
Flygtrafiken 
antalet resenärer år 2019
Karleby-Jakobstad 57 100

Sysselsättningsgraden
i slutet av år 2020
Österbotten 77 % 
hela landet 72 %

 » tillgången till kunnig arbetskraft
 » smidiga trafikförbindelser
 » närheten till marknaden
 » en trygg och trivsam livsmiljö
 » nätverken mellan företagen

Jakobstadsregionens 
framtid måste tryggas

Industrins omsättning 
€/invånare år 2018 
Österbotten 36 500 €
hela landet 24 800 €

Exportens andel  
av industrins omsättning 2018
Österbotten 68 %
hela landet 59 %

Företagens placering 
och verksamhets- 
förutsättningar  
påverkas främst av 



Kunnig arbetskraft
Nativiteten i Finland sjunker snabbare än förväntat, 

folkmängden kommer att börja sjunka på 2030-talet 
och antalet äldre ökar snabbt. En ännu större utma-
ning på Österbottens handelskammares område är att 
antalet personer i arbetsför ålder minskar dramatiskt, 
vilket till största delen beror på flyttningsrörelsen. En 
krympande folkmängd har stor inverkan på kommu-
nernas och regionernas livskraft och ekonomi. Kom-
munerna måste satsa på utbildning, att hålla kvar de 
egna ungdomarna, profilering av regionens kunnande 
och att locka till sig internationella experter. 

Framtidens experter växer upp i kommunerna. Vad 
gäller småbarnsfostran, grundskolorna, gymnasierna 
och yrkesutbildningen så har kommunerna ett stort 
ansvar. Ett effektivt sätt att förebygga marginalisering 
och stoppa en försämring av kompetensen är att 
satsa på småbarnspedagogiken och grundskoleutbild-
ningen.

Säkerställande av kunnig arbetskraft baserar sig på 
yrkesutbildning och högskoleutbildning som tillgodo-
ser näringslivets behov. För att tillgodose näringslivets 
behov så krävs det ett tätt samarbete mellan före-
tagen och utbildningsanordnarna. Förutom ungdo-
marnas utbildning så måste man se till att utbudet av 
kompetensutveckling för de som redan är i arbetslivet 
är tillräckligt och att läroavtalsutbildningen används 
aktivt.

Livskraftiga kommuner i framtiden är mer interna-
tionella än för närvarande. Kommunerna bör locka till 
sig internationella företag, experter och studerande 
genom att utveckla sina tjänster till att bli mer inter-
nationella. I praktiken innebär det här ökad tillgång till 
engelskspråkig service, flera internationella daghem 
och skolor samt engelskspråkig yrkesutbildning. 
Kommunerna måste utveckla sina integrationsåtgärder 
och se till att de internationella invånarna verkligen 
integreras i kommunerna. För internationella experter 
så känns en kommun attraktivare om atmosfären är 
öppen och internationell utan utrymme för rasism.

Facit 
 » Det bör satsas på småbarnspedagogiken och 

grundskoleutbildningen.
 » Utbildningsanordnarna och företagen bör jobba 

tätt tillsammans för att säkerställa att utbildningen 
tillgodoser arbetslivets behov.
 » Arbetslivs- och läroavtalsutbildningen måste 

tillgodoses.
 » Internationella experter och studerande bör 

lockas till regionen. Den engelskspråkiga servicen 
måste också förbättras och se till att inflyttade 
integreras.

Den österbottniska kust-
remsan har under 2000-talet 
utvecklats till en riktig export-
motor – Exportfinland. Av 
områdets industriproduktion 
exporteras en betydligt större 
andel än i genomsnitt, vilket 
innebär att området produce-
rar välfärd till hela landet. Re-
gionen har under flera år haft 
den lägsta arbetslöshetsgraden 
på det finländska fastlandet. 

För att trygga tillväxten och 
välfärden i regionen krävs det 
insatser av såväl företagen 
som kommunerna och inom 
det politiska beslutsfattandet. 
För att regionens näringsliv 
ska vara framgångsrikt även 
i framtiden måste tillgäng-
ligheten vara bra, det måste 
finnas tillräckligt med kunnigt 
folk, regionen bör kännas 
attraktiv, planläggningen och 
tillståndsprocesserna bör vara 
smidiga och kommunerna bör 
beakta näringslivets behov och 
konkurrenskraft i sitt besluts-
fattande. Efter krisen återgår 
Finland till tillväxtspåret enbart 
om våra kommuner också har 
en konkurrenskraftig verksam-
hetsmiljö som lockar företagen 
att investera och anställa folk 
samt uppmuntrar människor till 
företagande och arbete.

Regionens attraktionskraft
Företagens tilltro till framtiden bygger på en förutse-
bar verksamhetsmiljö. Det här betyder att kommunen 
har en sund ekonomi, att man tillsammans med före-
tagen satsar på tillgången till kunnig arbetskraft och 
internationaliseringen, trafikförbindelserna är i skick 
och tillståndsprocesserna, t.ex. gällande planläggning 
och byggande, är smidiga. 
Alltför detaljerade plan- och byggbestämmelser, en 
brist på tomtmark och en osäkerhet kring segdragna 
och oförutsebara planläggningsprocesser bromsar 
upp investeringar.

Facit
 » Regionens aktörer måste tillsammans se till att 

projekten i regionen tilldelas finansiering från statens 
coronarelaterade stimulanspaket. 
 » Alltför detaljerade plan- och byggbestämmelser 

måste avvecklas.
 » Det måste finnas tillräckligt med ledig tomtmark 

som är lämplig för byggande.
 » Tillståndsprocesserna måste påskyndas.
 » Regionens attraktions- och kvarhållningskraft måste 

säkerställas genom att se till att alla delfaktorer 
vad gäller tillgången på kunnig arbetskraft och 
tillgängligheten är i skick.
 » Regionens image måste höjas så att den motsvarar 

verkligheten.

I Jakobstads största  
industrikluster, Alholmen 
Industrial Park, finns  
mer än 60 företag  
nästan 2 000 arbetsplatser 
en omsättning på 1,1 md €  
77 % exporteras

Hållbar kommunal 
ekonomi
En kommunal ekonomi som vilar på 
en hållbar grund är en grundförut-
sättning för en attraktiv kommun. En 
stabil verksamhetsmiljö som upp-
muntrar företagen att sysselsätta 
folk och att investera förutsätter en 
ansvarsfullt skött kommunal ekonomi.
En välskött kommunal ekonomi möj-
liggör en beskattning som är konkur-
renskraftig internationellt sett och 
bidrar till att företagens kostnader 
hålls skäliga även i övrigt. Investerin-
gar och sysselsättning förutsätter att 
företagen inte upplever att det finns 
stora risker för ökade skatter eller 
kostnader i framtiden.
Regeringens förslag gällande social- 
och hälsovårdsreformen försätter 
kommunerna i en ny situation och 
ändrar på kommunernas roll. När 
reformen genomförs kommer mer än 
hälften av uppgifterna och finan-
sieringen att tas bort från kommu-
nerna. I den nya situationen måste 
kommunernas roll byggas allt mer på 
att främja livskraft, kompetens och 
företagens verksamhetsförutsätt-
ningar.
Kommunala bolag bör inte störa 
marknaden i onödan – en rättvis 
konkurrensmiljö måste säkerställas. 
Om kommunerna besluter sig för att 
idka företagsverksamhet på markna-
den så måste lika konkurrensvillkor 
för privatägda företag säkerställas. 
Offentlig upphandling behöver  
också bli mer effektiv. Effektivite-
ten kan ökas genom att kombinera 
offentliga och privata resurser och 
kunskap på ett smart sätt.

Facit
 » Kommunernas ekonomi måste tas 

om hand på ett ansvarsfullt sätt och 
skatteåtstramningar bör undvikas.
 » Kommunala bolag bör inte störa 

marknaden i onödan – det är 
viktigt att säkerställa en rättvis 
konkurrensmiljö.
 » Kommunerna bör förbättra sin 

kunskap om upphandling.
 » Kommungränserna får inte vara 

något hinder för samarbete.

Tillgänglighet
Regionernas livskraft är beroende av fungerande 
trafikförbindelser inom regionerna och särskilt 
mellan regionerna. En välskött och fungerande 
trafikinfrastruktur är en förutsättning för företagens 
produktionsverksamhet. Pålitliga, snabba och kost-
nadseffektiva transporter är betydande faktorer då 
företagen planerar sina investeringar. Ett fungerande 
nätverk av trafikleder är också viktiga faktorer i 
kampen mot klimatförändringen.

Facit
 » Finansiering för genomförande av fyra 

omkörningsfiler på riksväg 8 mellan Vasa och Karleby. 
 » Den planskilda korsningen i Ytterjeppo måste 

genomföras.
 » Fortsatta flygförbindelser måste säkerställas 

och ändamålsenliga rutter och tidtabeller bör 
tillgodoses då coronasituationen lättar.
 » Triangelspåret i Uleåborg och trafikplatsen i 

Heikkilänkangas bör verkställas.
 » Dubbelspåret Seinäjoki – Tammerfors måste 

färdigställas så att förbindelsen blir snabbare.



Österbottens handelskammare är företagens  
intressebevakare i Österbotten och Mellersta  

Österbotten. Handelskammaren arbetar för de lokala 
företagens behov och möjligheter. De viktigaste  

uppgifterna är att främja företagens verksamhet och 
tillväxt, sammanföra områdets företag och deras  

personal och fungera som en länk mellan företagen och 
det offentliga beslutsfattandet. Österbottens  

handelskammare har drygt tusen medlemmar som 
sysselsätter 70 procent av arbetskraften i området. 
Handelskammaren har sju anställda och mer än 200 

förtroendevalda. Handelskammarnätverket täcker hela 
Finland och är den enda globalt fungerande  

organisationen för företagens intressebevakning.
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ordförande
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Österbottens handelskammares kontaktuppgifter
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