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Vi bygger en 
trivsam stad.
Urbanisering är en trend som syns 
världen över och påverkas av globa-
liseringen och den ekonomiska ut-
vecklingen. Det är viktigt att denna 
utveckling sker på ett hållbart sätt. 
Vi behöver både starka stadsregio-
ner och en levande landsbygd.

Finland behöver en mångsidig och 
tydlig stadspolitik. En god ekonomi, 
en stark tillväxt och en hög syssel-
sättning i städerna behövs för hela 
Finlands framgång. Städerna har ett 
stort ansvar och goda möjligheter 
att tackla samhälleliga utmaningar 
som till exempel klimatförändring-
en och social ojämlikhet. Det är 
viktigt att samarbetet mellan stats-
makten och städerna fungerar.

Vi har olika typer av städer och de 
ska få utvecklas utgående från sina 
egna styrkor. En mångsidig stads-
politik beaktar alla typer av städer, 
såväl stora som små, och betonar 
samarbetet mellan städerna, staten 
och den privata sektorn.

Coronavirusepidemin har drabbat 
hela landet, med särskilda utma-
ningar för de större städerna i Fin-
land. Epidemin kommer att prägla 
politiken långt in i framtiden. Stä-
derna behöver ha de rätta förut-
sättningarna att återhämta sig från 
krisen. Kriser kan även leda till nya 
möjligheter för både städer, företag 
och hela Finland att utveckla nya 
innovationer.

• Vi vill att våra städer ska vara livskraftiga, trygga, hållbara och trivsamma. 
• Vi anser att städer ska ta tillvara sina särdrag och få utvecklas enligt sina 

egna styrkor.
• Våra städer ska vara öppna för nordiskt och internationellt samarbete.
• Vi tycker att städer lämpar sig för att testa nya smarta lösningar och pi-

lotprojekt, till exempel inom digitalisering och artificiell intelligens, så att 
man kan dra nytta av dessa erfarenheter då större reformer görs.

• Städer har ett stort ansvar när det gäller integration. Utbildning, jobb och 
språkkunskaper ger förutsättningar för en lyckad integration.



Välmående stadsbor.
Ett brett kultur- och idrottsutbud är en central del av en välmående stad. En 
mångsidig konsumtion av kultur- och idrottsverksamhet ger invånarna mer-
värde och leder även till inbesparingar på sikt inom social- och hälsovården. 
En god hälsovård och ett smidigt samarbete mellan den offentliga och den 
privata vården är viktigt för invånarnas välmående.

• Städerna ska i allt större grad  betona vikten av  lågtröskeltjänster för att 
motarbeta marginalisering av unga. Närvaro på ställen där unga ofta vis-
tas, som i köpcenter, är viktig.

• Det är viktigt att förebyggande verksamhet inom bland annat barnskydd-
et, ungdomsarbete och seniorverksamhet fungerar i våra städer.

• Vi vill jobba med att förebygga den ökande ensamheten både bland äldre 
och unga.

• Alla barn och unga ska garanteras en hobby och ha möjlighet att påverka 
hobbyutbudet i städerna.

• Vi vill att städer erbjuder jämlika möjligheter för motion, idrott och hob-
byer för sina invånare.

• Vi vill se att städerna satsar på motionsmöjligheter utomhus som upp-
muntrar människor i olika åldrar att röra på sig.

• Städernas motionsutrymmen främjar invånarnas välmående och vi ser 
gärna att utrymmena även kan användas av föreningar.

• Vi vill uppmuntra till innovationer utan onödig byråkrati och reglering så 
att både kommersiella och icke-kommersiella aktörer har möjlighet att ar-
rangera evenemang och tillställningar.

• Vi anser att det måste finnas öppna offentliga rum för stadsbor i olika åld-
rar att umgås i.

• Städerna bör skapa fler gröna rum eftersom grönområden är viktiga för 
att vi ska må bra.

• Det ska finnas tillräckligt med rastplatser och hundparker i våra städer.
• Det är viktigt att alla kan känna sig delaktiga i utvecklingen av sin närom-

givning, till exempel genom deltagande budgetering.
• Stadsplaneringen ska motverka socialt utanförskap.
• Alla elever och studerande ska ha reella möjligheter att påverka sin om-

givning.
• Ungdomsfullmäktigen ska garanteras närvaro- och yttranderätt i nämn-

der, fullmäktige och styrelsen i alla städer.



• Vi eftersträvar en stadsplanering 
där olika boendeformer blandas 
inom samma stadsdel. Vi vill se 
mångsidiga boende- och livsmil-
jöer med ett tillräckligt utbud av 
hyresbostäder till skälig hyresni-
vå.

• Trivsel och en känsla av trygghet 
är viktigt i den offentliga utom-
husmiljön då man bygger nya 
bostadsområden och utvecklar 
parker och torg. Det offentliga 
rummet ska vara lika tryggt för 
alla under alla tider på dygnet.

• Gång- och cykelbanor, motions-
slingor och hållplatser för kollek-
tivtrafik ska ha tillräcklig belys-
ning och underhållas väl under 
alla årstider så att det är tryggt 
och möjligt för alla att röra sig 
där.

• Vi vill främja byggande där äldre-
boenden planeras till exempel i 
samband med daghem.

• Snabbt växande städer kräver en 
smidig stadsplanering och effek-
tiv bostadsproduktion som inte 
bromsas av onödig reglering. 

Socialt och ekologiskt
hållbara städer.
Urbaniseringen sätter press på bostadsbyggandet, men ger även städerna 
unika möjligheter att förverkliga nytänkande stadsplanering. Målsättningen 
i bostadspolitiken måste vara att det ska finnas ett lämpligt boende för alla.  

Klimatförändringen är en av vår tids största utmaningar. Städerna har en vik-
tig roll när utmaningarna ska lösas. En hållbar framtid förutsätter en tydlig 
politik, som sporrar till ekologiskt hållbara investeringar. Energiförsörjning-
en ska bli förnyelsebar, energieffektiviteten måste förbättras och vi behöver 
smarta tekniska lösningar. Städerna ska möjliggöra klimatmässigt hållbara 
val i vardagen, det gäller allt från konsumtion till återvinning och återanvänd-
ning.

Välplanerad kollektivtrafik och ändamålsenliga lättrafikleder är avgörande 
för en fungerande vardag i städerna.

• Vi anser att stadsdelar ska få ut-
vecklas till att ha egna särdrag 
och egen identitet.

• Vi vill att tvångsinlösning av pri-
vatägd mark undviks.

• Offentliga byggnader i städer-
na ska planeras på ett sätt som 
möjliggör att det kan användas 
även för annat bruk, till exempel 
kontorslokaler som konverteras 
till bostäder. Planläggningen ska 
möjliggöra en flexibel och förän-
derlig stad. 

• Vi vill att arkitektoniskt värdefulla 
byggnader bevaras.

• Vi vill att procentprincipen för 
konst beaktas i offentliga byg-
gen.

• Vi vill att alla städer ska vara kli-
matneutrala år 2030.

• Vi vill att staten främjar renove-
ringar för att förbättra energief-
fektiviteten.

• Utbyggnad och reparation av 
infrastruktur ska planeras så att 
onödiga trafikstockningar kan 
undvikas.

• Vi vill att kollektivtrafiken byggs 
ut på tätbebyggda områden och 
att fler infartsparkeringar upprät-
tas.

• Fungerande kollektivtrafiklös-
ningar inom och mellan städer 
bidrar till en fungerande vardag 
och ett framgångsrikt näringsliv. 
Byggande nära kollektivtrafikle-
der ska prioriteras.

• Vi vill förnya bilparken genom att 
främja utsläppssnåla personbilar, 
exempelvis genom att bygga ut 
infrastrukturen för laddning av 
elbilar. Kollektivtrafiken ska i stör-
re grad vara elektrifierad eller dri-
vas med utsläppssnåla bränslen.

• Vi vill att du med hjälp av digitala 
lösningar smidigt ska kunna pla-
nera ditt resande så att du enkelt 
kan använda olika trafikmedel. 
Vi vill att det ska vara tryggt och 
smidigt att röra sig med cykel el-
ler till fots och det ska vara lätt att 
byta från bil till kollektivtrafik. Vi 
vill att städerna i större utsträck-
ning tar i bruk stadscyklar för ge-
mensamt bruk. 

• Alla studerande och pensionärer 
ska ha rätt till rabatt i kollektivtra-
fiken oberoende av hemort.

• Det är viktigt att avfallshantering 
och återvinning fungerar smidigt 
i städerna, och att sopsortering 
är lätt för alla.

• Städerna bör ta en mer aktiv roll 
för att skydda den biologiska 
mångfalden i enlighet med FN:s 
biodiversitetskonvention.

• Städer ska prioritera närproduce-
rad mat då de gör offentliga upp-
handlingar.



Kunnande som
framgångsfaktor.
I många större städer är andelen 
unga och studerande större än ge-
nomsnittet. Det är viktigt att städer-
na har ett gott samarbete med sina 
universitetet och högskolor och vär-
nar om studerandes välmående. Stä-
der har alla möjligheter att dra nytta 
av nya innovationer och högklassig 
forskning. Städerna behöver även ha 
ett brett urval studieplatser på andra 
stadiet.

Samarbete mellan städerna, högsko-
lorna och andra stadiet är en del av 
lösningen för att garantera tillgång-
en till behörig personal inom små-
barnspedagogiken och skolan. Alla 
barn oberoende hemort ska ha rätt 

till en jämlik och högklassig utbild-
ning. 

Finlands höga utbildningsnivå stö-
der företagens behov av kunnig ar-
betskraft, men efterfrågan är större 
än högskolornas utexaminering. 
Bristen på kunnig arbetskraft är en 
av städernas största utmaningar. 
Tillgången till arbetskraft ska inte 
begränsas på konstgjord väg, därför 
ska behovsprövningen av utländsk 
arbetskraft slopas, och tillståndspro-
cesserna inte ta mer än en månad. 
För att locka utländska experter till 
Finland måste även vardagen för de-
ras familjer fungera.

• Alla barn har rätt till en fungerande dagvård nära hemmet. Daghem och 
skolor ska stärkas genom positiv särbehandling för att alla barn ska få 
jämlika förutsättningar. Tillgången till behörig svenskspråkig personal 
inom småbarnspedagogik och skola måste säkerställas i hela landet.

• Alla elever i grundskolan och studerande på andra stadiet ska få träffa en 
skolkurator vid behov, minst en gång om året. De nationella rekommen-
dationerna gällande antalet skolkuratorer ska följas.

• Flera förmånliga bostäder ska byggas i huvudstadsregionen. Städer med 
högskolor ska garantera ett tillräckligt antal förmånliga studiebostäder.

• Elever och personal har rätt till sunda och friska byggnader.
• Vi vill att det ska finnas internationella skolor och daghem i städerna för 

att Finland ska vara ett attraktivt alternativ för utländska experter och de-
ras familjer.

• Vi vill se ett brett utbud av språkbad och språkduschar såväl inom små-
barnspedagogiken som den grundläggande utbildningen.

• Eftersom utbildning motverkar marginalisering vill vi att det ska finnas 
tillräckligt med utbildningsplatser på andra och tredje stadiet.

• Genom ett brett utbud kurser och annan verksamhet inom medborgarin-
stitut vill vi uppmuntra invånarna till livslångt lärande.

• Vi vill att utländska studeranden som utexamineras från en högskola i Fin-
land beviljas uppehållstillstånd.



Städer som
tillväxtcenter.
Städer når sin bästa potential som tillväxtcenter då den privata, offentliga 
och tredje sektorn samarbetar för att främja varandras verksamhetsförhål-
landen. Framgångsrika företag, en hög sysselsättningsgrad, ett fungerande 
näringsliv och attraktiva möjligheter för start-up företag gynnar städerna och 
dess invånare. Centrala faktorer för företag är en stabil, säker och förutsägbar 
omgivning. Det är viktigt att det finns grundläggande verksamhetsförutsätt-
ningar för företag, såsom tillgång till lokaler och kunnig arbetskraft. 

Finland tävlar på den globala arenan om var företag investerar och var de 
bedriver sin verksamhet. Fungerande kommunikationer och tillgänglighet 
spelar en avgörande roll för företagens internationella konkurrenskraft, ex-
portförutsättningar och tillväxt.

Nya marknadstrender inom till exempel delningsekonomin, syns ofta först 
i städer. Det ska vara möjligt att förverkliga nya initiativ. Städer ska satsa på 
sitt varumärke som baserar sig på stadens egna unika styrkor och dragnings-
kraft. Genom varumärkesbyggande som är relevant för målgrupperna stärks 
städernas profil både nationellt och internationellt.

Ett mångsidigt utbud av upplevelser och tjänster för turism gynnar både dem 
som besöker städerna och de som bor där. En hållbar turism kräver genom-
tänkta strategier för infrastruktur, upplevelser, övernattning och kongresser. 

• Vi vill att våra städer ska vara attraktiva för internationella investeringar 
och företag.

• Vi vill att våra städer ska vara företagarvänliga. Med en aktiv och regel-
bunden dialog med näringslivet kan vi på bästa sätt främja företagens 
intressen lokalt vilket även stärker städernas livskraft. 

• Vi vill att det finns tydliga spelregler för nya former av delningsekonomi.
• Vi vill att innovationer, artificiell intelligens och öppen data utnyttjas bätt-

re. En fungerande reglering för datahantering behövs.
• Fungerande infrastruktur, så som flygfält, hamnar och järnvägar, är i nyck-

elroll för ett framgångsrikt näringsliv. Ett gott samarbete mellan staten 
och städerna är därför viktigt.

• För att det ska vara attraktivt att jobba i städer krävs också bostäder för 
anställda i branscher där det råder personalbrist.



 
Huvudstadsregionen konkurrerar inte främst med andra 
stadsregioner i Finland, utan med andra internationella stor-
städer. En internationellt framgångsrik huvudstadsregion 
stärker hela landet.

Huvudstadsregionens utmaningar skiljer sig från övriga de-
lar av landet. Markplanering, bostadspolitik, miljö och trafik 
kräver ett intensifierat samarbete över kommungränserna. 
Inflyttningen till huvudstadsregionen är stor och kräver att 
städerna tänker i nya banor. Det ska finnas ett tillräckligt 
utbud av bostäder, en fungerande vård och tillräckligt med 
platser och behörig personal inom småbarnspedagogiken 
och i skolan. Det behövs därför ett tätt samarbete mellan 
Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla så att man kan ut-
nyttja resurserna fullt ut och bibehålla närservicen.

Huvudstadsregionen är hemort för ett flertal centrala insti-
tutioner och viktiga samhällsfunktioner och därför har rädd-
ningsverken där ett specialuppdrag och måste ges tillräckli-
ga resurser.

En fungerande svensk förvaltning och bättre koordinering 
av serviceutbudet i huvudstadsregionen behövs. Det bor 
många svenskspråkiga i regionen, men procentuellt sett är 
andelen liten. Därför behöver vi skapa starka svenska struk-
turer genom samarbete och koordinering.  Vi vill se en stra-
tegi för den svenska servicen i huvudstadsregionen.

Huvudstads
regionens 
särdrag.




