Finland tydligt borgerligare
Riksdagsvalet i Finland den 19 april blir på många sätt inledningen på en ny epok i landets styrning.
Just nu pågår intensiva förhandlingar om hur nästa regering ska se ut men redan nu står det klart
att det sannolikt blir en trepartiregering bestående av Centern, Sannfinländarna och
Samlingspartiet.
Socialdemokraterna gör sorti från regeringen efter sitt sämsta valresultat någonsin i ett riksdagsval –
för andra valomgången i rad! Även Vänsterförbundet backar medan de borgerliga partierna i förra
regeringen – Samlingspartiet och Svenska folkpartiet – klarar sig rätt hyfsat.
Den nye statsministerkandidaten Juha Sipilä från Centern är i mångt och mycket ett oprövat kort.
Han har bara suttit som ordförande för Centerpartiet i tre år.
- Sipilä ses stilmässigt som en no-nonsense, rakt-på-sak och närmast opolitisk person i Finland,
berättar Finlands ambassadör Jarmo Viinanen i sitt anförande på Finsk-svenska handelskammarens
årsmöte den 20 maj.
Sipilä har en bakgrund som IT-entreprenör och har sagt sig vilja styra landet lite på samma sätt som
ett företag.
Utmaningar saknas inte. Enligt avgående statsministern Alexander Stubb väntas det dröja till 2018
innan Finland åter nått upp i samma nivå ekonomiskt som innan krisen 2008.
- Detta under förutsättning att Finland klarar av att balansera budgeten, minska statsskulden och öka
produktiviteten väsentligt under den kommande mandatperioden, förklarar ambassadör Viinanen.
En försvårande omständighet är att den totala skattesatsen enligt beslut inte får öka. Underskotten
måste alltså hämtas in via besparingar och produktivitetsökningar. Detta blir inte helt enkelt för de
tre troliga regeringspartierna att enas om, tror Viinanen.
På försvarsområdet ser ambassadör Viinanen inga stora kursomläggningar.
- Försvarssamarbetet med Sverige har hög prioritet och kommer att fortsätta utvecklas.
Försvarsanslagen höjs med 150 miljoner euro på årsbasis. Den nya regeringen kommer också att dra
igång en utredning om NATO-medlemskap för Finland.
Finland väntas enligt ambassadör Viinanen fortsätta driva ungefär samma EU-politik som tidigare.
Viktiga satsningsområden är forskning, utveckling och innovationer samt grön ekonomi. Ett
frihandelsavtal med USA ses som något mycket eftersträvansvärt.
En politisk eftergift till Sannfinländarna är den utlovade utredningen om kostnaderna för
invandringen. Samtidigt vill man enligt Viinanen underlätta för fortsatt arbetsrelaterad invandring.
Ett sätt att spara in på ett lands ekonomi är att minska omfattningen på dess statsapparat. Därför
planerar man nu att den nya regeringen ska ha 12 ministrar istället för nuvarande 19.
- Jag tror inte riktigt att man kommer ner i så få, kanske 13 är mer realistiskt, kommenterar
ambassadör Viinanen.

