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Statsmaktens hälsning, kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Ärade deltagare i Finlands Lionsförbunds årsmöte
Vi är inne i Finlands stora jubileumsår - det självständiga Finland fyller hundra år. Under
jubileumsåret betraktar vi Finland, finskhet och självständigheten i ljuset av det förgångna,
nuläget och framtiden. Vårt jubileumsår är öppet för alla finländare och Finlandsvänner.
Jubileumsårets tema är Tillsammans.
Finland bildades den 6 december 2017 då riksdagen godkände självständighetsförklaringen.
Men tanken om en egen stat grodde dock redan under 1800-talets autonomi, i
nationalkänslan och hos de konstnärer och vetenskapsmän som skapade denna tanke i sina
verk och sin verksamhet. Vi får tacka veteranerna från våra krig för säkrandet av vår
självständighet, dessa män och kvinnor som offrade så mycket för ett fritt land, och som
efter krigstiden återuppbyggde och gjorde Finland till ett land där det är gott att leva.
Då vi begrundar mätarna för ett rättvist och jämlikt samhälle, har vårt hundraåriga
fosterland haft stora framgångar till exempel när det gäller demokratin, rättsstaten,
jämställdheten och kvinnornas ställning, utbildningen och yttrandefriheten. Finland är
världens mest stabila land och vår grundskola är världskänd för sin höga kvalitet. Finland
hör också till föregångarna i fråga om digitaliseringen. Det frivilliga arbete som
föreningarna organiserat, den tredje sektorn, har alltid spelat en viktig roll för utvecklandet
av det finländska samhället.
Finland är ett land där var och en har rätt att bli hörd, att påverka beslut och att må väl. Vi
har skapat framgång genom att sörja för människornas välfärd - även då det varit svårt på
grund av yttre omständigheter.
I år firar vi även hundraårsjubileumet för den internationella Lionsorganisationen.
Organisationen föddes i Chicago den 7 juni 2917. Det lokala och servicevilligheten har
sedan dess utgjort kärnan för Lionsideologin. Altruistiskt och mångsidigt hjälpande av de
unga, äldre och andra som behöver hjälp i närmiljön är kännetecknande för lejonen. Många
sätt att göra gott, är ett av uttrycken inom Lionsverksamheten. Vid sidan av det lokala har
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verksamheten också baserat sig på omfattande rikstäckande och internationella nätverk,
vilket illustreras av detta årsmöte.
Bästa åhörare,
Världen är trots allt inte färdig efter hundra år, inte heller Finland. Arbetet fortsätter och vi
måste ta oss över alldeles nya slags hinder. Finland har under de senaste åren lidit av en
utdragen recession som lett till en skuldsatt offentlig ekonomi och ökad arbetslöshet.
Målet i regeringsprogrammet var att hållbarhetsunderskottet på ungefär 10 miljarder skulle
täckas med nödvändiga besparingar och reformer som stödjer tillväxt.
Nu har det skett en tydlig förbättring i fråga om ekonomin och sysselsättningen. De
viktigaste mätarna tyder på tillväxt. Både hushållens och företagens framtidstro har
förstärkts. Tillväxten var under början av året enligt Statistikcentralens nyaste ekonomiska
statistik närmare tre procent. Det som är synnerligen positivt är att ekonomin växer på bred
front. De viktigaste branscherna växer både här hemma och inom exportindustrin.
Nyheterna om permitteringar och uppsägningar har ersatts med nyheter om nya
investeringar och rekryteringar. Orderstockarna sväller.
Finland förbättrade sin placering med fem steg i en jämförelse som den schweiziska
handelshögskolan IMD gjorde i slutet av maj, och kom på femtonde plats. IMD:s
jämförelse fokuserar på priskonkurrenskraften.
Regeringen har, förutom de reformer som gäller ekonomin och arbetsmarknaderna, även
inlett betydande administrativa och verksamhetsmässiga reformer. Landskaps- och
vårdreformen som riksdagen behandlar som bäst är den mest omfattande reformen i det
hundraåriga Finlands historia. Reformen görs så att framför allt social- och
hälsovårdstjänsterna ska kunna ordnas av större enheter än i dagsläget. Reformen var
nödvändig eftersom vårdkostnaderna höll på att skena iväg på längre sikt, och eftersom
kommunernas resurser inte skulle ha räckt till. En alldeles central aspekt är också att vi med
hjälp av reformen kan minska på hälsoskillnaderna medborgarna emellan. Närtjänsterna
säkerställs även i fortsättningen landskapsinternt nära människorna. Medborgarna får själva
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välja den serviceproducent de vill, och det kan vara en privat eller en offentlig aktör eller en
aktör inom den tredje sektorn.
Landskapen kommer att förstärka regional demokrati och folkvälde. De arton nya
landskapen övertar uppgifter från sammanlagt fyra hundra olika aktörer.
Landskapsfullmäktige väljs genom direkta val, precis som kommunfullmäktige, riksdagen
och presidenten. Det första valet ordnas i januari 2018 i samband med presidentvalet.
Värderade lejon,
Ingenting är viktigare än att se till att Finland mår väl, att människorna har arbete och
uppehälle. Vi tar hand om barn och äldre och vi tar ansvar för vår omgivning. Finlands och
finländarnas framtid ser ljus ut om vi bara bevarar vår vilja att lära oss och vår förmåga att
förnya oss kontinuerligt.
Med dessa ord vill jag på statsrådets vägnar och för min egen del önska er ett givande
årsmöte och en trevlig helg i min hemstad Joensuu!

