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Innehållet i veckans Nyhetsbrev 

 

 Landsbygdskapitalet befrämjar hela Finlands framgång – professor Hannu Katajamäki 

 Kommunreformen borde ha parlamentariskt samförstånd menar professor i 

rättsvetenskap – gäller demokratins grundvalar 

 Närdemokrati måste stärkas i den nya kommunallagen – ministrar mottog 

medborgarinitiativ 

 Utan fokus på transportkostnaderna kan det bli dyrt med stängning av skolor på 

landsbygden 

 Handbok om byars generalplanläggning belyser utmaningar i markanvändnings-

planeringen 

 Läs även detta: *Vad händer med antalet föreningar och deras bidrag när kommuner 

går ihop *”En nämnd behöver ha makt” – närservice och närdemokrati diskuterades i 

Nagu *Kampanjen Byar med livskrafts utbildningsrunda når östra Nyland denna 

vecka *Seminarium om landsbygdsboende i Jyväskylä gästas av minister Henna 

Virkkunen 

 

 

Cit: ”Först borde analyser ha gjorts över vilka uppgifter kommunerna skall ha i 

framtiden, alltså främst hur viktiga tjänster som socialskydd, sjukvård och 

utbildning skall skötas. Därefter borde kommungränserna justeras enligt de nya 

uppgifterna och behoven.” 

Agronomen och jordbrukaren Mikael Jern om att det därför är rätt märkligt att en 

arbetsgrupp vid finansministeriet som bäst håller på med att analysera kommunernas 

roll, och skall ha sitt arbete klart först 2014. Vad händer om arbetsgruppens slutsatser 

går stick i stäv med den kommunkarta som nu körs fram (Huvudstadsbladet 1.3). 

 

”Man har kallat oss ”Lapplands ålänningar”.” 
Meeri Vaarala, sekreterare i områdesnämnden för Yläkemijoki, om att ålänningar är i 

Lappland föremål för avundsjuka och att Yläkemijokiborna ibland också är det. Men 

det finns även, med lite fantasi, positiva paralleller, för de nio byarna har med sin 

gemensamma nämnd och en god portion fan anamma stakat ut ett eget revir för sig. 

De har rentav lite autonomi med en egen budget ur Rovaniemi stads kassa, knappt två 

miljoner per år (Finlands kommuntidning Fikt 2/2012). 

 

”Lägger man ner byskolan betyder det att byns framtid för alltid spolieras, eftersom 

rationella ungdomar knappast bor kvar eller flyttar in. Det är väl här själva 

politiken skall komma in?” 

Owe Nordling, före detta projektledare för och primus motor bakom Bymacken, som 

menar att det är nu som politikerna ger kommuninnevånarna sina intensioner för 

landsbygdens framtid (nwt.se, http://nwt.se/asikter/debatt/article1062373.ece). 

http://nwt.se/asikter/debatt/article1062373.ece


”Oberoende av kommunin-

delningen är Finland en stat 

som baserar sig på små 

lokalsamhällen.” 

”Landsbygdskapitalet är en 

brokig helhet av landsbygd-

ens materiella och immate-

riella krafter.” 

 

 

LANDSBYGDSKAPITALET BEFRÄMJAR HELA FINLANDS FRAMGÅNG – 

PROFESSOR HANNU KATAJAMÄKI 

Landsbygdens roll i samhället diskuterar 

man nästan inte alls, utan ser framtiden i 

stora centra. Eliten tror på den absoluta 

centraliseringen, en synvinkel som är 

kortsynt och mot de nationella 

intressena, då den inte innefattar vårt 

lands geografi. Därför måste man börja 

en djupsinnig diskussion om efterfrågan 

som landsbygden kan besvara – synpunkten har funnits i landsbygdspolitikens och -

forskningens kärna i över tjugo år. Nu behöver budskapet skärpas. ”Man kan analysera 

begreppet landsbygdskapital som landsbygdens förmåga att besvara den samhälleliga 

efterfrågan.” Många forskare har smitt idéer om landsbygdskapitalet, t.ex. 

landsbygdsprofessor Kjell Andersson vid Åbo Akademi i Vasa. Fortfarande är emellertid 

matproduktionen en viktig del av landsbygdskapitalet. Sedan är förnybara energikällor ett 

viktigt element i landsbygdskapitalet, med vilka man kan skapa bioekonomi i världsklass, 

som ger elektricitet och värme med decentraliserade koncept. En del av bioekonomin är även 

nya produkter, baserade på användningen av trä och andra naturtillgångar. En decentraliserad 

energimodell besvarar samhällelig efterfråga på hållbar utveckling, samt ger upphov till 

massor av nya jobb på landsbygden. Samtidigt besvarar den även global efterfråga, och 

bioekonomiskt kunnande kan utvecklas till en viktig finsk exportprodukt. För utan 

landsbygdskapital förverkligas inte denna dröm. Landsbygdskapitalet innehåller också 

möjligheter för boende och rekreation. Landsbygdens landskapliga möjligheter och vidhet ger 

möjligheter till lokalsamhällen, där nya byggnader integreras med gamla bystrukturer, 

lösningar som skapar kompakta nya ekobyar, vilka använder bioenergi och närodlad mat. De 

kan väl motsvara efterfrågan på en möjlig boplats, som t.ex. den kreativa klassens medlemmar 

har. Även administrativa lösningar, baserade på närhetens ekonomi och småskalighetens 

logik, är en del av landsbygdskapitalet. 

Vidare finns umgängeskulturen kvar på 

landsbygden. Här känner medborgarna, 

lokala politiker och tjänstemän varandra, 

vilket är en styrka. I de stora, nya 

kommunerna är det nödvändigt för 

medborgarnas skull att umgänges- och 

närhetskulturen bevaras och att lokala 

samhällen är starka och har en behörig närdemokrati. Principerna bör inskrivas i den nya 

kommunallagen. Då den förbereds, kan man tillämpa landsbygdskapitalets element som 

baserar sig på närhetens logik och medborgarnas rättigheter att påverka deras lokalsamhällen. 

Finlands fundament kvarstår: Oberoende av kommunindelningen är Finland en stat som 

baserar sig på små lokalsamhällen. Detta kapital får vi inte bryta ner med egna kortsynta 

beslut. Landsbygdskapitalet är en brokig helhet av landsbygdens materiella och immateriella 

krafter, så när man värnar om landsbygdskapitalet, befrämjar man hela Finlands framgång och 

ökar rättvisan. Uppgifterna är hämtade ur en artikel i senaste veckas torsdagsupplaga (1.3) 

av Vasabladet. Skribenten Hannu Katajamäki är professor i regionalvetenskap vid Vasa 

universitet och tillika landsbygdsprofessor. 

 

 



KOMMUNREFORMEN BORDE HA PARLAMENTARISKT SAMFÖRSTÅND MENAR 

PROFESSOR I RÄTTSVETENSKAP – GÄLLER DEMOKRATINS GRUNDVALAR 

Is i magen lyder professorn i rättsvetenskap Kaarlo 

Tuoris råd till regeringen, för enligt Tuori innebär 

kommunreformen så stora ändringar att regerings-

partierna inte kan pressa igenom reformen utan stöd från 

oppositionspartierna. Tuori har tillsammans med ett tiotal 

andra experter i juridik, ekonomi och förvaltning skrivit 

en pamflett om kommunreformen, där skribenterna radar 

upp problem efter problem, varav de största att 

kommunreformen inte tar i beaktande vilka uppgifter 

kommunerna skall sköta, hur de skall finansieras och hur 

närdemokratin skall tryggas om 336 kommuner blir 70. 

Tuori anser att reformen borde ha parlamentariskt 

samförstånd, för det är frågan om demokratins 

grundvalar i det här landet, så det behövs så stor politiskt 

enighet som möjligt. Växer kommunernas storlek, så 

ökar förstås invånarnas avstånd till beslutsfattarna. Men 

kommuninvånarna kan även förlora det som kallas 

kommunal identitet. Om inte invånarna känner att 

kommunala ärenden är deras ärenden, fungerar inte 

demokratin. Vad gäller finlandssvenskarnas rättigheter, 

så ligger faran i att enspråkiga svenska kommuner slås 

samman med tvåspråkiga eller finskspråkiga kommuner och de nuvarande kommunerna 

förlorar sin status som enspråkigt svenska kommuner, vilket försämrar svenskans ställning 

och den svenska servicen. Tuori anser att demokratisynvinkeln har skuffats i skymundan, för 

man har betraktat reformen enbart ur en effektivitetssynvinkel. Han vill inte spekulera om 

regeringen backar, men hoppas att man börjar på nytt och även beaktar de alternativ som 

finns, d.v.s. uppgiftsfördelning mellan kommuner och staten och landskapssjälvstyrelse. 

Uppgifterna är från (27.2) webbplatsen svenska.yle.fi och finns under adressen 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=239087. Se även text (på finska) på hemsidan för 

Kunnallisalan kehittämissäätiö under adressen http://www.kaks.fi/node/1074, och 

webbplatsen vasabladet.fi på adressen http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=190001. 

Pamfletten Kuntarakennekirja – oikeusoppineet puhuvat finns under adressen 

http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia84_netti_KUNTARAKENNEKIRJA.pdf. 

 

NÄRDEMOKRATI MÅSTE STÄRKAS I DEN NYA KOMMUNALLAGEN – 

MINISTRAR MOTTOG MEDBORGARINITIATIV 

Organisationer och föreningar som är bekymrade över medborgarnas påverkningsmöjligheter, 

samlades i början av januari och utsåg en liten arbetsgrupp i ärendet. I arbetsgruppen ingår 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temagruppsmedlemmar Peter Backa och 

Ritva Pihlaja, samt YTR:s generalsekreterare Eero Uusitalo. Arbetsgruppen skrev initiativet 

Närdemokratin måste stärkas i den nya kommunallagen (Lähidemokratia varmistettava 

kuntalain uudistuksessa), vilken överlämnades till justitieminister Anna-Maja Henriksson 

15.2, samt till förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen 24.2. Arbetsgruppen 

fortsätter med sitt arbete och bereder ett övergripande förslag till slutet av april. Uppgifterna 

är från Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens hemsida och finns med länk till initiativet (på 

finska) under adressen http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/lahidemokratia-

aloite_ministerien_kasissa.html. Den svenska texten finns återgiven förkortad (utan 

namnunderskrifter) här under: 

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=239087
http://www.kaks.fi/node/1074
http://www.vasabladet.fi/Story/?linkID=190001
http://www.kaks.fi/sites/default/files/Polemia84_netti_KUNTARAKENNEKIRJA.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/lahidemokratia-aloite_ministerien_kasissa.html
http://www.maaseutupolitiikka.fi/viestinta/uutiset/lahidemokratia-aloite_ministerien_kasissa.html


 

UTAN FOKUS PÅ TRANSPORTKOSTNADERNA KAN DET BLI DYRT MED 

STÄNGNING AV SKOLOR PÅ LANDSBYGDEN 

Trafikplanerare Preben Thisgaards studier har helt överraskande visat att det ofta är ingenting 

vunnit genom att stänga en skola, och att det är transportkostnaderna som gör skillnaden. 



Dessutom har han funnit att just 

kostnaden för transporten ofta 

beräknas fel i det beslutsunder-

lag som politikerna får för att 

besluta om skolstängningar. 

Preben Thisgaard har tittat på 

det material som varit tillgäng-

ligt för beslutsfattare i danska 

kommunerna Holbæk, Lejre, 

Næstved, Slagelse, Holstebro, 

Thisted och Nordfyn. För det 

första är det ofta mycket 

väsentliga fel i beräkningarna, 

där kostnaden för transport helt 

underskattas. För det andra har 

beräkning av transportkostna-

derna inte företagits eller 

beräknats galet. För det tredje 

är det allmänt att man inte ser konkret över, hur barnen färdas fram och tillbaka mellan 

hemmet och den nya skolan, och hur lång tid det kommer att ta för dem. På frågan om hans 

åsikt är en representativ bild som han beskriver, så säger Thisgaard att han är rädd för det, 

men att han självfallet inte kan veta det. De konsulter som skrev rapporterna, kommer troligen 

att användas av flera kommuner, och de är nog alla övertygade om, att det de gör är 

tillräckligt bra. Tyvärr är det inte något som tyder på att de rätt betydliga fel som finns, har 

genomskådats av de kommunala tjänstemän som har sett på fallen. Uppgifterna är från ett 

samtal mellan Preben Thisgaard och Barbara Diklev, redaktör för Landsbynyt, och finns att 

läsas (på danska) som länk (Merudgift ved skolelukning, når transporten glemmes) på 

hemsidan för Folkeligt Institut for Udkantsforhold under adressen http://www.udkant.dk/. 

 

HANDBOK OM BYARS GENERALPLANLÄGGNING BELYSER UTMANINGAR I 

MARKANVÄNDNINGSPLANERINGEN 

I manualen Kyläyleiskaavoitus (Generalplan-

läggning av byar) behandlas specialfrågor, 

instrument och metoder i anslutning till planering 

av markanvändningen på landsbygden. På den 

stadsnära landsbygden framhävs planeringsbeho-

vet av att samhällsstrukturen skall förtätas, medan 

det på områden med befolkningsminskning 

framhävs vikten av att upprätthålla områdenas 

livskraft. I båda fallen bör markanvändningen 

styras med de instrument som är lämplig för 

situationen. Det är särskilt viktigt att stöda 

utvecklingen av livskraftiga byar. Planläggningen 

erbjuder verktyg för att styra bostadsbyggandet på 

landsbygden till befintliga byacentrum, och nya 

byggplatser i byarna minskar behovet att bygga 

utanför den befintliga strukturen. På samma gång 

förbättrar de möjligheterna att ordna service, samt 

bygga gemensam infrastruktur. Andra mål med 

landsbygdens planläggning är att stöda näringarna 

http://www.udkant.dk/


och att värna om olika miljövärden, samt förhindra miljöolägenheter. I publikationen 

behandlas i huvudsak utarbetandet av byageneralplaner som direkt styr byggandet på områden 

där behovet av byggande inte är stort, men den lämpar sig inte som sådan för planering av 

landsbygd i närheten av städer. Generalplanläggningen av byar är nära förknippad med 

utvecklingen av hela kommunens område, samt mer vidsträckta regioner. Sedan är det viktigt 

att byarna inte granskas som separata enheter, utan som en del av en mera omfattande 

strategisk planering av markanvändningen. Den strategiska planeringen hjälper till att 

dimensionera och placera byggandet på landsbygdsområden, så att det är förnuftigt med tanke 

på samhällsstrukturen, miljön, infrastrukturen och serviceproduktionen. Kommuner och 

byaaktörer på olika håll i landet har deltagit i beredningen av manualen. Den finskspråkiga 

publikationen finns på http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134897&lan=fi. 

 

LÄS ÄVEN DETTA 

Vad händer med antalet föreningar och deras bidrag när kommuner går ihop? 

Enligt fritidssekreteraren i Larsmo kommun, Österbotten Arne Böhling är det inte alls säkert 

att det i framtiden finns medel att dela ut till föreningarna, om nejdens kommuner går ihop. 

Antalet föreningar finns det gått om, bara i Larsmo finns över 100 och i Jakobstadsregionen, 

med Kronoby inräknad, nästan 1 300 föreningar. Det problematiska är att det plötsligt kan bli 

så att en förening verkar enligt stadgar som inte längre är aktuella, eftersom kommunen inte 

längre finns. Föreningarna är nämligen ofta kopplade till kommunen, vilket t.ex. kan leda till 

att föreningen inte längre kan ansöka om verksamhetsbidrag. Föreningarna borde således 

börja fundera på det här, och det handlar kanske inte enbart om att uppdatera stadgor, 

målsättning och upptagsområde, så att de passar den nya kommunkartan, utan betydligt mer. I 

vissa fall kan det bli aktuellt för föreningar att slå ihop sina påsar. Antalet föreningar kommer 

säkert att minska, för om verksamheten är densamma och enbart orten skiljer dem åt, kan det 

vara smart att slå ihop dem. Sammanslagningar kan göra det enklare, då det gäller att sköta 

administrationen, för den kommer antagligen att öka. I dag kan föreningar få 20 000 euro i 

årligt bidrag av gammal hävd och lokalpatriotiskt beskydd, men i en storkommun kan de 

tvingas nöja sig med 800 euro, menar Böhling, som tror att det införs vassare mätinstrument 

för bidragen och att medlen styrs till den viktigaste gruppen – barnen och ungdomarna. Om 

det nu alls finns pengar kvar för föreningarna i framtiden, för staten ger inte några 

förhållningsregler och kommunerna måste få ned sina kostnader. Uppgifterna är från en 

artikel, skriven av Marcus Lillkvist, i Österbottens Tidning (3.3). 

 

”En nämnd behöver ha makt” – närservice och närdemokrati diskuterades i Nagu 

Vilka former som närdemokratin skall ta då kommunen växer, var den grundläggande frågan 

då ett 50-tal personer samlades i Framnäs i Nagu 28.2 för att diskutera närdemokrati. Är då de 

redan existerande närservicenämnderna den rätta vägen att gå? Christell Åström från 

Kommunförbundet menade att det måste få finnas olika typer av lösningar, för olika 

kommuner har olika behov. Hon talade varmt om kommundelsnämnden i Yläkemijoki i 

Rovaniemi stad. Den har ju egen budget och utvecklingspengar som den själv bestämmer 

över. Andreas Johanson från Heisala menade att närservicenämnder egentligen inte behövs, 

medan Tove Mattsson från Iniö ansåg att närservicenämnderna är oerhört viktiga och precis 

rätt forum för att förverkliga närdemokratin. Gunnar Andersson från Utö (Finlands sydligaste 

bebodda ö) tyckte att en nämnd måste ha makt, för nu verkar det som om den politiska 

makten sopar närservicenämnderna åt sidan. Uppgifterna är från webbplatserna 

abounderrattelser.fi och svenska.yle.fi och finns på http://www.abounderrattelser.fi/news/ 

respektive http://svenska.yle.fi/nyheter/regionartikel.php?id=9352. 

 

 

http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=134897&lan=fi
http://www.abounderrattelser.fi/news/
http://svenska.yle.fi/nyheter/regionartikel.php?id=9352


Kampanjen Byar med livskrafts utbildningsrunda når östra Nyland denna vecka 
Kampanjen Voimistuvat kylät – Byar med livskraft håller 

ett tvåspråkigt utbildningstillfälle i östra Nyland 9.3 

kl.8.30-18 i POMO-huset, Alexandersgatan 20, i Borgå. 

Tillfället erbjuder alternativ och information angående 

servicen på landsbygden till kommunernas och 

föreningarnas aktörer. För att trygga närservicen, bör 

man skapa nya, flexibla sätt i agerandet mellan 

kommunen och byarna. Bakom kampanjen står Suomen 

Kylätoiminta (SYTY) – Byaverksamhet i Finland rf i 

samarbete med flera andra organisationer – i Borgå bl.a. 

Landsbygdens utvecklingsförening SILMU rf. 

Utbildningsrundan – totalt 55 utbildningstillfällen 

inkluderande varje Leader-område i Fastlandsfinland – 

inleddes hösten 2010 och fortsätter ända till december 2012. Anmälan görs (senast 5.3) till 

Heli Mutanen på mobil 040 569 0068 eller heli.mutanen@silmu.info. Programmet finns på 

adressen http://www.silmu.info/datafiles/userfiles/File/Byar%20med%20livskraft%209.3..pdf. 

Mer om kampanjen Byar med livskraft finns (på finska) under adress www.voimistuvatkylat.fi. 

 

Seminarium om landsbygdsboende i Jyväskylä gästas av minister Henna Virkkunen 

Hur tas landsbygden i 

beaktande i förvaltningens 

beredningsarbete och 

beslutsfattande? Hur styrs 

boendet på landsbygden i 

framtiden? Hur kan man 

trygga att kommuninvånarnas 

röst hörs även i fortsättningen vid kommunsamgång? Hurudan information finns om 

landsbygdsboendets miljöpåverkan? De här frågorna finns i dag i mången landsbygdsbos 

tankar. Frågorna besvaras på det sjätte nationella seminariet för landsbygdsboende, 

Asuinmaaseutu 2012, som hålls 26.3 kl. 9.30-16 på mäss- och kongresscentret Paviljongen, 

Lutakonaukio 12, i Jyväskylä. Seminariet, som har två huvudteman – närdemokrati och 

landsbygdsboendets inverkan, är ämnat för landsbygdens utvecklare och forskare, Leader-

grupperna, de regionala byaföreningarna och lokala byaaktörer, beslutsfattare, tjänstemän och 

förtroendevalda, samt alla andra som är intresserade av landsbygdsboendets utveckling. 

Seminariet ordnas av Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR:s) temagrupp för 

landsbygdsboende i samarbete med Byaverksamhet i Finland rf. I seminariet deltar bl.a. 

förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen som talar om förutsättningar för ett gott 

liv på sammanslagna kommuners landsbygdsområden. Temagruppens ordförande, professor 

Hannu Katajamäki vid Vasa universitet, är ordförande för dagen och håller i trådarna för 

slutdiskussionen och dagens sammandrag. Inbjudan, med uppgifter om anmälan (senast 15.3), 

och program finns (på finska) på temagruppens hemsida under webbadressen 

http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2065/A_S_U_I_N_M_A_A_S_E_U_T_U_2012_avoin_k

utsu.pdf. 

 

 

VAD HAR HÄNT? 

Skriv ner några rader om vad som är på gång i er region eller organisation och som kan vara 

av allmänt intresse för alla! 

 

mailto:heli.mutanen@silmu.info
http://www.silmu.info/datafiles/userfiles/File/Byar%20med%20livskraft%209.3..pdf
http://www.voimistuvatkylat.fi/
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2065/A_S_U_I_N_M_A_A_S_E_U_T_U_2012_avoin_kutsu.pdf
http://www.maaseutupolitiikka.fi/files/2065/A_S_U_I_N_M_A_A_S_E_U_T_U_2012_avoin_kutsu.pdf


Nyhetsbrevet, som utkommer en gång i veckan med Svenska temagruppen (SveT) inom 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) som samarbetspart, sänds till Byaservice 

samarbetsgrupp, nyckelpersoner d.v.s. de som representerar Byaservice i olika centrala 

organ, projektledare som jobbar inom Byaservice, de lokala aktionsgrupperna, de regionala 

byaföreningarna och till olika personer/organisationer med anknytning till 

landsbygdsutveckling. Alla som har något att informera om, skickar in sina bidrag till e-

mailadress: kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Skriv mycket kort och undvik bilagor. 

Hänvisa hellre till webbsidor för mer info. 

 

Nyhetsbrevet kan även läsas på Svensk Byaservice hemsida, www.bya.net. Vill du komma 

med på vår sändlista, sänd då mail till adressen kenneth.sundman@studiecentralen.fi. Ifall 

någon inte vill ha Nyhetsbrevet i fortsättningen, meddela till samma e-mailadress ovan. 

mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi
http://www.bya.net/
mailto:kenneth.sundman@studiecentralen.fi

