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Exportindustrin är svaret
Det ligger i hela Finlands, den finländska industrins, näringslivets samt arbetstagarnas intresse att den
internationella marknadens integrering samt ekonomins positiva utveckling inte riskeras. Finlands
välfärd är i hög grad beroende av exportindustrin. Välfärden främjas bäst då handeln är fri, ärlig och
rättvis.
Grunden för social hållbarhet och välfärd är en ekonomi som bygger på en framgångsrik exportindustri.
Finanspolitiken bör, förutom att stärka den ekonomiska tillväxten, även i rätt tid stabilisera
konjunkturväxlingar och avvärja en växande arbetslöshet. Den internationella fackföreningsrörelsen
har som uppgift att medverka till att förebyggande åtgärder vidtas och att försämringar av
socialskyddet och arbetsvillkoren inte används som medel i konkurrensen mellan företagen.
Den globala ekonomiska integrationen får inte ske utan begränsningar och övervakning, eftersom en
sådan marknad skulle leda till överdrifter. Om enskilda aktörer obegränsat får bedriva en verksamhet
som bygger på snabba vinster, kan detta få katastrofala följder för den globala ekonomin. Detta såg vi
under slutet av det första decenniet på 2000-talet, då aktörer som tagit stora risker på
finansmarknaden lyckades driva hela världen in i en finanskris.
Förändringarna i omvärlden har påverkat företagens verksamhetsformer på många olika sätt.
Landsgränser har i praktiken ingen betydelse för de stora och medelstora företag som verkar på den
internationella marknaden. Företagen flyttar sin verksamhet dit där marknaden och förutsättningarna
för produktion är mest gynnsamma. Besluten påverkas bl.a. närheten till marknaden, tillgängliga
råvaror, kunnig personal, företagsbeskattningen, en fungerande infrastruktur, en stabil
verksamhetsmiljö och låga kostnader.
Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventionsskyldigheter för arbetslivet bör ingå i
Världshandelsorganisationens (WTO) medlemsvillkor. Europeiska unionen har förbundit sig till ILO:s
grundläggande rättigheter i arbetslivet, t.ex. rätten att organisera sig, avtalsfrihet och förbud mot
tvångs- och barnarbete. När EU eller dess medlemsstater förhandlar om tullpreferens- och
handelsavtal, bör utgångspunkten vara FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter.
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1. Exportindustrin utgör grunden för Finlands ekonomi
Huvudmålsättningen för Industrifackets industri- och näringslivspolitik är att garantera en rättvis
lönesättning och schyssta arbetsvillkor för arbetstagarna samt skapa jämlika konkurrensförutsättningar
för företagen. Det är livsviktigt för hela Finlands välfärd och sysselsättningen att exporten och industrin
blomstrar. Den offentliga makten bör i samarbete med arbetsmarknadsparterna leda utvecklingen så
att andelen förvärvsarbete i Finland ökar, samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer mångsidiga.
Industrifacket efterlyser samhällsansvar hos företagsägarna och arbetsgivarorganisationerna. För att
på lång sikt kunna utveckla det finländska samhället behövs både en ny inställning och nytt
ansvarstagande. En kortsiktig maximering av vinsterna är ingen hållbar politik, då det av samhället
samtidigt krävs ytterligare stöd till företagen. Företagarrisken får inte heller överföras på arbetstagarna.
Genom samarbete bör det skapas en bättre balans mellan samhällets och företagens behov. Utifrån
de här utgångspunkterna vill Industrifacket bygga upp arbetslivet och den finländska välfärdsmodellen.
Det behövs mer enighet i de politiska linjedragningarna kring hur vi ska förnya vår industri och trygga
tillverkningsindustrins verksamhetsförutsättningar i Finland. Regeringsprogrammen bör sammanfatta
de viktigaste utvecklingstrenderna, samt lista behövliga politiska åtgärder och i samråd med
arbetsmarknadsparterna inleda ett beredningsarbete. Då de olika branschförbunden deltar i
beredningen, synliggörs situationen hos de i Finland verksamma företagen.
Syftet med statens ägarpolitik är att modernisera näringsstrukturen på lång sikt. En konsekvent statlig
ägarstyrning är ett centralt verktyg för att främja de för arbetstagarna viktiga industri- och
näringslivspolitiska målen. För att öka sysselsättningen och tillväxten inom exportbranscherna, bör
ägarpolitiken vara samhälleligt och företagsekonomiskt hållbar. Ett statligt ägande skapar
förutsättningar för näringslivets konkurrenskraft och viljan att investera.
En utmaning för det finländska näringslivet är att det inhemska, långsiktiga kapitalet är litet. Därför har
statens kapital och ägarskap stor betydelse. Via statligt ägande kan vi stöda företagen så att deras
huvudkontor stannar i Finland samt på så sätt trygga, stärka och stabilisera ägandet i nationellt viktiga
branscher och bolag. Det bör även vara möjligt att öka det statliga ägandet. Som en tumregel bör
staten inte avstå från sin majoritetsandel i de statliga bolagen och inte heller, helt eller delvis, sälja ut
dem till privata aktörer.
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2. Den internationella utvecklingen påverkar den finländska industrin
Industrifacket accepterar inte att arbetstagarnas arbetsvillkor försämras och inte heller att
befolkningens försörjning och välfärden nermonteras. Det måste göras möjligt att bibehålla
arbetstillfällena inom industrin samt servicen i Finland. Företagen utövar dock sin verksamhet där
verksamhetsförutsättningarna är som mest gynnsamma. Finland bör därför bli mer lockande som
verksamhetsställe, även för nya företag.
Utbildningsnivån, tillgången på kunnig personal, en innovativ miljö, konkurrenskraftig beskattning,
energipriserna och logistikkostnaderna samt en på lång sikt förutsägbar verksamhetsmiljö, är alla
faktorer som påverkar hur lockande Finland är för företagen samt inverkar på företagens vilja att
stanna i landet. Konkurrensen om företagen får inte ske på villkor som försämrar lönerna,
arbetsvillkoren och socialskyddet. Det bör vara hållbart och rättvist att arbeta och låta utföra ett arbete.
Lagar och avtal bör följas. Försämring av socialskyddet och arbetsvillkoren får inte användas som
konkurrensmedel mellan företagen.
Multilateralt samarbete baserat på internationella bestämmelser och avtal utförs av bland andra OECD
och Världsbanken. Systemet utsätts för hårt tryck, då USA, Kina och andra handelsmakter framhåller
sina nationella intressen. Också i framtiden ska arbetstagare, kapital och varor kunna röra sig snabbt
och i regel fritt över nationsgränser. Handeln sker både på den europeiska inre marknaden och mera
vida omkring. Oroväckande är att den fria rörligheten gällande varor och tjänster delvis håller på att
försvåras i och med införande av tullar och andra handelshinder.
Framtidens utmaning ligger i hur vi kan förebygga ekonomiska kriser och konjunkturnedgångar,
emedan det är svårt, eller näst intill omöjligt, att reglera den fria marknaden enbart med nationella
åtgärder. Övervakningen av bankerna har skärpts och olika ekonomiska redskap har utvecklats för att
hantera kommande finanskriser. Det krävs dock ytterligare åtgärder. En central uppgift för den
internationella fackföreningsrörelsen är att påverka utvecklingen så att de förebyggande åtgärderna tas
i bruk och att försämringar av socialskyddet och arbetsvillkoren inte används som konkurrensmedel
mellan företagen.
Långvariga problem inom Europeiska unionen och utvecklingen av den politiska atmosfären stöder inte
en snabb utveckling av regleringen på EU-nivå. EU:s finansieringsperiod (2021–2027) innebär även
införande av nya program och projekt som bör kunna utnyttjas för den tillverkande industrins behov
samt produktionsutvecklingen. Dessutom bör EU:s regionalpolitik fungera mer jämlikt för Finlands olika
regioner. Via nationella beslut bör EU:s programfinansiering i framtiden kunna anvisas geografiskt mer
flexibelt.
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3. Konkurrenskraften är industri- och näringslivspolitikens drivkraft
Enligt Industrifacket förutsätter en förbättring av Finlands konkurrenskraft att grundforskningen, den
tillämpade forskningen och kunnandet jämställs. Det gagnar alla. I bästa fall genererar en
gränsöverskridande och tvärvetenskaplig växelverkan omvälvande uppfinningar och kloka lösningar,
vilka möjliggör nya landvinningar. På så sätt kan nya, högt förädlade produkter med avancerad
teknologi fås ut på marknaden.
Den globala konkurrensen om beställningar och marknadsandelar har hårdnat. Det är inte längre en
självklarhet att läkemedelsuppfinningar, alternativa bränslen och lyxkryssare kommer från Finland.
Våra konkurrentländer har insett hur viktig forskning, produktutveckling och innovationsverksamhet
(FUI) är för landets konkurrenskraft och industripolitiken har skärpts världen över. De finländska
framgångssagorna i fråga om industriprodukter och tjänster handlar om det bästa finländska
kunnandet, där avancerad teknik och modern formgivning förenas på ett ekologiskt och socialt hållbart
sätt.
Industrins och näringslivets behov är således inte begränsade till teknisk forskning och innovationer.
Företagens fruktbara samarbete med högskolorna och forskningsinstituten bör garanteras även i
framtiden. Detta lyckas inte om den offentliga sektorn enbart fungerar som finansiär av verksamheten
medan de enskilda företagen skördar den ekonomiska nyttan. Forskning kan inte genomföras enbart
på företagens villkor.
Ny kunskap genereras via grundforskningen vid universiteten och högskolorna, varvid finansieringen
av deras verksamhet i Finland måste tryggas. Den tillämpade forskningen, inriktad på praktiska
resultat, är avhängig grundforskningen. Även industrins framtidsutsikter kan påverkas av
grundforskningens branschmångfald, tvärvetenskaplighet och nya öppningar. Forskning om design,
hälsa, marknadsföring, beteenden och många andra områden är av avgörande betydelse för vilka
finländska produkter som klarar sig på marknaden.
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4. Välfärdsmodellen möjliggör en hållbar näringslivsverksamhet
Industrifacket vill att finländarnas välfärd, möjligheter och trygghet stärks. Det är möjligt via en
skattefinansierad välfärdsmodell med fungerande offentlig service. De är samtidigt en förutsättning för
upprätthållandet av en hållbar näringslivspolitik. Välfärdsmodellen har fått utstå prövningar och hot till
följd av problem med den ekonomiska utvecklingen och en skattepolitik som varit inriktad på att sänka
den totala skattegraden. Lösningen för Finlands del ligger i hur vi lyckas bygga upp en
näringslivsverksamhet som en hållbar finansieringsgrund för landets ekonomi.
De största hoten gällande finansieringen av välfärdsmodellen är en låg sysselsättningsgrad, den
långvariga arbetslösheten och snuttjobben. Den strukturella arbetslösheten är det svåraste problemet i
vårt samhälle. Finland behöver alla sina nuvarande medborgare, samt även nya, i arbete och som
skattebetalare. Att kunna upprätthålla en hög sysselsättningsgrad är på lång sikt lösningen på vårt
hållbarhetsunderskott och samtidigt vägen till bättre välfärd för hela befolkningen. En hög
sysselsättningsgrad innebär också att det finns tillräckligt med arbetstillfällen och att arbetstagarna
klarar sig på sina förvärvsinkomster.
Strukturomvandlingen och den tillhörande livliga migrationen inom landet utmanar vår välfärdsmodell.
Folk flyttar till tillväxtcentrum i landets södra och västra delar. Landsbygden och regionerna lider av
utflyttning. Kommuner i strukturomvandlingsområden lider av en försämrad försörjningskvot på grund
av en allt åldrande befolkning, vilket även hotar vår välfärdsmodell. Regionala skillnader påverkar
efterfrågan på arbetskraft. I tillväxtcentrumen finns konkurrens om arbetstagarna, medan tillgång och
efterfrågan inte alltid möts i strukturomvandlingsområdena.
Dessa försämringshot mot vår välfärdsmodell bör övervinnas med demokratiska medel och så stor
enighet som möjligt. Varaktiga resultat bör sökas via förhandlingar och avtal. Ett erkännande av den
industriella produktionens betydelse för nationalekonomin, samt en förståelse för de globala
megatrenderna är ödesfrågor för hela landet.
Industrifacket anser att det i Finland behövs en fungerande arbetsmarknad, utbildning på hög nivå
samt att kunskap, produktutveckling och innovationer bör främjas. Vår finanspolitik bör förutom att
stärka den ekonomiska tillväxten, även i rätt tid stabilisera konjunkturväxlingar och avvärja en växande
arbetslöshet.
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5. Ett arbetsliv i förändring behöver både arbetare och experter
Industrifacket är aktivt med och utvecklar arbetslivet och tar utmaningarna i arbetslivet på allvar. En
såpass liten ekonomi som Finland klarar inte av att tillhandahålla nuvarande levnadsstandard för sin
befolkning utan en framgångsrik, konkurrenskraftig och miljövänlig industri. Industriarbetet har vid
sidan av serviceutbudet också blivit mer globalt. Arbetsuppgifter som finländarna utfört flyttar någon
annanstans, och i Finland skapas nya jobb. Finland behöver dessutom arbetstagare från andra länder
och nya medborgare som arbetar sida vid sida med finländarna.
Under 2000-talet har Finland drabbats av stora förändringar gällande ekonomin och
produktionsstrukturerna. Inom industrin har arbetsplatserna minskat med ca 100 000. Inte ens den
relativt goda ekonomiska tillväxten har på ett nämnvärt sätt ökat antalet arbetsplatser inom industrin.
Det beror inte enbart på en ökad automation eller ny teknologi. Det handlar framför allt om en
strukturomvandling, där tillverkningen har flyttat någon annanstans. Arbetsfördelningen inom industrin
har omorganiserats globalt.
Arbeten försvinner inte från industrin eller servicen, utan arbetsuppgifterna förändras och kräver allt
mer kunnande av arbetstagarna. När arbetet omorganiseras, utnyttjas i allt högre grad ny teknologi,
artificiell intelligens och automation. Detta förutsätter att de arbetsgivare som gör investeringar i ny
teknologi, även satsar på humankapital, dvs. anställer och utbildar arbetstagare.
De nya arbetsbeskrivningar och arbetsuppgifter som omvälvningarna för med sig kräver många olika
färdigheter. Därför bör arbetstagarna upprätthålla sin kompetens. Det fordras resurser av
arbetsgivarna samt också en vilja att investera i ny teknologi och i arbetstagarnas kunnande. Företag
som vill vara föregångare utnyttjar den nya teknologin, artificiell intelligens samt andra uppfinningar och
satsar dessutom på utbildning av arbetstagarna. Det syns som en spetskompetens i en ökad export av
förstklassiga produkter.
Färdigheter i informations- och kommunikationsteknik samt språkkunskaper och social kompetens är
medborgarfärdigheter som behövs både i arbetslivet och på fritiden. Den nya tekniken bör stödja
produktionen och samhällsfunktionerna. Ju snabbare detta sker, desto mer genomgripande genererar
det utförda arbetet tillväxt och blir synligt som välfärd hos befolkningen.
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6. Förbättrade arbetsförhållanden är en investering i produktivitet
Industrifacket vill bidra till att förbättra kvaliteten på arbetslivet genom satsningar på att utveckla
arbetsmiljön och arbetslivet. Det avspeglas som bättre arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetslivet.
De flesta arbetsplatser i Finland är positivt inställda till att utveckla arbetet och arbetsförhållandena. Ett
gott ledarskap och en positiv stämning ger resultat i form av bättre välbefinnande och därigenom även
bättre produktivitet. Utvecklingen av arbetslivet bör gå hand i hand med den teknologiska utvecklingen
och utvecklandet av affärsverksamheten.
På en trygg arbetsplats tas arbetsförhållandena och olika frågor kring arbetshälsa på allvar. På
arbetsplatserna inom industrin är oväsen, dåliga arbetsställningar och bristfällig ventilation riskfaktorer.
Risker, brådska, psykosocial belastning och stress kan hanteras då arbetshälsofrågor och
arbetarskydd tas i beaktande i företagets hela verksamhet. En god arbetsmiljö och ett bra arbetarskydd
stöder arbetstagarnas hälsa, funktionsförmåga och säkerhet. Konstruktiv respons från förmännen
upprätthåller arbetsmotivationen. De här bildar en god grund för ökad produktivitet och välbefinnande.
Dagens arbetsliv är mångfasetterat, nätverksbaserat och svårt att hantera. Organisationerna på
arbetsplatserna är svagare än tidigare och arbetsplatserna har blivit mindre. Arbetslivets strukturella
förändringar har gjort arbetstiderna mer flexibla och ökat andelen bemannings-, deltids- och
företagararbeten. Många arbetsplatser är så kallade gemensamma arbetsplatser, där arbetstagare
anställda av olika arbetsgivare eller ensamföretagare arbetar under samma tak. Via underleverantörer
och bemanningsföretag har andelen utländsk arbetskraft ökat på de finländska arbetsplatserna.
Då arbetstagarna kan påverka sitt arbete och sina anställningsvillkor blir sjukfrånvaron mindre och
arbetsolycksfallen färre. Samtidigt ökar produktiviteten. Samarbetet mellan arbetsgivar- och
arbetstagarparterna är avgörande för den finländska konkurrenskraftens utveckling. För att
arbetskulturen ska förändras krävs tid och konkreta åtgärder. På så sätt kan vi även påverka attityder.
Samarbetet förutsätter en öppen, jämlik och kontinuerlig dialog, annars nås inte lösningar i
riksomfattande eller lokala förhandlingar.
Säkerheten förbättrar företagens affärsverksamhet, produktivitet och driftssäkerhet. I verksamheten
minimeras faktorer som försämrar lönsamheten, såsom avbrott i produktionen, olycksfallsutredningar,
sjukersättningar, anlitande av vikarier och egendomsskador. I en nätverksbaserad verksamhet
underlättar en lyckad säkerhetsledning samarbetet mellan beställarföretag och leverantörsföretag.
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7. Kunnande och samarbete skapar en hållbar grund
Industrifacket vill betona vikten av yrkesutbildningen som en kanal för fördjupning av arbetstagarnas
kunnande och ökad yrkeskompetens. Samtidigt förbättras arbetstagarens ställning på
arbetsmarknaden. Den grundläggande utbildningen garanterar en god allmänbildning och den
efterföljande utbildningen lägger grunden för en stark yrkeskompetens. Utbildningen stärker den
sociala kompetensen och de kunskaper i informations- och kommunikationsteknik (IKT) som behövs
då arbetsuppgifterna blir mer mångsidiga. Förutom att ge bildning och stödja sysselsättning skyddar
utbildning även från utslagning.
I den finländska grundskolan har vi världens bästa undervisning. Om en arbetstagare har fått sin
utbildning utomlands, bör det finnas möjlighet att lära sig nya saker och uppdatera sin yrkeskompetens
i Finland. Utbildning av god kvalitet är inte bara viktig för individens egen utveckling, utan också för
företagsverksamheten och industrin. Digitaliseringen, sakernas internet och andra tekniska reformer
som är på kommande ställer ytterligare krav på utbildningen. Innehållet i den grundläggande
utbildningen måste svara mot de här kraven.
Att avlägga en examen efter grundskolan är en garanti för goda medborgarfärdigheter och en
grundläggande kompetens att bygga vidare på. Utbildningssystemet fungerar då det finns tillräckligt
med likvida medel. För att yrkesutbildningen, systemet med fristående examina och de fortsatta
studierna ska kunna utvecklas krävs ett fungerande samarbete mellan arbetsmarknadsparterna,
utbildningsorganisationerna och myndigheterna.
Företagen ansvarar för personalutbildningen och på så sätt upprätthålls arbetstagarnas
yrkeskompetens. Språkundervisning och kompletterande yrkesutbildning främjar integrationen av
invandrare, så att deras färdigheter uppfyller kraven i det finländska arbetslivet. Rätt sorts kunnande
främjar sysselsättningen. Alla måste garanteras likvärdiga möjligheter till en tidsenlig utbildning. Kön,
ålder, etnisk bakgrund, språk eller andra faktorer får inte vara hinder i den personliga utvecklingen. De
bästa resultaten gällande samhällspolitiken fås då utbildningen motsvarar aktuella utmaningar och
utbildningen i arbetet är en del av företagens samhällsansvar.
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8. Forskning, produktutveckling och innovation är framgångsfaktorer
Industrifacket anser att Finlands framgång är beroende av högklassigt kunnande, högteknologin,
tillräckliga investeringar och produktivitet. Finland ska satsa på utbildning och forskning med
utgångspunkt i grundforskningen. Satsningarna på forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet (FUI) har på ett betydande sätt bidragit till att Finland inom många
industribranscher hör till de världsledande länderna.
Den reella konkurrenskraften har stärkts via satsningar på forskning och innovationer, där framgången
på marknaden i regel bygger på andra faktorer än på lönenivån. För arbetstagarna skapar det här
intressanta, motiverande och kunskapskrävande arbetsuppgifter med god lönenivå.
Produktiviteten i Finland ökar och en innovationsbaserad tillväxt är möjlig endast med hjälp av offentlig
finansiering. Via olika tillväxtprogram bör den offentliga och privata sektorn investera och satsa mer på
innovationer. Vid sidan av bör en ny riktning för det statliga ägarskapet skapas, en hävstång som kan
öka den företagsverksamhet som stöder sig på innovationer.
En ökad kunskap om hur vi bäst kan dra nytta av olika projekt som finansieras av Europeiska unionen,
nationella utvecklingsprojekt och finansieringsinstrument behövs. Det är inte enbart fråga om pengarna
i sig, utan också om på vilket sätt och för vilket ändamål de används. Särskilt de små och medelstora
företagens behov bör beaktas i utvecklingsprojekten. De måste erbjudas lokal rådgivning, så att de i
större utsträckning kan ta del av projekt och finansieringsprogram.
Den allt hårdnande konkurrensen kan bemästras med ett tydligare och mer långsiktigt
innovationssystem än i dag. De bästa resultaten uppnås vanligen genom att koncentrera sig på sina
styrkor. I Finland är det lönsamt att satsa på branscher där vi redan har naturliga konkurrensfördelar,
framgångsrika företag och erkänd kompetens. Vi kan förbättra nya produkters möjligheter att nå
framgång i den internationella konkurrensen med olika inhemska referenser, innovationsprojekt och
teknologiska exportprojekt.
Den allt hårdare konkurrensen kan bemötas med ett innovationssystem som är långsiktigare och
tydligare än i dag. De bästa konkurrensresultaten uppnås vanligen då man koncentrerar sig på sina
styrkor. I Finland lönar det sig att satsa på de branscher där det finns naturliga konkurrensfördelar eller
redan framgångsrik företagsverksamhet och kompetens. Exportprojekt inom teknologin,
innovationsprojekt och inhemska referenser förbättrar nya produkters möjligheter att nå framgång i den
internationella konkurrensen.
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9. En föregångare inom energi- och klimatfrågor
Industrifacket vill bidra till att Finland också i framtiden är ledande inom energi- och klimatlösningar.
Landets näringslivsstruktur skapar dock behov som bör beaktas. Speciellt för processindustrin är
tillgången på el till ett konkurrenskraftigt pris viktigt. Den kemiska industrin, skogsindustrin samt
metallförädlingen behöver mycket energi. Klimatåtgärder bör genomföras på ett ansvarsfullt sätt, men
också så att de inte leder till oskälig ekonomisk belastning för de finländska företag som verkar på
världsmarknaden.
Även om energiförbrukningen inom industrin har minskat på många sätt, påverkar elpriset industrins
konkurrenskraft. Finland måste stärka sin självförsörjning på elmarknaden. Produktionen av utsläppsfri
energi med hjälp av kärnkraftverk är motiverad, med tanke på tillgången till el och kampen mot
klimatförändringen. Dessutom måste produktionen av förnybar energi på marknadsvillkor öka,
eftersom det ger miljönytta, förbättrar försörjningsberedskapen och skapar arbetsplatser i
strukturomvandlingsområden.
Bekämpningen av klimatförändringen är ett mål som är allmänt accepterat inom Europeiska unionen
och via internationella avtal. I jämförelse med resten av världen är Finlands koldioxidutsläpp, och i
synnerhet utsläppen från industrin, dock små. Partikelutsläppen från våra fabriker och trafiken har
minskat och Finland har ställt upp ambitiösa mål för att ytterligare minska utsläppen. Målsättningarna
bör förverkligas på ett ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Över våra gränser kommer dessutom
avsevärda mängder av partiklar till Finland, varför det behövs en mer noggrann övervakning av de
internationella avtalen.
För att nå utsläppsmålen måste vi satsa bl.a. på utsläppssnål energi och biobränslen. Målsättningen
med den globala klimatpolitiken är att effektivt stävja klimatförändringen. För att uppnå detta behövs
investeringar i utsläppssnål och energieffektiv teknologi. Det är också nödvändigt att skapa globala
spelregler för utsläppen och utsläppshandeln, utan att konkurrensen förvrängs.
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10. Hållbart nyttjande av naturtillgångar
Industrifacket vill främja olika nya förslag och fördomsfria lösningar, som kan ge svar på frågan hur en
växande ekonomi och välfärd även kan spara på naturresurserna. Industrins miljökonsekvenser kan
dämpas genom övergång till ren teknologi (Cleantech) och genom ett hållbart utnyttjande av
naturresurserna. Det finländska kunnandet har gett oss olika energieffektiva maskiner, bioekonomiska
produkter och produktionsprocesser. Bioekonomin är en av de viktigaste tyngdpunkterna gällande
Finlands ekonomiska tillväxt. Tillgången på råvaror, samt en lagstiftning som möjliggör bioekonomi, är
förutsättningar för att det ska lyckas.
Finland är beroende av landets egna naturtillgångar och råvaror. De är av betydelse för landets
konkurrenskraft, ekonomi, sysselsättning och delvis också för försörjningsberedskapen. Inom cirkulär
ekonomi maximeras den tid som materialen och värdet i dem bevaras. Det betyder ett kretslopp, där
de förnybara naturtillgångarna framställs, förädlas, används och återvinns. Med hjälp av cirkulär
ekonomi kan koldioxidutsläppen avsevärt minskas.
En mångsidig och hållbar användning av skogen är grunden för det finländska näringslivet, också i
framtiden. Industrifacket vill betona att skogen är Finlands kolsänka, vilket är bra att minnas i
diskussionerna kring utsläppsminskningar och klimatneutrala målsättningar. En aktiv användning av
skogen och hållbar skogsvård ökar dessa sänkor. Att utnyttja skogen i ekonomiskt syfte, och samtidigt
som en del av klimatlösningen, är motiverat.
Uppsvinget i världsekonomin har ökat efterfrågan på metaller och höjt priserna. Internationella
gruvbolag har fått upp ögonen för Finlands malmtillgångar. Branschens kraftiga uppgång har väckt
frågor kring gruvbolagens ansvarsskyldighet och skydd av naturvärden. Olika intressen bör
sammanjämkas på ett acceptabelt sätt, såväl på gruvorterna som i hela samhället. Gruvbolagens
miljömedvetenhet och beredskap inför miljörisker bör förbättras, t.ex. via en särskild gruvfond eller
något motsvarande.
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11. Smidig logistik stöder exportindustrin
Industrifacket betonar betydelsen av en fungerande logistik för att Finlands industri och näringsliv ska
fungera smidigt. För att möjliggöra ekonomisk tillväxt behövs en fungerande infrastruktur. För att
människor ska kunna röra sig, samt varor och betalningar hitta fram, är det helt avgörande att
transportnätet är i gott skick och att datakommunikationsnäten fungerar. En av den finländska
industrins styrkor är en smidig logistik, som samtidigt garanterar driftssäkerheten.
Transport- och datakommunikationsnäten samt de till dem sammankopplade logistikkedjorna gör det
möjligt att exportera råvaror, produkter och tjänster. För exportindustrin är sjöförbindelserna den
viktigaste länken till den europeiska inre marknaden och även till destinationer utanför Europa. Sjö-,
väg- och spårtrafiken samt den övriga trafiken, likasom fungerande energiöverföringstjänster, är
garanter för industrins konkurrenskraft. För en fungerande logistik behövs moderna trafikleder och
sammanjämkade logistiska system.
Med en industriprodukt menas allt oftare en produkthelhet där även service samt produktens logistik
ingår. Logistik innefattar därmed, förutom transport och lagring, även marknadsföring och försäljning
samt installation, service, reparation och underhåll. Exporten av de här immateriella tjänsterna är en
del av vår totala industriexport. Av servicetjänsterna har i synnerhet telekommunikations-,
informationsbehandlings- och informationstjänsterna ökat mest och för att främja en smidig logistik
krävs datanätverk med den nyaste tekniken.
Vi bör kunna säkerställa att pendeltrafiken inom pendlingsområdena samt råvaru- och
varutransporterna fungerar. Den tvärgående trafiken och förbindelserna mellan landskapscentrumen
kräver satsningar. Spårtrafik som förbinder de viktigaste tillväxtcentrumen bör byggas. De mest
betydande trafikprojekten i Finland ingår i Europeiska unionens stomnätskorridorer. De garanterar ett
framtida utnyttjande av det arktiska områdets potential.

