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Förord
Industrifackets mål för riksdagsvalet för åren 2019-2023 är förbundets
synpunkter på vilka frågor regeringen, som inleder sitt arbete efter
riksdagsvalet våren 2019, bör genomföra och beakta i sitt program.
Förutom sina egna mål har Industrifacket deltagit i förberedelserna av
valmålsättningarna för både FFC och Industrins löntagare rf. Därför
upprepas inte i de här målsättningarna alla de frågor som redan
antecknats i de ovannämnda målen.
Industrins verksamhetsförutsättningar bör stå i fokus under följande
regeringsperiod 2019-2023.
Dessa mål har godkänts av Industrifackets styrelse 14.12.2018.
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Tillväxtprogram för
export och industri
Tillverkningsindustrins betydelse spelar en avgörande roll för samhällsekonomin i ett land som Finland och för en ökning i levnadsnivån.
Därför bör en förbättring av industrins verksamhetsförutsättningar göras
till en strategisk tyngdpunkt för nästa regering.
Industrifacket föreslår att man inrättar ett tvärfunktionellt tillväxtprogram för export och industri i Finland. I programmet binder man sig
särskilt till att öka kunnandet, utbildningen samt forsknings- och produktutvecklingssatsningar (F&U).
•
		
		
•
		
		
•

Finland ska locka till sig industrins värdekedjor, särskilt inom de
sektorer som kan uppvisa en tillväxt som sporras av megatrender 		
inom den internationella ekonomin.
Nya investeringsmål kan till exempel omfatta
investeringar i anslutning till värdekedjan för tillverkning av batterioch batterikomponenter.
För gruvklusterns del bör tillväxtprogrammets centrala mål
utgöras av en utvidgning och tillväxt i den inhemska värdekedjan. 		
En växande och ansvarsfull gruvindustri kan öka också sin egen
ekonomiska effektivitet särskilt på geografiska områden med gru
vindustri.

EU-ordförandeskap
•
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Industrifacket föreslår att utarbetandet av ett tillväxtprogram för
tillverkningsindustrin och cirkulära ekonomin i Europa ska utgöra det
centrala temat för Finlands EU-ordförandeskap 1.7-31.12.2019.
På så sätt kan EU stärka sin roll även som befrämjare av spelreglerna
för den internationella handeln.
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F&U gynnar hela samhället
Fördelarna med forsknings- och produktutvecklingsverksamheten sprider
sig i en större utsträckning till samhället, varför den offentliga sektorns
stöd för verksamheten är viktigt.
• Förutom kvantiteten bör man vid satsningar på forsknings- och
		 produktutveckling även lyfta fram kvaliteten som en utvärde		ringsmätare.
Riskfördelningsmodellen på den offentliga och privata sektorn är ett bra
sätt att öka forsknings- och produktutvecklingssatsningar.
• Sådana forskningsobjekt som verkligen gynnar företagen bör
identifieras.
• Exempelvis staten eller Business Finland kan binda sig vid att delta i
		 sådana forsknings- och produktutvecklingsprojekt som företaget
eller en företagsgrupp deltar i genom en egen finansiell investering.

Tydlig energipolitisk linje
Finland och den inhemska industrin behöver tillräckligt med förmånlig,
utsläppsfri eller utsläppssnål el. Denna energipolitiska linje måste vara
tydlig.
•
		
•
		
		

Jämförelsen av elpriser och deras förmånlighet bör återspeglas i de
centrala konkurrerande ländernas energikostnader.
Det är motiverat att förhålla sig positivt till nya eventuella
ansökningar om kärnkraftstillstånd både med tanke på förebyggande
av klimatförändringen och tillgången till prisvärd elektricitet.
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Främjande av export
Business Finland, som stöder företagens tillväxt och internationalisering,
inledde sin verksamhet i början av år 2018.
• I mitten av nästa mandatperiod är det skäl att göra en mellanut
		 värdering av Business Finlands verksamhet.
Utgående från mellanutvärderingen kan man vid behov utföra
korrigerande åtgärder för att säkerställa att Business Finland uppfyller
de krav som ställts för den och att den tillför sådant mervärde för
exportfrämjande och den teknologiska utvecklingen som förväntas av
den.
Finland har ett fungerande exportgarantisystem.
• Exportgarantisystemet ska även i fortsättningen reagera på export
		 företagens behov, eftersom de garantier som krävs för stora
		 exportprojekt inte kan fås på marknaden till ett kostnadseffektivt
		pris.

Skogarna är Finlands kolsänka
Den mångsidiga och hållbara användningen av skogarna kommer att
vara viktig för det finländska näringslivet även i framtiden. När man
diskuterar utsläppsminskningar bör man komma ihåg att de finska
skogarna är en kolsänka. En aktiv skogsanvändning och -vård ökar kolsänkorna.
•
		
•
		
•
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Det växande utnyttjandet av skogarna kommer att fortsätta att vara
motiverat både ur ett ekonomiskt och ett klimatperspektiv.
Skogens rekreations- och hushållsbruk bör samordnas. Här har de
professionella aktörerna inom skogssektorn en nyckelposition.
Det finns inget skäl till att stifta nya lagar som gör en inbördes
värdering av olika skogsvårdsmetoder.
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Statens ägarstyrning
Staten bör hålla ett aktivt grepp om ägarstyrningen. Huvudmålet är
inte att sälja statens egendom, utan en utveckling av förädlingsvärdet i
Finland samt en förstärkning av det blåvita ankarägandet.
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• Statliga utvecklingsbolagets Vake Oy:s verksamhet bör inledas och
		 bolaget ska skapas en stark strategi som stöder hållbar tillväxt.
• Ett av huvudmålen i Vake Oy:s strategi bör vara att öka utnyttjandet
av artificiell intelligens i det finska näringslivet.
• Den statliga ägaren ska sköta om att bolagens ägarstyrning är
		 transparent och att staten som ägare använder en enhetlig röst i olika
		 ägarsituationer.
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Behovet av klimatkompensation
Priset på utsläppsrätter steg under år 2018 från knappt åtta euro till
mer än 20 euro. Priset är det högsta på tio år. Marknadsstabilitetsmekanismen, som startade i början av 2019, ligger till stor del bakom prishöjningen. Till följd av marknadsstabilitetsmekanismen kommer antalet
rätter på marknaden att minska med ca 40 procent jämfört med år 2018.
•
		
•
		
		

Energiräkningen till följd av prishöjningen i utsläppsrätter bör
kompenseras industrin till fullt belopp även efter perioden 2017-2020.
Om den stigande energiräkningen till följd av utsläppshandeln driver
industrin bort från EU-länderna, kommer utsläppen att öka, och de
goda avsikterna med utsläppshandeln kommer att gå emot sitt syfte.

Alla länder använder företagsstöd
Företagsstöd kan betraktas teoretiskt eller pragmatiskt. Industrifacket
stöder det senare betraktelsesättet. Det är viktigt att notera att företagsstöd används på olika sätt i olika länder, men i alla konkurrerande
länder på något sätt.
Finland är ett litet land som i många avseenden måste anpassa sig till
eller bemöta utmaningarna i de konkurrerande ländernas verksamhetsmiljöer. Företagsstöd används även i Finland när konkurrerande
länder skär ned produktionskostnaderna i sina industrianläggningar.
• För att säkerställa den inhemska industrins tillväxtpotential i Finland
		 bör inga sådana lagar stiftas som ökar industrins kostnader i för		 hållande till de konkurrerande länderna.
Den energiintensiva industrin har en viktig roll med tanke på lösningar
för klimatförändringen. Förädlingsvärdet som industrin producerar
möjliggör investeringar genom vilka man kan utveckla utsläppssnålare
produktionsteknologi.
Tillväxten i global efterfrågan på energiintensiv industri besvaras också
i andra delar av världen, men sannolikt på en teknologiskt svagare nivå.
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Därför är det viktigt att Finland fortsätter att hänga med i utvecklingen
och konkurrensen.

Tillgången på kvalificerad arbetskraft
Tillgången på kvalificerad arbetskraft spelar en viktig roll för industrins
konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter.
Den reform av yrkesutbildningen som genomförts under riksdagens
mandatperiod 2015-2019 har flyttat inlärningstyngdpunkten till arbetsplatserna, vilket är positivt. Det råder emellertid stor osäkerhet i om man
på arbetsplatserna kan ge tillräcklig handledning för studerandena och
om samarbetet mellan läroverken och arbetsplatserna fungerar på ett
tillfredsställande sätt.
•
		
•
		
•
		

Under mandatperioden 2019–2023 är det skäl att bedöma situationen
med yrkesutbildningsreformen och behovet av tilläggsresurser.
Yrkesutbildningsreformen bör korrigeras på så sätt att resurserna för
inlärningen som sker på arbetsplatsen säkerställs.
Dessutom bör en helhetsbedömning av yrkesutbildningen inom
teknologibranscherna utföras innan utgången av år 2020.

Utbildningssystemet ska bättre följa med förändringarna i näringsstrukturen. Framför allt ska arrangörerna av yrkesutbildning tillsammans
med företagen i området reagera på företagens arbetskraftsbehov och
ordna utbildning på sådana platser där det uppstår behov t.ex. till följd
av investeringar.
Det måste också vara möjligt att öka yrkesutbildningens attraktionskraft
genom nationella åtgärder för att förse industrin med en tillräcklig
tillgång till kvalificerad arbetskraft. Kompetenskraven har ökat kraftigt
bland annat till följd av digitala arbetsmetoder samt utnyttjandet av
artificiell intelligens.
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Ungdomsarbetskraft och
utländska arbetstagare
Ungdomar utgör en betydande sysselsättningsmöjlighet. Finland har
för närvarande ett stort antal unga män som riskerar att bli utslagna
och som inte har tillräckliga färdigheter för att klara sig i arbetslivet. De
kanske inte heller har en utbildningsplats som är lämplig för deras livssituation.
Det är ytterst viktigt att hitta metoder för att förhindra att någon
utestängs från samhället i en ung ålder.
• Åtgärder för att förebygga marginaliseringsrisken för barn och
		 ungdomar kan bland annat omfatta ökad småbarnspedagogik,
		 en förlängning av läroplikten och olika anpassade åtgärder för tidigt
		ingripande.
Finlands attraktionskraft hos företag och yrkeskunniga ska förbättras
systematiskt. Genom en ökning i arbetsbetingad invandring bör man
emellertid inte orsaka en situation med växande utlänningsfientlighet.  
• I en ökning av arbetsbetingad invandring bör det observeras att
		 företagen iakttar arbetsvillkoren och att man även övervakar att de
		iakttas.
• Tillgångsprövningen för arbetstagare som kommer från länder utanför
		 EU bör bevaras.
Vid förvärv av arbetskraft från länder utanför EU bör man först genuint
överväga om det finns tillgänglig arbetskraft i det egna landet.
Även inom Industrifackets avtalsbranscher finns det för närvarande
arbetskraft som härstammar från länder utanför EU. Exempelvis inom
växthus- och trädgårdsbranschen räcker den inhemska arbetskraften inte
till.
Otillräckliga resurser för behandling och beviljande av arbetstillstånd
samt osmidigheten i anslutning till processen för beviljande av arbetstillstånd orsakar för närvarande problem vid förvärv av utländsk
arbetskraft.
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En förstärkning av sysselsättningen
Förändringen i befolkningens åldersstruktur leder till ett ökande kostnadstryck för den offentliga ekonomin när omvårdnads- och pensionsutgifterna ökar. Samtidigt minskar andelen av befolkningen i arbetsför
ålder. För att kunna hantera denna obalans, bör man med olika medel
kunna höja sysselsättningsgraden till över 75 procent.
Arbetskraftens rörlighet bör ökas.
•
		
		
•
		
		

Det behövs ett långsiktigt grundförbättringsprogram för trafikinfra
strukturen för att göra stamförbindelserna snabba och smidiga 		
särskilt mellan landets olika stadscentrum.
Under mandatperioden 2019–2023 bör Pisara-banan främjas och
förbättringsinvesteringar i anslutning till målet för det s.k. “en
timmes tåget” göras från Helsingfors till Åbo samt Tammerfors.

I de ovan nämnda projekten är det fråga om produktiva investeringar
inom landets tillväxttriangel.
• Därför bör staten granska finansieringsalternativen även genom
att beakta utnyttjandet av t.ex. separata finansieringsbolag och
		 därtill hörande partnerskapsmodeller med privata och/eller pensions		investerare.
För att öka arbetstagarnas rörlighet bör även nya, fördomsfria metoder
beredas. I de fall där en arbetslös eller en undersysselsatt person till
exempel har ett egnahemshus på en industriell ort på tillbakagång,
kan en bestående flyttning till ett tillväxtcentrum vara ekonomiskt för
riskfylld med tanke på boendekostnaderna.
Arbetslösa bör uppmuntras – inte tvingas – att flytta även för en korttidsanställning till orter där det finns arbete. Detta innebär inte att
arbetslösa alltid stadigvarande bör byta hemort.
•
		
•
		

Beloppet på arbetsbostadsavdraget bör höjas ytterligare (450 euro/
månad från början av år 2019).
I inkomstbeskattningen bör man övergå till en praxis där utgifter som
orsakas av arbetet får dras av enligt det reella beloppet.
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Villkorligt Kemera-stöd
För att utrota den gråa ekonomin som blomstrar inom skogsbrukssektorn,
bör villkorligheten för stödet för hållbart skogsbruk (Kemera) ökas.
• Villkoret för Kemera-stödet som betalas till skogsägaren bör vara att
		 entreprenören följer sina lagstadgade skyldigheter, iakttar arbets		 villkoren och betalar skatt.
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Bekämpning av grå ekonomi
För att bekämpa den gråa ekonomin bör ett ambitiöst och heltäckande
åtgärdsprogram utarbetas samt tillräckliga anslag reserveras för att
genomföra programmet.
•
		
		
•
		
		
•
		

Skattenummerpraxisen bör snabbt tas i bruk förutom på byggbranschen inom lant- och skogsbruksbranscherna, på restauranger,
inom städbranschen samt inom industribranscherna.
Försummelseavgifter i likhet med de sanktioner som tillämpas enligt
lagen om beställarens ansvar bör möjliggöras även vid arbetarskyddsförseelser.
Skatteförfaranden som gäller utstationerade personer samt hyrda
arbetstagare bör förenhetligas av skatteförvaltningen utan dröjsmål.

Skattetolkningarna för arbetstagare med rörligt arbete varierar för
närvarande både regionalt och på basen av det kollektivavtal som iakttas.
Situationen försvårar arbetskraftens rörlighet.

Industrifacket

| 13

Arbetsmarknadssamarbetet
utgör en konkurrenskraftsfaktor
Under mandatperioden 2015–2019 har Finlands ekonomi äntligen börjat
växa i suget av den internationella konjunkturen. Ett konkurrenskraftsavtal uppnåddes på arbetsmarknaden när statsministern hotade
löntagarna först med ensidiga tvingande lagar som försvagar arbetstagarens ställning.
Relationen mellan löntagarrörelsen och regeringen har varit exceptionellt
kylig, eftersom regeringen valt hot och utpressning som sin linje i stället
för förhandling och medling. Industrifacket anser att valet är felaktigt,
eftersom den valda linjen lett endast till en ökning i slitningar och
instabilitet.
Arbetsmarknadsförberedelserna för Finlands ekonomiska utveckling,
som långsiktigt baserat sig på förtroende och samarbete, har till slut
alltid producerat de bästa slutresultaten för tillväxt. Under mandatperioden 2019–2023 bör man inom arbetsmarknadsdialogen övergå till
att utnyttja den erfarenhet och kompetens som arbetsmarknadsparterna
innehar på båda sidorna av bordet. Ett framgångsrikt samarbete mellan
regeringen och arbetsmarknadsorganisationerna är en viktig komponent i
en ekonomisk politik där hållbarhetsgapet tätas och förutsättningarna för
hela den framtida tillväxten i Finland byggs upp.
• Nästa regering bör binda sig vid ett genuint samarbete med arbets		marknadsparterna.
Även arbetsmarknadsparterna bör binda sig vid att gemensamma frågor
förhandlas och förbereds tillsammans. Detta garanterar kvaliteten på
arbetslagstiftningen och förankrar parterna i en långsiktig ekonomisk
politik och arbetsmarknadspolitik tillsammans med landets regering.
Företagsverksamheten och den internationella handeln har en väldig betydelse
i förverkligandet av mänskliga rättigheter. I vissa europeiska länder har
man redan stiftat en ambitiös lag om företagsansvar. Industrifacket deltar
i kampanjen #ykkösketjuun som driver lagen om företagens ansvar för
mänskliga rättigheter även i Finland.
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