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stora möjligheter. Han tycker att man 
kan direkt kopiera många saker. Våra  
företag måste växa och det innebär 
att man även måste se sig om efter  
nya marknader. Stockholm behöver  
snabbt 150 000 nya bostäder och här 
har de finländska företagen goda  
möjligheter. Det finns även andra 

branscher och områden med stora 
möjligheter. Exempel är Kiruna och 
Gällivare där hela städer flyttas.

Skoglund säger att vi här i västra 
Finland har ett försprång i jämfö
relse med andra delar av landet. Vi 
kan språket och är bekant med den 
svenska kulturen. 

Att den ryska marknaden har 
krympt och visat tecken på osäker
het gör att Sveriges betydelse ytter
ligare ökar. Finland har kunnat dra 
nytta av sin kännedom om ryska 
marknaden. Bolag som har velat in 
på den marknaden har ofta kommit 
via Finland.

– Men Finland förlitade sig sanno
likt för mycket på den ryska mark
naden. Vi tog den för given och tap
pade stinget.

Han säger att Finland nu också 
riskerar en hjärnflykt. Förr var det 
industriarbetarna som flyttade, nu 
är det de välutbildade som riskerar 
lämna landet. 

Tom Johanson
tom.johanson@ot.fi
06-7848 547

Värdefulla landskaps-
områden blir fler
Miljöministeriet föreslår att 
183 områden ska klassificeras  
som nationellt värdefulla 
landskapsområden.  
    Det är en ökning med 59  
områden sedan 1995. 

För att säkerställa att representativa 
och livskraftiga landsbygdslandskap 
bevaras så finns en lista över värde
fulla landskapsområden. Den senas
te gången man uppdaterade listan 
var 1995. Då sattes 156 landskaps
områden in. De senaste fem åren, 
mellan 2010 och 2015, har en ny in
ventering gjorts. I den uppdaterade 
versionen föreslås att 183 objekt ska 
vara nationellt betydelsefulla land
skapsområden. 

De nationellt värdefulla landskaps
områdena hör till de mest represen
tativa kulturlandskapen på lands
bygden. Deras värde bottnar i en 
mångsidigt kulturpåverkad natur, 
ett vårdat odlingslandskap och ett 
traditionellt byggnadsbestånd.

I Det nya förslaget finns 20 objekt  
från Österbotten. Enligt förslaget 
skulle bland annat Kvarkens skär
gårdslandskap, Harrström ådals  
kulturlandskap, Kimo, Purmo och 

Perho ådals odlingslandskap samt 
Vattaja strandlandskap i Karleby bli 
nya landskapsområden. Bland de 
gamla områdena är Åminne i Malax  
och områdena i Gamla Vasa på väg 
att gallras bort.

Invånare, markägare och andra 
parter har möjlighet att säga sin 
åsikt om förslagen till landskaps
områden. Detta kan göras mellan 
18 januari till 19 februari.

Eventuella ställningstaganden kan 
göras till NTMcentralen i Södra Öst
erbotten.
Lilian Hellström

nya och gamla områden

• Vattaja strandlandskap  
i Karle by.
• Kimo, Purmo och Perho ådals 
odlingslandskap.
• Kyro och Vörå älvdals kultur
landskap.
• Laihela ås kulturlandskap.
• Söderfjärdens odlingsslätt.
• Björköby skärgårds kultur
landskap.
• Kvarkens skärgårdslandskap.
• Harrström ådals kulturlandskap.

”Finland behöver Sverige nu” 
– finland måste ta lärdom av 
sverige. Vi behöver nu sverige  
mera än någonsin.  
    Det säger vd Kjell skoglund 
på finsk-svenska handels-
kammaren.

Karleby. Skoglund talade på Säll
skapsklubbens traditionella ”Laka
soppakväll” i går. Matti Sundberg, 
som är den som rekryterar talarna 
till ”Lakasoppan”, säger att man nu 
är tvungen att uppehålla sig kring 
praktiska frågor och han ville där
för få Skoglund till tillställningen. 
Den finsksvenska handelskamma
ren är en resurs som finländska före
tag bör utnyttja.

Skoglund berättar att man hjälper 
framför allt små och medelstora 
före tag att komma in på den svenska  
marknaden.

– Sverige är en framgångssaga och 
Stockholm är det område som har 
den största tillväxten i Europa.

Då det gäller internationell handel 
är svenskarna suveräna. I jämförel
sen är finländarna tafatta. Svensk
arna har ett större självförtroende 
och de har satsat på långsiktiga lös
ningar. Därför upplevs Sverige som 
intressant och det syns också på var 
storföretag placerar sina huvudkon
tor. Då man ser på de nordiska län
derna ur den synvinkeln har 75 pro
cent sina huvudkontor i Sverige, 15 
procent i Danmark och 8 procent  
i Norge, medan Finland har endast 
1,5 procent.

Enligt Skoglund bygger den svens
ka framgången på att man har fattat  
riktiga beslut för länge sedan. Genom  
dessa har man skapat en innovativ 
och företagsvänlig miljö. Och man 
har lyckats genomföra strukturella 
förändringar. Som ett exempel näm
ner han att Göran Persson som stats
minister avskaffade arvsskatten.

– Samtliga Finlands grannar har 
för övrigt avskaffat den.

Arbetsmarknaden fungerar ock
så mycket bra i Sverige. Arbetsgivar
na och arbetstagarna drar åt samma 
håll, vilket bevisas av strejkstatisti
ken. I fjol genomfördes fyra strejker 
i Sverige, vilket kan jäm föras med 
Finlands 144 strejker. Norge hade 
tio.

– En av förklaringarna kan vara att 
de svenska företagen ofta tagit med 
arbetstagarna i beslutsprocessen, 
även i sina styrelser. I Finland står 
parterna i motsatsförhållande.

för fInlanD gäller Det nu att 
snabbt förbättra sin konkurrens
kraft, men det verkar gå trögt. Där
för vill Skoglund att man riktar blick
arna mot Sverige som kan erbjuda 

Kvällens gäst Kjell Skoglund (i mitten) är en länk till den växande svenska marknaden. Till vänster bergsrådet 
Matti Sundberg och till höger Stefan Anderson, som är ordförande för Sällskapsklubben i Gamlakarleby.  
Foto: jonas Brunnström

Kjell skoglund

• Född i Tjöck.
• Tillträdde som vd för Finsk
svenska handelskammaren  
i Stockholm i början av 2015.
• Aktiv i en rad österbottniska 
föreningar med tyngdpunkten  
på ungdom och idrott. 
• Verksam inom olika nordiska 
organisationer i Vasa, Oslo och 
Helsingfors, därefter marknads
föringschef och senare general
sekreterare vid PohjolaNordens 
förbundskansli i Helsingfors. 

VIKTKONTROLL 
ERBJUDANDEN 11–17.1.2016
“Från Leaderns nya betjäningspunkt kan du 
fråga råd direkt av experten,  
i dagligvarubutiken” 

Easy Diet soppåse ...................1,89 € / kpl

Easy Diet 60g bar ............1,89 € / kpl Leader Grönt Te 100 tabl.  .....................11,90 €

Leader CLA+ 100 kaps.  ....11,90 €

NYHET!

Leader Extreme Ripped 180 tabl. ...  19,90 €

Easy Diet 4 Days Kick & Start ...17,90 €

leader2016.fi

En enkel start för 
viktminskningen.

Välsmakande sopp- 
måltider som hjälp  
för viktminskningen.  

Läckra Easy Diet  
-måltidsersättningsbarer. 

Ökar fettförbränningen 
under prestationen. 

Gör det fastare  
effektivt. 

Kombinationsprodukt 
som effektiverar  
ämnesomsättningen. 

Experten  

hjälper dig vid 

betjäningspunkten 

i butiken

K-citymarket Kokkola, Heinolankaari 9, 
67600 KOKKOLA

K-citymarket Pietarsaari, Koulukatu 6, 
68600 PIETARSAARI


