialprogram som baserar 
sig på helhetsprogrammet och som innehåller 
statsförvaltningens linjedragningar och beslut 
om utvecklandet av landsbygden. I de saker som 
är gemensamma för båda programmen är linje-
dragningarna samstämmiga. För klarhetens skull 
talas det om det landsbygdspolitiska helhetspro-
grammet, som i praktiken är den landsbygdspo-
litiska samarbetsgruppens åtgärdsprogram. Det 
landsbygdspolitiska specialprogrammet är hel-
hetsprogrammets politiska del, dvs. statsrådets 
landsbygdspolitiska linjedragning för de närmas-
te åren. Enligt förordningen om regionutveckling 
skall specialprogrammet även granska samman-
fogandet och länkandet av andra program. Detta 
har gjorts i det helhetsprogram som stöder det 
landsbygdspolitiska specialprogrammet. 

Landsbygden har förutsättningar för att 
vara en fysiskt och socialt attraktiv boende-, 
konsumtions- och företagsmiljö, men positiva 
omständigheter uppnås inte av sig själv. Alla 
delar av visionen förutsätter vilja och framtidstro. 
Specialprogrammet är till sin strategi kompakt 
och målinriktat. Besluten har dimensionerats så 
att de kan genomföras eller till väsentliga delar 
sättas i gång under de närmaste två åren.   

Beredningen av specialprogrammet har varit 
mångfasetterat och bindande. Processen har för-
klarats i bilaga 1 till det landsbygdspolitiska hel-
hetsprogrammet som utarbetats som bakgrund 
för detta program. Likaså har miljökonsekvens-
bedömningen och könskonsekvensbedömningen 
beskrivits i bilaga 2 till det landsbygdspolitiska 
helhetsprogrammet. Ingen separat bedömning av 
regionala konsekvenser har gjorts, eftersom den 
var inbyggd i helhetsprogrammet. 

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 



9

olika komponenter samt effektivitetsutvärde-
ring en av förslagen i programmet har detaljerat 
behandlats i bilaga 4 till programmet. För att 

bedöma specialprogrammets beslut används en 
del av de komponenter som nämnts i bilaga fyra.
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2. Förändring av landsbygdens regionala struktur    

Stora utmaningar på regeringens politik för 
landsbygdens utveckling ställs av behovet att 
minska skillnaderna i utvecklingsförutsättningar-
na mellan regionerna och balansera migrationen 
och befolkningsstrukturen, befolkningens åldran-
de samt pensioneringen av de stora åldersgrupper-
na, sysselsättningen på landsbygden och strävan 
att göra dess näringar mångsidigare, behovet att 
skapa ett fungerande servicenätverk på landsbyg-
den och att utveckla ett samarbete inom stads- och 
landsbygdspolitiken så att de stöder varandra.

I de fl esta landsbygdsområden har invånaranta-
let sjunkit redan en längre tid och verkar sjunka 
fortfarande. På landsbygden nära centra fi nns 
det emellertid även kommuner vars invånarantal 
växer. Att befolkningen åldras är ett allmänt fe-
nomen som även berör de fl esta centra. För några 
perifera och små kommuner börjar den snedvrid-
na åldersstrukturen bli ett nästan övermäktigt 
problem i tillhandahållandet av tjänster. Den 
regionala obalansen kan åtgärdas med en med-
veten samhällspolitik. Problemen i befolknings-
strukturen kan bäst lösas med regionalpolitik i 
vid bemärkelse. Särskilt viktigt är det att förbättra 
ungdomarnas ställning på landsbygden.

Förändringarna i företagsvärlden har bidragit till 
att det har uppstått en situation där landsbygden 
är allt för beroende av ett fåtal näringsgrenar. 
Med tanke på den regionala balansen och ut-
nyttjandet av de nationalekonomiska resurserna 
är det nödvändigt att utveckla näringarna till allt 
mångsidigare. 

Det har skett fl era förändringar i landsbygdens 
tjänstestruktur. Tjänsterna har minskat och ut-
budet av dem har delvis förfl yttats till tätorter. Å 
andra sidan har tillgängligheten av tjänster inte 
försämrats i samma takt som verksamhetsställen 
minskat.  På landsbygden fi nns det fortfarande 
behov av tjänster, varför speciell uppmärksam-
het bör fästas vid tillgången till och kvaliteten på 

tjänster. Tjänsterna på landsbygden kan bevaras 
eller till och med ökas genom ett samarbete som 
överskrider sektorgränserna och med informa-
tions- och kommunikationsteknologi. På grund 
av att tjänsternas karaktär förändrats erbjuder 
även nya former av serviceföretag såsom vård- 
och omsorgsföretagande och turism nya möj-
ligheter på landsbygden.    

Struktureringen av de pågående landsbygdspo-
litiska utvecklingsprocesserna lyckas inte med 
hjälp av enbart utvecklingsprogram. De är de 
ekonomiskt mest betydande och organisatoriskt 
starkaste processerna, men de har alla sina regio-
nala, ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. 
De är bara instrument för att stärka landsbygdens 
livskraft. Program- och projektverksamhet bör 
även användas för att främja strukturella refor-
mer. Annars kommer resultaten av programverk-
samheten inte att bli bestående. 

2.1. Befolknings- och arbetsplatsutveckling

I slutet av år 2002 bodde ca 42 % av fi nländarna 
på landsbygden. Av arbetsplatserna fanns bara 32 
procent på landsbygden år 2001. Den stora skill-
naden i befolknings- och arbetsplatsandelarna  
beskriver betydelsen av förvärvsarbetet i centra.

I början av 1990-talet koncentrerade sig befolk-
ningstillväxten förutom till kommunerna kring 
landskapscentra även till vissa av landskapens 
landsbygdsområden, såsom Mellersta Österbot-
ten, Norra Österbottens södra delar, Lappland, 
Mellersta Finland, Birkaland, Centrala Tavast-
land, Egentliga Finland och Nyland. Under åren 
1996–2002 har områdena med befolknings-
tillväxt minskat kring landsbygdscentra, och 
tillväxtområdena i landskapen har så gott som 
försvunnit med undantag av  Södra Finland. 
Områdena med befolkningstillväxt har koncent-
rerats till Tammerfors, Åbo och Nylands region i 
dess helhet.
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Trots den kraftiga ekonomiska depressionen 
under granskningsperioden ökade antalet ar-
betsplatser i tillväxtområdena för nyarbetsplatser 
och arbetsplatser med över 50 000. Förlusterna 
i minskningsområdena gjorde emellertid helhets-
utvecklingen klart negativ: arbetsplatserna i 
landsbygdsområden minskade med sammanlagt 
ca 63 000 (-16 %). Den klart gynnsammare all-
männa ekonomiska utvecklingen under 1995–
2000 syns som en klar utvidgning av arbetsplat-
sernas tillväxtområden och förminskning av 
arbetsplatsernas nedskärningsområden jämfört 
med 1990-talets första hälft. Det sammanlagda 
antalet arbetsplatser i landsbygdsområdena blev 
nästan oförändrat.      
 
En branschmässig granskning av arbetsplatsut-
vecklingen visar att arbetsplatserna minskat un-
der 1990-talets första hälft i nästan alla branscher 
med några få undantag när. Antalet arbetsplatser 
minskade mest inom jord- och skogsbruket och 
näst mest inom industrin. Arbetsplatsbortfallet 
var störst i dessa branscher även under den senare 
hälften av 1990-talet, men inom jord- och skogs-
bruket var minskningen över två gånger mindre 
än tidigare. Däremot ökade arbetsplatserna inom 
många servicebranscher och byggandet, vilket 
balanserade förändringen i arbetsplatserna så att 
den stannade nära nolltillväxten (-728). Av servi-
cebranscherna var tillväxten störst inom handeln, 
hälsovårds- och socialtjänster, fastighets- och af-
färslivets tjänster samt andra tjänster.

Iakttagelser om arbetsplatsförändringar efter 
landsbygdstyp: i alla landsbygdstypernas områ-
den har arbetsplatsutvecklingen varit gynn-
sammare under åren 1995–2000 än under åren 
1990–1995: arbetsplatsernas tillväxtområden har 
utvidgats och nedskärningsområden minskats.

• Regionalt sett har det uppstått mest nya ar-
betsplatser i städerna och på landsbygden nära 
städer, men  arbetsplatstillväxten var relativt 
störst i glesbygden.

• Mest nya arbetsplatser har uppstått i lands-

bygdsområdena på Åland, i Lappland och Ny-
land, medan det fanns minst nya arbetsplats-
områden i Södra och Mellersta Österbotten; 
landsbygdens arbetsplatstillväxt var emellertid 
relativt sett störst i Södra Österbotten (åren 
1995–2000).

• I de områden där antalet arbetsplatser ökar 
har den relativa tillväxten av arbetsplatsanta-
let i de fl esta landskap varit 2–3 gånger större 
under den senare hälften av 1990-talet än un-
der den tidigare hälften av 1990-talet.

• Minskningen av arbetsplatserna har berört de 
största områdena i Mellersta och Södra Öster-
botten och de minsta områdena i Kajanaland 
och i Lappland, men arbetsplatsernas minsk-
ning har varit relativt sett störst huvudsakligen 
i andra områden (Norra Österbotten, Östra 
Nyland, Centrala Tavastland och Lappland).

Utvecklingen verkar fortsätta i samma riktning 
under den första hälften av 2000-talet. Enligt 
regionala statistiker om förvärvsarbetande år 
2002 fanns det 313 000 arbetsplatser på kärn-
landsbygden och 168 000 arbetsplatser i glesbyg-
den. Detta innebär att det fanns sammanlagt litet 
under 500 000 arbetsplatser i glesbygden eller på 
kärnlandsbygden. Därutöver fanns det nästan 
250 000 arbetsplatser på landsbygden nära städer 
år 2002. 

Sammanfattningsvis kan sägas att en tredjedel av 
arbetsplatserna fi nns på landsbygden och att över 
40 % av alla förvärvsarbetande bor på landsbyg-
den. Landsbygdens arbetsmarknad är således så 
omfattande, att dess utveckling har betydelse för-
utom för regionerna själva även för hela landet. 

2.2. Landsbygdernas mångfald

Naturförhållandenas betydelse för den regionala 
differentieringen av landsbygden har minskat. 
Det har kommit ny verksamhet till landsbygden: 
många slag av industriell och annan företagsam-
het och samhälleliga tjänster. Därutöver fi nns det 
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över 400 000 fritidsbostäder på landsbygden. 
Den största enskilda befolkningsgruppen på 
landsbygden är de människor som arbetar i 
tätorterna. 

Landsbygden är inget homogent område utan 
dess kulturella, landskapliga och näringsmässiga 
drag varierar betydligt även i geografi skt rätt så 
begränsade områden. Ju närmare man betraktar 
landsbygden, desto mer växlande ser den ut. Ti-
den för enhetliga levnadssätt, kulturföreteelser 
och yrken som var speciellt förknippade med 
landsbygd eller stad är förbi.  Det nuvarande 
samhället präglas av uppspjälkning och den visar 
sig lika mycket på landsbygderna som i städerna. 
Landsbygden är ett relativt begrepp som är starkt 
kulturellt bestämt.

Efter undersökningar och diskussion har den 
fi nländska landsbygdsforskningen och -politiken 
kommit till en kommuntypindelning som kan ka-
rakteriseras på följande sätt med tanke på områ-
denas utvecklingsutsikter:  
 
(i)  Landsbygden nära städer Detta område har 

de bästa förutsättningarna för utveckling. 
Invånarna har möjligheter att arbeta i de när-
belägna städerna. Jordbruksföretagare och 
övriga företagare har mångsidiga närmarkna-
der. Landsbygd nära städer fi nns i Södra och 
Västra Finland. I dessa delar av landet fi nns de 
bästa förutsättningarna för jordbruket och för 
diversifi ering av landsbygdens näringsstruk-
tur. Många av kommunerna i det här området 
får infl yttningsöverskott. Detta område är 
populärt i synnerhet bland barnfamiljer. Tack 
vare infl yttningsöverskottet kan många lands-
bygdskommuner i närheten av staden erbjuda 
sina invånare mångsidigare tjänster och göra 
investeringar samtidigt som de behåller sitt eko-
nomiska spelrum. Bland dessa kommuner fi nns 
även små städer. Välfärdsnivån är den högsta i 
landet.

 
(ii) Kärnlandsbygden Primärproduktionen är 

stark i området. Ställvis fi nns här även 

industrins branschkoncentrationer på 
landsbygden. På kärnlandsbygden fi nns även 
koncentrationer av specialiserad primärpro-
duktion i anslutning till primärproduktionen. 
De anknyter sig exempelvis till svinuppföd-
ning, pälsdjursuppfödning, odling under glas 
och fjäderfähushållning. I närheten av kärn-
landsbygden fi nns fl era medelstora centra. 
I områdets kommuncentra fi nns mångsidig 
verksamhet och de fl esta byarna är livskraf-
tiga.  Kärnlandsbygdens kommuner fi nns i 
Södra och Västra Finland.

(iii) Glesbygden Detta område hotas av en ond 
cirkel av ogynnsam utveckling: ungdomar 
fl yttar bort, tjänster försvinner, lantbruket 
blir tunnare, nya arbetsplatser räcker inte till 
för att ersätta minskningen av traditionella 
arbetsplatser, åldringarnas antal ökar och 
kommunernas ekonomiska bärkraft  för-
sämras. Den korta vegetationsperioden och 
andra randvillkor som naturen ställer utgör 
hinder för primärproduktionens utveckling. 
Majoriteten av glesbygdskommunerna fi nns i 
Östra och Norra Finland. Under hela den tid 
som Finland har varit medlem i EU har störs-
ta delen av glesbygden omfattats antingen av 
mål 6 eller av mål 1. 

Städer klassifi ceras här inte som städer på basis av  
kommunform utan på basis av bebyggelseform, 
näringsstruktur och folktäthet. Finlands 44 stä-
der är antingen centra för stadsbygder (majorite-
ten) eller lokala centra.

På bild 2 utgör interaktionsområdet mellan stad 
och landsbygd en separat områdestyp. I detta fall 
ersätter interaktionsområdet landsbygden nära 
städer, men i det ingår även några tiotal kommu-
ner på kärnlandsbygden. Med interaktionsområ-
det har man velat understryka landsbygdernas och 
städernas partnerskap och de samarbetsprojekt 
som detta ger upphov till. Interaktionsområdet är 
särskilt ett samarbetsfält för landsbygdspolitiken 
och stadspolitiken.
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Stads- och landsbygdsindelning
(november 2001)

Centra (44)
Gemensamt interaktionsområde (148)*
Kärnlandsbygd (178)
Glesbygd (129)

SM/AO/MH/7.11.2001

Bild 2. Finlands kommuner i landsbygd-centrum dimensionen

*Till det gemensamma interaktionsområder hör 37 kommuner i kärnlandsbygden och 14 i glesbygden. Jämsä och Nystad hör både till 
stadsnätet och till kärnlandsbygden. På kartan är de bara i det gemensamma interaktionsområdet.

Landskap och ekonomiska regioner är centrala 
för beredningen av åtgärderna för den regionala 
utvecklingen, men de räcker inte till som de enda 
områdena som tillämpas. En balanserad regional 
utveckling förutsätter att speciell uppmärksamhet 
fästs vid områden med de svagaste förhållandena.

2.3. Landsbygdernas utvecklingsprocesser 

En landsbygd för många slags människor 
Landsbygden är en värld av många slags 
människor och yrken. Det fi nns proportionellt 
sett mest odlare på kärnlandsbygden och i gles-
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bygden, men även i dessa områden utgörs majo-
riteten av andra grupper: småföretagare, de som 
förvärvsarbetar någon annanstans, kommun- och 
statsanställda och de som idkar fria yrken. För 
många är landsbygden en viktig miljö för hob-
byverksamhet, fritidssysselsättning och annan 
rekreation - eller för att få mening i livet - även 
om man inte offi ciellt skulle bo på landsbygden. 
Vid millennieskiftet identifi erade sig en tredjedel 
av fi nländarna samtidigt som landsortsbo och 
stadsbo.

Den yrkesmässiga och befolkningsmässiga di-
versifi eringen är positiv. Vid sidan om detta 
fi nns emellertid två problem som är hårda och 
svåra att lösa: den proportionella och absoluta 
minskningen av antalet kvinnor samt den låga 
sysselsättningsnivån i landsbygdsområdena. Re-
gional- och landsbygdspolitiska instrument som 
når stora landsbygdsområden bör utvecklas och 
stärkas: resurscentraler för kvinnor samt kompe-
tenskoncentrationer bör grundas, lokala samfund 
och byekonomi bör stärkas, den avtalsbaserade 
verksamheten bör ökas, så att de befi ntliga små 
uppslagen till arbete på landsbygden kommer att 
omfattas av företagsverksamhet eller lönearbete 
osv.
 
En allt närmare växelverkan mellan lands byg-
derna och städerna
Städer och landsbygder hör ihop på många sätt. 
Centra är platser där landsbygdens invånare 
uträttar sina ärenden. I Finland fi nns fortsätt-
ningsvis det traditionella systemet med centra och 
verkningsområden, i vilket det dagliga livets varor 
och tjänster hämtas från närcentra. Mera sällsyn-
ta varor och tjänster hämtas från centra som är 
större och på längre avstånd. Det närproducerade 
upplevs som säkert. Utgående från detta vore det 
möjligt att utveckla formerna för kommersiell 
växelverkan.

En form av traditionell växelverkan är den dag-
liga pendeltrafi ken från landsbygden till städer 
och tillbaka. De som bor i städerna har många 
kontakter till landsbygden, det är ju där de har 

sina fritidsbostäder. De penningströmmar som 
växelverkan mellan landsbygderna och städerna 
ger upphov till är betydande. De kan uppgå till 
fl era miljarder euro årligen. Växelverkan mellan 
landsbygderna och städerna har att göra med det 
allt mångsidigare medborgarsamhället. Dialogen 
mellan by- och stadsdelsföreningar kan leda till 
praktiska projekt som resulterar i att medborgare 
börjar producera material för sätten att organise-
ra tjänster, innehållen i samarbetet mellan städer 
och deras grannkommuner och den lokala livsme-
delsekonomins utvecklingsriktningar. 

Koncentrerad regionutveckling
Stadsbygdernas invånarantal har ökat med fl era 
hundratusen personer från år 1975 till år 2000 
och koncentrerat sig på landsbygden närmast 
centra. Kärnlandsbygden och glesbygden har 
förlorat sammanlagt 146 500 invånare från år 
1975 till år 2000. Landsbygden är koncentrerad 
även internt: överallt fi nns både byar vars in-
vånarantal växer och byar från som förlorar sin 
befolkning. 

Befolkningens minskning på landsbygdsområden 
har jämnats ut under den första hälften av 2000-
talet. För närvarande berör befolkningsminsk-
ningen och befolkningens åldrande så gott som 
alla landsbygdstyper i samma proportion. Av 
alla landsbygdsområdena har det skett mest av-
folkning och en betydande befolkningsminskning 
i glesbygden under åren 1996 - 2002, även om 
det ställvis har uppstått omfattande nya bosätt-
ningsområden och en relativ befolkningstillväxt. 
Folkmängden har antingen vuxit eller förblivit 
oförändrad i nästan hälften av landsbygdsområ-
dena. 

Regionstrukturens koncentrationsutveckling har 
varit snabb. Inte ens EU:s strukturfonder har haft 
tillräcklig betydelse för sysselsättningsutvecklin-
gen på kärnlandsbygden och i glesbygden. De 
här områdenas relativa och absoluta ställning i 
den regionala arbetsfördelningen har däremot 
försämrats under den senare hälften av 1990-talet 
i samma takt som före EU-medlemskapet. Utan 
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nationella åtgärder förvärras befolknings- och 
arbetsplatssvinnet på kärnlandsbygden och i 
glesbygden.       

De unga fl yttar bort - de stora åldersklasserna 
återvänder
Utfl yttningsöverskottet på kärnlandsbygden och i 
glesbygden på sista tiden beror till stor del på den 
kraftiga bortfl yttningen av 15-29-åriga ungdomar. 
De ungas kraftiga bortfl yttning från landsbygden 
ökar nativiteten i områden med infl yttningsövers-
kott och minskar den i områden med utfl yttnings-
överskott. Delvis beroende på just dessa faktorer 
är befolkningsstrukturen i centra och speciellt på 
högskoleorter gynnsam. Samtidigt tar de unga 
fl yttarna den följande generationens invånare 
med sig från stagnerande landsbygdsområden, 
vilket leder till en negativ cirkel. Redan för närva-
rande överstiger dödligheten nativiteten i en stor 
del av landsbygdskommunerna. 

Som en följd av bortfl yttningen är åldersstruk-
turen snedvriden på kärnlandsbygden och i gles-
bygden. I dessa områden är befolkningens ålders-
struktur klart mera åldringsdominerad än i stä-
derna och på landsbygden nära städer. Därutöver 
är 15-64-åringarnas, dvs. de arbetsföras, andel av 
befolkningen på kärnlandsbygden och i glesbyg-
den betydligt mindre än den motsvarande andelen 
i det övriga landet, männens andel av befolknin-
gen är större än kvinnornas, och könsstrukturen 
blir allt mera snedvriden. Däremot är situationen 
betydligt ljusare på landsbygden nära städer vad 
gäller befolkningsutveckling och -struktur. 

På kärnlandsbygden och i glesbygden är ungdo-
mars utbildningsnivå klart lägre än i de övriga 
delarna av landet. När ungdomarna ger sig iväg 
för att studera och stannar på den nya orten, får 
fjärrorterna inte den utbildade arbetskraft som de 
behöver. De stora centra och deras närområden 
är vinnare vad gäller befolkningens höga utbild-

ningsnivå, medan kärnlandsbygden och speciellt 
glesbygden är förlorare. 

De ungas arbetslöshetsgrad  är i allmänhet större 
än arbetslöshetsgraden hos hela  befolkningen. 
Även de ungas arbetslöshetsgrad är klart högst i 
glesbygden, medan arbetslöshetsgraden på kärn-
landsbygden och landsbygden nära städer är i 
medeltal nära städernas nivå.

En möjlighet för kärnlandsbygden och i gles-
bygden är en stor fritidsbebyggelse. Majoriteten 
av Finlands över 460 000 fritidsbostäder fi nns 
på kärnlandsbygden och i glesbygden. Speciellt 
under semestertider har många glesbygdskommu-
ner lika många fritidsinvånare som permanenta 
invånare. 

De ovan beskrivna utvecklingsprocesserna kräver 
följande betoningar:
 
• Speciellt beaktande av de ungas sysselsättning, 

utbildning och landsbygdens livsmiljö. 

• En effektiv organisering av serviceutbudet för 
den åldrande befolkningen.

• I politiken tryggas en kontinuerlig diversi-
fi ering av landsbygdens näringsstruktur.  I 
det här ingår förstärkandet av företagsverk-
samheten, kunnandet och växelverkan mellan 
landsbygden och städerna.

• Skillnaderna mellan olika landsbygdsområden 
beaktas ännu noggrannare än tidigare, och den 
offentliga förvaltningen söker lösningar för 
många olika områdens, kommuners och byars 
behov. 

• Samlande av de krafter som deltar i utvecklan-
det av landsbygden, en ny slags organisation 
och målorienterad verksamhet.
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3. Bedömning av landsbygdspolitiken

Inom landsbygdspolitiken har gjorts fl era 
framsteg och allt fl era inser att landsbygdspolitik 
behövs. Synpunkterna på linjedragningarna för 
utveckling av landsbygden och landsbygdspoli-
tikens grunder har kommit närmare varandra. 
Utgångspunkten är att landsbygdspolitikens 
effektivitet mäts med utvecklingen av männis-
kornas antal och välbefi nnande. Förnyandet och 
stärkandet av landsbygdens funktionella grund-
struktur har framskridit: utvecklandet av byarna 
och de ekonomiska regionerna har förstärkts och 
lokala verksamhetsgrupper täcker hela landet. 
Utvecklingen av kompetenssystem har förfl yttats 
till regionerna och kompetenscentrumverksam-
heten har kompletterats med multipolis-nätet och 
kompetenskoncentrationer. Samtidigt har antalet 
lokala medborgarkontor för näringsexpertis 
ökat.

Landsbygdens regionindelning (landsbygd nära 
städer, kärnlandsbygd, glesbygd) har börjat an-
vändas allt mera såväl inom förvaltningen och 
forskningen som i landsbygdsindikatorerna. 
Landsbygdsforskningen har förstärkts med hjälp 
av åtta landsbygdsprofessurer och Rural Studies-
nätverket. Antalet forskare som har disputerat 
ökar ständigt. 

Projekten har effektiverat byggandet av telekom-
munikationsförbindelser. Telekommunikations-
nät som sträcker sig till byarna har börjat byggas 
i fl era områden. Statsstöd för underhåll av privata 
vägar har ökats så småningom. Dessutom har nya 
tillvägagångssätt för vägunderhåll, t.ex. vägdis-
ponentskap, börjat utvecklas.

Framsteg har gjorts även i fl era av landsbygdens 
näringsgrenar såsom kulturarbetet på landsbyg-
den, distansarbetet och landsbygdsturismen. 
Man har börjat förstå och erkänna skogens lands-
bygdspolitiska betydelse; träproduktsbranschen 
och användning av trä för energiutvinning är 
viktiga tyngdpunkter och båda branscherna förs-

tärks. I fl era branscher har skapats nätverk av små 
och medelstora företag och det branschmässiga 
utvecklingsarbetet har förstärkts så småningom. 
Även antalet lokala kvinnonätverk har ökat 
och nätverken har stärkts, fast inte tillräckligt. 
Statsrådets principbeslut  i november 2001 om 
strategin för placeringen av statens funktioner har 
lett till att utlokalisering av funktionerna bereds. 
Även partierna har blivit aktiva inom region- och 
landsbygdspolitiken. Nästan alla partier har nya 
region- eller landsbygdspolitiska program och 
riksdagens landsbygdsnätverk har utvidgats.

För att utvärdera resultaten skall uppmärksamhet 
fästas vid två grupper: å ena sidan vid själva pres-
tationerna och å andra sidan vid landsbygdspo-
litikens nödvändiga instrument. Det landsbygds-
politiska systemet vidareutvecklas och fl era akti-
va delar skapas för det.

I den snäva landsbygdspolitiken, med vilken 
avses åtgärder för den direkta utvecklingen av 
landsbygden, har man kommit längre än i den 
breda landsbygdspolitiken. De regionala utveck-
lingsprogram som delvis fi nansierats av EU och 
den nationella landsbygdspolitiken, som lindat 
sig runt den landsbygdspolitiska samarbetsgrup-
pen, kan ses som delar av den snäva landsbygds-
politiken. Många utvärderingar visar att dessa 
program har varit tämligen framgångsrika. Dä-
remot bör ytterligare instrument hittas för den 
breda landsbygdspolitiken så att de regionala 
verkningarna inom olika förvaltningsområden 
blir mera positiva. Helhetsprogrammet, special-
programmet och beredningsprocessen syftar till 
att stärka den breda landsbygdspolitiken. Mi-
nisteriernas regionala utvecklingsstrategier som 
blivit färdiga under sommaren 2004 minskar 
problemet och ger redskap till TE-centralerna och 
landskapsförbunden.

I form av företag, arbetsplatser, utbildning och 
samarbetsfrämjande nätverk har den snäva 
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landsbygdspolitiken redan till största delen nått 
det som är möjligt att uppnå. Landsbygden har 
i en exceptionell utsträckning mobiliserats i 
utvecklingsarbete. Därför har man uppnått vä-
sentligt mera sådana positiva resultat som direkt 
berör parterna än vad man skulle ha uppnått utan 
landsbygdspolitiska aktörer och landsbygdspo-
litisk verksamhet. Däremot har resultaten inte 
ännu varit tillräckligt bra i den breda landsbyg-
dspolitiken, m.a.o., har de sektoriella politiska 
helheternas regionala verkningar inte varit till-
räckliga. 

Ur de landsbygdspolitiska instrumentens synvin-
kel kan resultaten utvärderas på följande sätt: 

• Landsbygdspolitikens berättigande har utvid-
gats och samtidigt har synpunkterna på ut-
vecklingslinjerna kommit närmare varandra.  

• Antalet organisationer och personer som ar-
betar inom landsbygdsutveckling på heltid har 
ökat.

• Landsbygdsforskning utförs regionalt och 
nätverket är branschmässigt täckande. Det har 
kommit till ett nätverk av landsbygdsprofessu-
rer. Informationsproduktionen har ökat och 
fördjupats under de senaste åren, men den är 
inte ännu tillräcklig.

• Landsbygdsutvecklare utbildas på många oli-
ka sätt. Utbildningen har utvidgats och som 
bäst utgör utvecklarna ett oumbärligt nätverk i 
program- och projektarbetet.

• Den snäva landsbygdspolitikens instrument 

har utvecklats: EU-delfi nansierade målpro-
gram, verksamhetsgrupparbete, temaprogram 
och -grupper, nationella forsknings- och ut-
vecklingsprojekt och byverksamhet som tar 
ansvar för utvecklingsarbetet. 

• Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 
som inverkar på den breda landsbygdspoli-
tiken har utvecklats metodiskt och innehålls-
mässigt. 

Instrumenten och systemet är ännu halvfärdiga 
och negativ inställning fi nns kvar:

• De medel som är avsedda för utvecklingen av 
landsbygden  har minskat. Även om medlen 
för det landsbygdspolitiska utvecklingsarbetet 
ökade i och med EU-medlemskapet, ersatte 
de ändå inte den samtidiga minskningen i de 
privata och offentliga medel som anvisats till 
landsbygden.

• Jordbrukspolitiken och regionalpolitiken 
beaktar inte tillräckligt villkoren för landsbyg-
dens livskraft och landsbygdspolitiken har 
ännu varit ny och otillräcklig.

• De EU-bundna utvecklingsinstrumenten är 
temporära. 

Redan under beredningen av det landsbygdspoli-
tiska specialprogrammet har man berett sig på de 
problem som är i sikte genom att se till att den  po-
litiska ledningen för landsbygdspolitiken är med i 
den ministergrupp som behandlar lantbruks- och 
landsbygdsärenden.
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4. De landsbygdspolitiska linjedragningarna förnyas 

De förnyade landsbygdspolitiska linjedragningar-
na avspeglar regeringens långsiktiga mål, dvs. dess 
vilja. De landsbygdspolitiska linjedragningarna 
behandlar förnyandet av näringarna och arbe-
tet, höjandet av kunskapsnivån, basservicen och 
boendet samt stärkandet av landsbygdens verk-
samhetsstrukturer. Samtidigt har det landsbygds-
politiska systemet utvecklats och effektiverats.   

4.1. Förnyandet av näringarna och arbetet

De landsbygdspolitiska linjedragningarna och 
åtgärderna gäller för all näringsverksamhet som 
bedrivs på landsbygden. Regeringen understryker 
att landsbygdens näringsstruktur förnyas genom 
att främja den privata tjänstesektorns utveckling 
och genom att betona regionernas starka sidor. 
Välfärdssektorn, turismen, kulturen och distans-
arbetet erbjuder speciella möjligheter till detta. 
Regeringen vill säkerställa näringsstrukturens 
mångsidighet på landsbygden. Speciell uppmärk-
samhet fästs vid näringsgrenarnas jämställdhet 
som inkomstkällor. Regeringen framhäver att 
det behövs nätuppbyggnad på lokal, regional, 
nationell och internationell nivå för att skapa 
innovationer och vidareutveckla dem. För att upp-
nå detta skall det byggas snabba och rimligt pris-
satta teleförbindelser som täcker hela landet och 
sträcker sig till varje by före slutet av år 2007.   

Den privata tjänstesektorns utveckling hör nära 
ihop med stärkandet av industrins konkurrens-
kraft på landsbygden. Regeringen framhäver att en 
framgångsrik industri är av mycket stor betydelse 
för den fi nländska landsbygden även i globalise-
ringens förhållanden. Bibehållandet och ökandet 
av industriarbetsplatser på landsbygden ses som 
ett viktigt globalisationspolitiskt val med tanke på 
Finlands välfärd, sysselsättning och regionstruk-
tur. Den kontinuerliga förnyelsen av industrin 
stöds med en näringspolitik i enlighet med regerin-
gens linjedragningar. Verksamhetsförutsättningar-
na för små företag på landsbygden stärks genom 

att göra lokala företagstjänster mångsidigare och 
genom att betona företagarnas självstyrning.   I 
regeringens näringspolitik beaktas i synnerhet de 
för landsbygden typiska småföretagen, affärsverk-
samheten i andelslagsform och det expertnätverk 
som betjänar den. Offentliga system och tjänster 
som betjänar företagsverksamheten byggs utgåen-
de från mikroföretagens behov. 

Förutom lantbrukets näringspolitiska betydelse 
är lantbrukets multifunktionalitet även viktig 
för landsbygdens livskraft. I planeringen av jord-
brukspolitiken måste tas i beaktande att utveck-
lingen i landets olika delar bör vara balanserad. I 
utdelningen av regionutvecklingsmedel bör beak-
tas regionala skillnader och behov. Detsamma 
gäller för graderingen av lantbrukets stödnivåer. 
Förutom lantbrukets regionekonomiska betydelse 
betonas basnäringarnas inverkan som skapare av 
landskapsmiljöer och upprätthållare av naturens 
mångfald. För att främja lantbrukets multifunk-
tionalitet utvecklas förfaranden som baserar sig 
på ett positivt incitamentsystem. Vid utvecklingen 
av landsbygdens stödsystem tas i beaktande de 
regionala skillnaderna i produktionsmöjligheter, 
lantbrukets betydelse för den regionala ekono-
min, sysselsättningen och lantbruksföretagarnas 
möjligheter att få alternativa inkomster. Verksam-
hetsförutsättningarna för lantbruket och annan 
företagsverksamhet på landsbygden kan även 
påverkas med skattepolitik. 

På landsbygden fi nns många arbetsmöjligheter 
som inte ensamma är tillräckliga för att skapa 
företagsverksamhet eller bestående heltidsar-
betsplatser. För att hålla landsbygden levande 
och trygga tjänsterna behövs ett system med vars 
hjälp det ogjorda arbetet och arbetarna kan möta. 
Avtalsmässig verksamhet eller samhällelig arbets-
förmedling kunde vara användbara lösningar 
för att hitta nya utkomstkällor för landsbygden. 
Landsbygdens avtalsmässighet är en fl exibelt fun-
gerande mekanism för förmedling av arbete och 
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nyttigheter. Avtalsmässigheten hjälper att utveck-
la landsbygdens funktioner. Den tar fram källor 
för arbete och utkomst som kan genomföras i 
praktiken, producerar nyttigheter för medborga-
re och främjar på det här sättet utvecklingen av en 
livskraftig och fungerande landsbygd. Därutöver 
förbättrar den landsbygdsmiljöns kvalitet och 
ökar landsbygdens dragningskraft som boende- 
och arbetsmiljö.

En viktig uppgift för den offentliga förvaltningen 
är att se till att företagen på landsbygden har ett 
fungerande fi nansierings- och investeringsstöd-
system samt regional teknologi och riskfi nansie-
ring till sitt förfogande. Finansiering från Tekes 
riktas till nätverksbyggande inom produktions-
kedjor på fl era nivåer och till skapande och fi nan-
siering av teknologiska innovationer på landsbyg-
den. TE-centralerna, Tekes, Finnvera och Finpro 
intensifi erar sitt samarbete för att den service som 
företagen får skulle vara så friktionsfritt som möj-
ligt mellan olika organisationer som producerar 
service. Målet är tjänster som fungerar med prin-
cipen om samservice.

Som linjedragningen för skogsklustern framhäver 
regeringen utnyttjandet av träets kvalitet, kvan-
titet och höga förädlingsgrad. De företagare som 
arbetar inom jordbruket styrs mot att utveckla 
produkter som har högt mervärde, att diversifi era 
gårdarnas produktion och gynna deras mångsi-
dighet. Med dessa regeringens linjedragningar 
och en tillräcklig fi nansiering, som motsvarar 
minst den nuvarande fi nansieringsandelen, tryg-
gas arbets- och utkomstmöjligheter för landsbyg-
dens människor även i framtiden. 

Ur landsbygdspolitikens synvinkel är turismen en 
mycket betydande näring och utvecklingsområde 
på landsbygden. Turismen som näring visar rikt-
ningen för landsbygdens nya näringsmässiga roll, 
för tjänsternas landsbygd. Regeringen för vidare 
de pågående långsiktiga utvecklingsprocesserna 
utgående från de tyngdpunkter som ställts på 
landsbygdsturism. Tyngdpunkter i utvecklingsar-
betet är bl.a. produktutveckling, försäljning och 

marknadsföring, utvecklande av kunnande samt 
kvalitetsstyrning och miljö.

Tillgången till arbetskraft på landsbygden bör 
säkerställas på ett övergripande sätt. Vid sidan 
om regionaliseringen av statsförvaltningens 
arbetsplatser är det motiverat att förbättra den 
offentliga förvaltningens färdigheter att öka 
möjligheterna till distansarbete som baserar sig 
på frivillighet och en överenskommelse mellan ar-
betsgivaren och arbetstagaren. De nya formerna 
för arbetets organisering kräver förutom tekno-
logiskt utvecklingsarbete även organisatoriska 
förändringar. Ministerierna och den förvaltning 
som är underställd dem stärker distansarbete som 
en alternativ arbetsform.

På TE-centralerna är en stor del av de personer som 
verkställer utvecklingsprogram visstidsanställda. 
Övergångsskedet mellan EU-programperioden 
kan orsaka problem när de anställda söker sig till en 
säkrare arbetsplats före den nuvarande program-
periodens slut. Detta fördröjer genomförandet av 
programmet och även beredningen av den följande 
programperioden, när de kunskaper/färdigheter 
som uppnåtts försvinner. Regeringen strävar efter 
att säkra kontinuiteten i arbetet på TE-centralerna 
för de personer som anställts för landsbygdens ut-
vecklingsarbete bland annat med utbildning.

4.2. Höjandet av kunskapsnivån

Regeringen förbättrar utbildningssystemets för-
måga att stärka initiativkraften på den lokala 
och regionala nivån på landsbygden. Kultureve-
nemang och intresset för olika konstarter lämnas 
inte enbart åt marknadskrafterna eller sporadis-
ka lokala fi nansieringsformer, utan de sköts på 
nationell nivå. Förnyandet av utbildningen och 
rådgivningen, säkrandet av ett mångsidigt utbild-
ningsutbud och förbättrandet av tillgången till 
utbildning är centrala funktioner för regeringen. 
Vuxenutbildningens regionala uppgifter stärks 
och kompetensnivån höjs genom att öka sådana 
delar av utbildningen som förbättrar landsbyg-
dens utvecklingsfärdigheter. 
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En förstärkning av landsbygdsforskningens och 
undervisningens grundstrukturer har fått en 
bra start och den positiva utvecklingen av dessa 
grundstrukturer stärks. Landsbygdsforskningens 
tvärvetenskaplighet betonas fortfarande. Även 
landsbygds- och lantbruksforskningens växel-
verkan är en del av denna tvärvetenskaplighet. 
En viktig del av den fi nländska landsbygdsforsk-
ningens utveckling är att forskarutbildningen 
inom landsbygdssektorn målmedvetet främjas 
och att Finlands Akademi eventuellt startar ett 
landsbygds forskningsprogram.

Universitetens verksamhet som en del av nät-
verket av landskapshögskolor stärks genom att 
effektivera det nuvarande verksamhetsnätverket 
och utveckla existerande regionala universitets-
centra. I synnerhet yrkeshögskolornas struktur 
och utbildningsutbud förbättras så att yrkeshög-
skolan som den centrala aktören i det regionala 
innovationssystemet kan stöda utvecklingen av 
sitt verksamhetsområde med vuxenutbildning 
och serviceverksamhet. Företagskuvösverksam-
heten stärks genom att beakta landsbygdens 
utvecklingsbehov. I anslutning till detta är det 
viktigt att grunda kompetenskoncentrationer och 
kompetensklustrar även på landsbygden.   

Vid sidan om butiker hör byskolor till de bastjäns-
ter som påverkar valet av bostadsplats och på det 
sättet även arbetsplatsutvecklingen och de fl ytt-
ningsbeslut som gäller glesbygder. För att hålla 
landsbygden befolkad bör det införas sådana åt-
gärder utanför utbildningsväsendet som leder till 
att kommunen  anser det vara ändamålsenligt att 
fortsätta underhållet av skolan även med ett litet 
elevunderlag. Byskolor kan omvandlas till servi-
cecentraler som betjänar närområdets invånare 
mångsidigt oberoende av skolans semesterperio-
der.

4.3. Basservice och boende

I enlighet med regeringens landsbygdspolitiska 
linjedragningar utvecklas landsbygden som en 
konkurrenskraftig boendemiljö. Kommunernas 

fi nansieringssystem utvecklas så att systemet 
säkrar bastjänsterna och uppmuntrar kommu-
ner till effektiv tjänsteproduktion. I skötseln av 
serviceuppgifterna betonas allt mera region- och 
bynivån vid sidan om kommunnivån. Minsknin-
gen av landsbygdsbefolkningen har skapat behov 
av att förnya tjänsterna för landsbygden. Å ena 
sidan är det nödvändigt att utvidga kommuner-
nas samarbete till regionala tjänster och å andra 
sidan kombinera tjänster till byvisa integrerade 
vårdtjänster. 

Privata tjänster utvecklas i sådana branscher som 
lämpar sig för bygden och ökar den dynamis-
ka konkurrenskraften. Regeringen betonar att 
tjänstesektorerna på landsbygden skall jämställas 
med industrin vad gäller offentligt stöd till före-
tagsverksamheten. Regeringen strävar efter att 
minska hinder för boendet på landsbygden. Så här 
främjas fl yttning till landsbygden, ökas trivseln i 
boendemiljön och stöds befolkningstillväxten på 
landsbygden. Regeringens mål är att landsbygden 
skall bevara sin konkurrenskraft som en hälsosam 
och trygg livsmiljö som är i harmoni med naturen 
och vars samhälleliga kostnader är rimliga.

Ett fungerande vägnät är en grundbetingelse för 
landsbygdens livskraft. Att vägarna är framkom-
liga under alla årstider och alla tider på dygnet är 
nödvändigt både för produktionsverksamheten, 
i synnerhet jord- och skogsbruket och för de 
tjänster bebyggelsen behöver. Ur landsbygdens 
synvinkel är region- och förbindelsevägar och pri-
vata vägar synnerligen viktiga med tanke på olika 
regioners balanserade utveckling. 

Byggandet av nya fritidsbostäder förutsätter en 
fl exibel undantagspolitik när planläggningen inte 
ännu har slutförts. Övervakning och styrning 
av byggandet utvecklas så att åtgärderna stöder 
ombyggnaden av fritidsbostäder för åretrunt-
boende. Regeringen framhäver att de som fl yt-
tar till landsbygden till en fritidsbostad eller en 
andra bostad bör tas mångsidigare i beaktande 
i allt utvecklingsarbete på landsbygden. Rege-
ringen anser att en positivare folkopinion mot 
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invandrare främjar landsbygdens kulturella 
mångsidighet och ökar samhälleligheten.  

4.4.  Stärkandet av landsbygdens 
 verksamhetsstrukturer 

Trots det krävande klimatet, den glesa bebyggel-
sen och de långa avstånden är regeringens mål en 
fungerande, välmående och konkurrenskraftig 
landsbygd. En väsentlig del av stärkandet av 
landsbygdens verksamhetsstrukturer utgörs av 
växelverkan mellan städer och landsbygd som 
främjas genom att öka samarbetet både offentliga 
och privata aktörer emellan. I den offentliga för-
valtningen skapas nya arbetsformer som stöder 
växelverkan mellan landsbygd och stad. Samtidigt 
ser man till att bestämmelserna i programmen och 
projekten inte förhindrar växelverkan. Målet är 
en landsbygd för aktiva aktörer som själva ställer 
upp sina egna mål och deltar i uppnåendet av des-
sa mål som en jämbördig part. Detta mål stöds av 
ett effektivt system för utveckling av landsbygden 
på fl era nivåer. Under den nya programperioden 
får landsbygdens utvecklingsprogram nya instru-
ment både för ungdomarnas och för kvinnornas 
projekt. 

Som en central strukturering i landsbygdspoliti-
ken används den breda och snäva landsbygdspo-
litiken som utvecklas sida vid sida. Sektorför-
valtningens positiva regionverkningar ökas och 
samtidigt utvecklas landsbygdspolitikens direkta 
metoder. Regeringen framhäver att en landsbyg-

dspolitik som kraftigt stöder sig på lokalsamhäl-
lena genomförs vid sidan om den centralstyrda 
regionpolitiken för att stöda regionernas balan-
serade utveckling. Detta förverkligas genom att 
stärka medborgerlig påverkan på kommunnivå, 
kunnandet på landsbygden och arbetsformer 
som ökar resurser och samarbete (byverksamhet, 
kommunsamarbete, regionala företagstjänster, 
verksamhetsgrupparbete och kompetenskon-
centrationer). Regeringen ser verksamhetsgrupp-
arbetet som ett bestående landsbygdspolitiskt 
instrument som vidareutvecklas. 

Regeringen tror att bästa resultat uppnås om varje 
nivå i det landsbygdspolitiska systemet koncent-
rerar sig på uppgifter på sin egen nivå. Regeringen 
betonar att ett balanserat regionalt samarbete 
inte uppnås endast genom centra utan att medel 
bör riktas direkt till utvecklandet av områdena 
utanför centra. Landsbygdens ekonomiska kon-
kurrenskraft främjas således utgående från dess 
egna starka sidor. För att skapa mekanismer som 
stärker landsbygden förnyar regeringen landsbyg-
dens funktionella och organisatoriska strukturer. 
De tväradministrativa politikprogrammens, 
landsbygdspolitiken medräknad, förfaranden och 
fi nansiering utvecklas på basis av erfarenheterna. 
Landsbygdens utvecklingsarbete effektiveras 
genom att allt mera utnyttja landsbygdens tre-
delning (landsbygd nära städer, kärnlandsbygd 
och glesbygd) vid allokeringen av resurserna till 
landsbygden. 
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5. Åtgärder för programperioden 2005–2006  

I specialprogrammet ingår sammanlagt 52 stats-
rådsbeslut. Besluten har indelats i fyra grupper 
som följer huvudlinjerna inom landsbygdspoliti-
ken: förnyandet av näringarna och arbetet, hö-
jandet av kunskapsnivån, basservice och boende 
samt stärkandet av landsbygdens verksamhets-
strukturer. Specialprogrammet verkställs inom 
ramarna för statsekonomin och budgeten och 
genom att allokera existerande medel på nytt. 

Förnyandet av näringarna och arbetet

• Det utreds på vilket sätt fi nansieringen av fö-
retagens investeringar och utvecklingsåtgärder 
kan skötas fl exibelt och täckande oberoende 
av administrativa gränser inom de olika bran-
scher som är verksamma på landsbygden. 
(JSM, HIM) 

• Ett nationellt mål- och åtgärdsprogram för 
landskapsvård utarbetas. (JSM, MM) 

• Vid genomförandet och uppdaterandet av 
det nationella skogsprogrammet tas de lands-
bygds- och regionalpolitiska målen i beaktan-
de. (SR, JSM) 

• Regionala skogsprogram sammanförs med 
landskapsprogrammet och TE-centralernas 
näringspolitiska planering. (Regionala skogs-
centraler, TE-centraler) 

• Verksamheten och nätverksbyggandet i de små 
och medelstora företagen i träbranschen stöds 
med kampanjer, genom att utveckla skogs- 
och träkompetenscentraler och genom att 
genomföra teknologi-, marknadsförings- och 
nätverksstödprogram genom att utnyttja trä-
varuindustrins näringspolitiska program och 
programmet för främjande av träbyggandet. 
(HIM, JSM, TEKES) 

• Näringsministerierna främjar och stärker 
användning, insamling och förädling av för-
nybara energiformer (åkerbioenergi, träfl is, 
biobränslen och biogas) på landsbygden. 
(JSM, HIM) 

• Det utreds om det är möjligt att ge rörfl en el-
produktionens skattestöd som en del av förny-
bara energikällors stödsystem. (FM, HIM) 

• Meningen är att fi nansieringen av avverk-
nings- och fl ishuggningsstöd för energiträ skall 
fortsättas även efter år 2005. (JSM)

• Målsättningen är att träenergirådgivarnas be-
fattningar görs ordinarie. (JSM)

• Verksamhetsbetingelserna för värmeföreta-
gandet främjas. (HIM, JSM, TE-centralerna, 
regionala skogscentralerna)

• För att utveckla rennäringens struktur riktas 
det djurspecifi ka stödet till dem som idkar nä-
ringen på heltid. För att utvidga inkomstbasen 
för rennäringen utvecklas sådan produktföräd-
ling och turism, som stöder renskötseln och är 
anknuten till den, med hjälp av program och 
projekt. (JSM)

• De problem som eventuellt orsakas av 
landsbygdsföretagande, i synnerhet livsme-
delsföretagandets tilläggsförpliktelser, utreds 
och användningen av närmat främjas. (JSM/
LHA SAG/Temagruppen Mat-Finland)

• Organisering av landsbygdens lokala tjänster 
och utvecklingsverksamhet med avtalsmässiga 
metoder främjas genom att fortsätta berednin-
gen i en tväradministrativ arbetsgrupp. (JSM, 
AM, SHM, MM, FM, UVM, SAG)
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Höjandet av kunskapsnivån

• Finansieringen för landsbygdens nationella 
forsknings- och utvecklingsprojekt samlas så 
att andelen av JSM:s projektpengar förblir 
på den nuvarande nivån på 3,3 miljoner euro 
och resten skaffas med avtal och gemensamma 
planer från de ministerier som även för närva-
rande deltar i fi nansiering av projekt. (HIM, 
UVM, JSM, SM, SHM, AM, MM)

• Utvecklandet av samarbetet mellan gymna-
sierna och yrkesutbildningen ses över, när fi -
nansieringssystemet för utbildningen på andra 
stadiet förnyas. (UVS, UVM) 

• Uppgiften att utveckla landsbygden tas i 
beaktande som en del av universitetscentras 
regionala verksamhet. (UVM) 

• Regionala företagstjänster stärks ytterligare 
för att utveckla den lokala och regionala fö-
retagsverksamheten i landsbygdsdominerade 
ekonomiska regioner. (JSM, HIM, AM, TE-
centraler) 

• Undervisningsförvaltningen stöder grundsko-
lornas och gymnasiernas regionala samarbete, 
byggandet av läroämnesbrickor och införan-
det av sådana alternativa sätt att ordna un-
dervisningen som utnyttjar informations- och 
kommunikationsteknologin. (UVS, UVM) 

• I enlighet med bredbandsstrategin säkras ef-
fektiva teleförbindelser vars anslutnings- och 
användningskostnader är rimliga, för alla sko-
lor och bibliotek. (UVS) 

• I enlighet med bredbandsstrategin förses re-
gionala servicepunkter som är i medborgarnas 
bruk gradvis med bredbandsutrustade kund-
terminaler, vars användning är avgiftsfritt för 
medborgarna. (UVM, SM) 

• Undervisningsförvaltningen främjar företa-
gande genom att utveckla mångsidiga under-

visningsmetoder och aktivera läroanstalternas 
kontakter med det lokala näringslivet. Upp-
märksamhet fästs speciellt vid den möjlighet 
som självsysselsättningen erbjuder på glesbyg-
den och vid tryggandet av specialundervisnin-
gen tvärlandskapligt. (UVM, UVS)  

• Landsbygdsbibliotek utvecklas till kultur-, 
kunskaps- och verksamhetscentraler med 
hjälp av ett utvecklingsprogram. (UVM, läns-
styrelserna) 

• Möjligheterna att skapa ett företagskuvösnät-
verk inom kultursektorn som koncentrerar 
sig på produktifi ering och kommersialisering 
av kunnandet utreds. (UVM, HIM, SAG, TE-
centraler) 

• I planstyrning och annan regional verksamhet 
fäster miljöförvaltningen speciell uppmärk-
samhet vid att slå vakt om kulturmiljöer. (MM, 
regionala miljöcentraler, TE-centraler)  

• I tvåspråkiga områden uppmuntras svensk-
språkiga medborgarorganisationer och by- 
och lokala organisationer  att utarbeta en stra-
tegi för att öka möjligheterna till medborgerlig 
påverkan.  (SRK, JM)

Basservice och boende

• Behovet av att justera den nationella bred-
bandss trategin bedöms på basis av den rapport 
som uppföljningsgruppen för bredbandsstra-
tegin utarbetat om bredbandsutvecklingens 
tillstånd i Finland. (TKM)

• Målet är att höja statsunderstödet för privata 
vägar med 3 miljoner euro till 16,1 miljoner 
euro på förslag av ministerarbetsgruppen som 
dryftat trafi kinvesteringar. (TKM) 

• Meningen är att höja fi nansieringen för bas-
väghållningen på det sätt som ministerar-
betsgruppen som dryftat  trafi kinvesteringar 
föreslagit. (TKM) 
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• Målet är att säkra landsbygdens kollektivtra-
fi ktjänster på basservicenivå genom att öka 
anslaget för köp av regionala trafi ktjänster. 
(TKM)

• Kombineringen av de persontransporter som 
den offentliga sektorn bekostar (s.k. MYK-
verksamhet) startas och arrangemanget görs 
permanent. I anslutning till detta utvecklas den 
anropsstyrda trafi ken och servicebusstrafi ken 
under åren 2005 - 2007. (TKM, SM, SHM, 
UVM, Folkpensionsanstalten)

• Förutsättningarna för att höja maximigränsen 
på 100 kg i varutransporter med taxi utreds. 
(TKM) 

• I samband med statsandelsreformen utreds de 
små skolornas stödbehov. (UVM, UVS) 

• Möjligheter att använda servicechecken på 
landsbygden i de olika förvaltningsom rådenas 
tjänster utreds. (SHM, UVM, HIM, TKM, 
JSM)

 
• Det utvecklas sådana nya innovationer inom 

bastjänster som passar för landsbygdsförhål-
landen, till exempel rörliga och integrerade 
vårdtjänster. (SHM, HIM, UVM) 

• Kommunernas välfärdstjänster främjas som 
ett överkommunalt eller regionalt samarbete. 
(SHM)

• Förbindelserna mellan arbetslivet och yrkes-
utbildningen inom social- och hälsovården 
intensifi eras med olika samarbetspartners ge-
mensamma kampanj. (UVS) 

• I företagens offentliga rådgivnings- och fi nan-
sieringstjänster betonas ökat serviceföretagan-
de och spridning av nya tjänster och produk-
tionsorganisationsformer på landsbygden, 
såsom t.ex. kombinerade tjänster. (HIM, AM, 
JSM, TE-centralerna) 

• Investerings- och startstödet för serviceföreta-
gandet inom välfärdsbranscherna utvecklas. 
(HIM, AM, Finnvera)

• Syftet är att med stöd till vattenförsörjningen 
öka tillgången till tillräckliga mängder hus-
hållsvatten av god kvalitet, ett ändamålsenligt 
avloppssystem och rening av avloppsvatten 
för 5 000 hushåll varje år. (JSM/MALO, MM, 
SAG, regionala miljöcentraler) 

• Meningen är att anslaget för stödsystemet för 
glesbygdernas bybutiker  hålls på samma nivå 
som år 2004. (HIM) 

• Tjänsternas kvalitet och tillgänglighet inom 
den lokala statsförvaltningen tryggas genom 
att utveckla medborgartjänster och öka elekt-
roniskt uträttande av ärenden. (SM, VM) 

Stärkandet av landsbygdens verksamhetsstruk-
turer 

• Målet är att höja statsunderstödet för by-
verksamheten årligen så att det kommer till 
proportionellt samma nivå som i andra mots-
varande organisationer med lika omfattande 
verksamhet. (SR, JSM) 

• Verksamhetsgrupparbetet som täcker hela 
landet fortsätts även under den nya program-
perioden 2007- 2013 och målet är att höja 
dess andel i programfi nansieringen. (JSM, SM, 
HIM, AM, SAG)

 
• Inom den offentliga förvaltningen skapas nya 

arbetsformer som lämpar sig för att utnyttja 
växelverkan mellan stad och landsbygd. Till 
exempel i det kommande sysselsättnings- och 
konkurrensprogrammet tas med en fi nan-
siering som motsvarar tillvägagångssättet i 
verksamhetsgrupparbetet och som riktas till 
städernas regionforum. (SM, HIM, JSM, AM) 

• Det regionala landsbygdsprogrammet (ALMA) 
fortsätts med ett motsvarande nationellt pro-
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gram (ELMA), med vilket säkerställs fi nansie-
ringen av projekt som i det närmaste stöder 
företagsverksamheten och som är centrala 
för småföretag i landsbygdsområden i Södra 
och Västra Finland samt för utvecklingen av 
området under övergångsperioden. (SR, JSM)   

• Med ett tillräckligt stort anslag förbereds på 
personalfrågorna under den kommande EU-
programperiodens övergångsskede. (JSM, 
AM, HIM, UVM) 

• Tillsammans med Finlands kommunalför-
bund producerar inrikesministeriet och den 
landsbygdspolitiska samarbetsgruppen ett 
material som ger information om situationen 
inom regionutvecklingen för att de kommun-
fullmäktigeledamöter som startar i början av 
år 2005 skall bli insatta i landsbygdspolitiken. 
(SM, SAG) 

• Program- och projektverksamhetens fi nansie-
ringssystem görs sporrande, fl exibla och till sin 
verksamhetskultur kundorienterade.  Så här 
förebyggs situationer med försenade projekt-
pengar och självfi nansieringsrisker. (SRK, FM, 
näringsministerierna)

• För att trygga jordbrukets verksamhetsbetin-
gelser i hela landet även i fortsättningen vill 
regeringen inrikta landsbygdens fi nansiering 
på diversifi ering av företagsverksamheten och 

stärkandet av landsbygdssamhällenas funkti-
on. Regeringen tillsätter en arbetsgrupp för att 
utreda vilka uppgifter utanför primärproduk-
tionen skulle lämpa sig för odlarbefolkningen 
med tanke på landsbygdens livskraft, odlarnas 
inkomstnivå och nya arbetsplatser. För att 
förutse förändringarnas regionala konsekven-
ser utarbetar utredningsarbetsgruppen även 
landskapsspecifi ka modellkalkyler om de olika 
lantbrukspolitiska alternativens regionaleko-
nomiska betydelse. (JSM, MTT, TE-centraler)

• Ministergruppen som behandlar lantbruks- 
och landsbygdsärenden följer upp genomfö-
randet av det landsbygdspolitiska specialpro-
grammet. (SR, SAG)

• I ministergruppen för förvaltning och region-
utveckling och i uppföljningsgruppen för re-
gionpolitiska åtgärder utvecklas och uppföljs 
främjandet av stads- och landsbygdspolitikens 
helhet och växelverkan. (SR, SM)

• Arbetet i den landsbygdspolitiska samarbets-
gruppen integreras i Finlands regionutveck-
lingssystem. Den landsbygdspolitiska samar-
betsgruppen tillsätts för en ny verksamhets-
period 16.5.2005 – 16.5.2008. Den landsbyg-
dspolitiska samarbetsgruppen är ett hjälpme-
del som statsrådet och den landsbygdspolitiska 
ministergruppen använder i genomförandet av 
specialprogrammet. (SR, JSM, SAG)
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6. Genomförandet av specialprogrammet och behövliga medel  

6.1.  Statsrådet besluter, ministergruppen följer upp,  
 den landsbygdspolitiska samarbetsgruppen 
 hjälper i genomförandet

Det landsbygdspolitiska specialprogrammet är en 
sammanställning av mycket olika saker. Därför är 
också genomförandet av programmet en process 
som består av fl era olika delar:

• statsrådet godkänner det landsbygdspolitiska 
specialprogrammet

• specialprogrammets och ibland även helhets-
programmets framskridande behandlas i den 
landsbygdspolitiska ministergruppen och i 
riksdagens landsbygdsnätverk

• för varje förslag i specialprogrammet har stats-
rådet utsett en ansvarig aktör

• SAG utarbetar en genomförandepromemoria 
om specialprogrammet två gånger om året

• statsrådets kansli och SAG följer upp pro-
grammens effektivitet med valda indikatorer 
och rapporterar om dem för den landsbygds-
politiska ministergruppen 

• det landsbygdspolitiska systemet inklusive 
specialprogrammet ses över en gång under 
regeringsperioden

• projektfi nansiering inriktas på de undersök-
ningar och nätverksprojekt med vilka special-
programmet genomförs

• SAG anordnar informationsmöten, utbildnin-
gar och seminarier om helhetsprogrammet/
specialprogrammet

Statsrådets beslut om specialprogrammet ger 
landsbygdspolitiken det nödvändiga politiska 
stödet. Det stärks av den uppföljning av program-
mets genomförande som sker i den landsbygdspo-
litiska ministerarbetsgruppen. De ifrågavarande 
ministerierna och den landsbygdspolitiska samar-
betsgruppen ansvarar för de åtgärder som behövs 
för att genomföra programmet.

Arbetet i tema- och arbetsgrupper och fi nansie-
ringen av nationella projekt har varit en väsentlig 
del av landsbygdspolitiken. Temagrupperna stär-
ker den regionala verksamheten inom sitt tema 
och producerar information om problem inom 
sitt eget område både genom SAG och direkt. I 
byggandet av nätverk och samarbetet mellan sek-
torns aktörer har man under de senaste åren gjort 
betydande framsteg. 

En knäckfråga för nationella projekt är förbät-
trandet av möjligheterna att fi nansiera stora 
nätverksprojekt. För ett par år sedan fanns inga 
sådana projekt. Nu har de nödvändiga grundar-
betena blivit utförda och det fi nns färdigheter och 
därför behövs det mera pengar. 

6.2. Verkningarna på statsfi nanserna

Det landsbygdspolitiska specialprogrammet är 
omfattande till sitt innehåll och verkställighets-
ansvar. Största delen av de åtgärder som special-
programmet innehåller är sådana som inte kräver 
tilläggsresurser eller vars fi nansiering har beak-
tats inom statsekonomins ramar och i budgetpro-
positionen för år 2005. Bara ett fåtal åtgärder, 
som anses nödvändiga, kräver tilläggsresurser. 
Förslagen om dessa behandlas i samband med 
beredningen av statsekonomins ramar och budge-
ten. Enligt beslutet verkställs specialprogrammet 
inom ramarna för statsekonomin och budgeten 
och genom att allokera existerande medel på nytt. 
De ifrågavarande ministerierna tar landsbygdspo-
litikens behov i beaktande i sina verksamhets- och 
ekonomiplaner.

I fi nansieringen fi nns två slags beslut. De ena är 
beslut som rör allmänna medel för landsbygds-
politisk utveckling och som samtidigt syftar 
till att öka privata medel. De andra är däremot 
grundfrågor när det gäller att förbättra förhållan-
dena på landsbygden. De har varit framme i po-
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litiken i åratal och de kommer naturligtvis upp i 
landsbygdsprogrammet, men eventuella ytterliga-
re anslag beror på statsfi nanserna och de politiska 
beslutsfattarna. Anslagsönskningarna är mindre i 
den förra kategorin, större i den senare. Å andra 
sidan har de förra den största strategiska och in-
direkta effekten.     

Det är omöjligt att säga exakt vilka ekonomis-
ka verkningar åtgärderna i den andra kategorin 

kommer att ha. De är emellertid klart större än de 
verkningar som den första kategorin har på stats-
fi nanserna. Många åtgärder och de ekonomiskt 
sett största verkningarna har att göra med väg-
nätet och rörligheten. Sakerna är inte nya, men de 
är ständigt viktiga. Det landsbygdspolitiska spe-
cialprogrammets tyngdpunkt ligger på ändring 
av verksamhetsstrukturer. Detta kan inte ske helt 
utan statsfi nansiering. Medlen fås tillbaka som 
aktivering av verksamheterna.
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