
 
 
 
 
Helsingfors – Stockholm – Helsingfors, 8 - 10.2.2017 

Ekonomi- och 
finansieringsforum 2017 
Talous- ja rahoitusfoorumi 2017 

Välkommen på kommunsektorns Ekonomi- och finansieringsforum 2017 – 30-års 

jubileumskonferens på Tallink Silja. Arrangör är Finlands Kommunförbund i 

samarbete med FCG. 

 

Teman som behandlas:  

o de ekonomiska utsikterna och utmaningarna för Finland  

o vård- och landsskapsreformen och hur de påverkar kommunerna 

o aktuella skatte- och finansieringsfrågor 

o kommunerna och sysselsättningen 

o arbetsmarknaden i förändring 

o parallellprogram på svenska med kommunvisa prognoser 

o den nordiska välfärdsstatens framtid 

o besök till Botkyrka kommun 

 

Vi inbjuder förtroendevalda och tjänsteinnehavare att delta i konferensen och i det 

svenskspråkiga programmet.  
 

 

Anmäl dig på www.kurstorget.fi senast den 6.1.2017 
 
Finlands Kommunförbund  Fax (09) 771 2212 
Svenska teamet 
PB 200  
00101 HELSINGFORS 
 
Deltagaravgiften för anmälningar gjorda före  den  20.12.2016 är 1090 euro/person. I avgiften ingår inkvartering, 
föreläsningar, konferensmaterial, måltider och kaffe enligt programmet.  
För anmälningar gjorda efter 19.12.2016 är deltagaravgiften 1350 euro/person i enkelhytt och 1250 euro/person i 
dubbelhytt. Konferensen är momsfri. 
 
Om deltagandet annulleras efter sista anmälningsdagen, debiteras de direkta kostnaderna detta föranleder 
kursarrangören.  
 
Närmare upplysningar 

Kaj Lindqvist, (09) 771 2302 förnamn.efternamn@kommunforbundet.fi 
Karolina Wickholm, (09) 771 2436 

  



 

Onsdag 8.2.2017 

10.00 Anmälan och utdelning av biljetter i Olympiaterminalen, Södra hamnen 

11.00 Välkomstkaffe serveras ombord, däck 7-8, Atlantic Palace  

11.30 Konferensen öppnas 

Styrelseordförande Sirpa Paatero, Finlands Kommunförbund (KF) 

(Däck 7-8 Atlantis Palace) 

 

Konferencier redaktör Jussi-Pekka Rantanen 

11.40 Suomen talous ja sen näkymät 

  

12.10 Kuntien talous- ja rahoitus 2019 
 VD Jari Koskinen, KF 
 Kommentarer kommundirektör Karoliina Frank, Lopen kunta 

12.50 Sote- ja maakuntauudistus - valinnanvapaus 
Projektchef, understatssekreterare Tuomas Pöysti, social- och hälsovårdsministeriet  
Kommentarer  

13.40 Suomen, kuntien ja maakuntien työmarkkinamalli murroksessa -  

 Miten hallitaan työvoimakustannuksia ja turvataan työrauha historiallisessa muutoksessa 
 Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, KT Kommunarbetsgivarna 

14.00 Lunch (däck 6) 

15.00 Suomi soten jälkeen: miten varmistetaan kuntien ja maakuntien investointikyky? 

 VD Pekka Averio, Kommunfinans 

15.20 Keva ajankohtaiskatsaus 

 VD Timo Kietäväinen, Keva 

15.40 Kunnat kasvun ja työllisyyden edistäjinä 

 Vice VD Timo Reina, KF  

16.00 Tulevaisuuden kunta - Menestyksen avaimet 

Nuoret kuntajohtajat 

17.00 Båten avgår 

Parallellprogram på svenska kl. 17.15 – 18.30, däck 7-8, Atlantis Palace 

 Välkomstord av direktör Kristina Wikberg 

Ordförande Sandra Bergqvist, teamledare, KF 

Ekonomin i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna – prognoser, statistik och jämförelser 

sakkunnig Benjamin Strandberg, inom kommunalekonomi, KF 

Kommunala utmaningar i vård- och landskapsreformen –ekonomi och fastigheter 

Henrik Rainio sakkunnig inom kommunalekonomi, KF 

Frågor och diskussion 

 

17.15 Övriga parallellprogram 

18.30  Möjlighet att besöka utställningarna  

21.00 À la carte middag 

 



 

Torsdag 9.2.2017 (Klockslagen är lokal tid) 

07.30 Sjöfrukost 

09.45 Båten anländer till Stockholm 

Konferensdäck 6, Sal A 

9.00  Näkökohtia maakuntauudistukseen, däck 6 konferensrum A 

Ordförande vice VD Hanna Tainio, KF 

 Kommunförbundets sakkunniga  

10.10  Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - eväitä kunnan elinvoimaan 

Direktör Terhi Päivärinta, KF 

 

10.30 Från kris till kris - den nordiska välfärdsstatens rötter och framtid 

 Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk och ekonomisk debattör, ursprungligen historiker 
och diplomat. Han har varit ansvarig för Finansdepartementets långtidsutredningar, 
varit direktör i Svenska Kommunförbundet och samhällspolitisk chef för SACO. För 
Nordiska rådet har Wetterberg skrivit utredningen Förbundsstaten Norden. 

11.30 Lunch, däck 6 

12.15 Buss avgår för Studiebesök till Botkyrka kommun: 

 Botkyrka är en av Sveriges mest kreativa kommuner. Botkyrka har 89 000 invånare och 
är belägen 30 km sydväst om Stockholm. Kommunen anslöt sig redan 2004 till 
deklarationen hållbar stadsutveckling Ålborg+10 och har sedan dess arbetat för en 
styrning och ledning som bidrar till att möta kommunens hållbarhetsutmaningar. Vi 
kommer att få veta mer om detta – om hela kedjan från övergripande ekonomi- och 
verksamhetsstyrnings till kommunens kvalitetsarbete. Andra teman är kommunens 
arbete för att skapa ett interkulturellt samhälle och förverkliga sin strategi för demokrati 
och delaktighet. Under studiebesöket kommer vi bl.a. att träffa kommunstyrelsens 
ordförande Ebba Östlin , kommundirektör Mattias Jansson och kvalitetschef Anna Giotas 
Sandquist. 

15.15 Retur till båten  
16.00 Kaffe och frukt  

16.15  Ombordstigning senast 

16.45 Båten avgår 

17.20 Tuloksenteko erillaisissa toimintaympäristöissä 

 Tränare Hernrik Dettmann, Korgbollsförbundet 

 Produktpresentationer med samarbetspartners 

18.00 Se on siinä! Löylynlyömä huuliveikko Jukka Laaksonen 

19.30 Utställningarna stängs 

20.00 Buffémiddag 

Fredag 10.2.2017 

07.30 Sjöfrukost 

10.30 Båten anländer till Södra hamnen i Helsingfors 

10.45- Non stop – busstransport (Lehtimäki) från Södra hamnen till Helsingfors centrum 

12.00  (Kiasmas hållplats) 

 


