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Rapporten Bedömning av subnationellt investeringsklimat i Finland jämför den kommersiella 
regleringen som gäller för små och medelstora inhemska företag i sex städer i Finland 
(Helsingfors, Mariehamn, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa) inom fem regleringsområden 
(företagsstart, bygglov, elanslutning och försörjning, fastighetsöverlåtelser och kommersiella 
rättstvister). De bäst presterande städerna identifieras och regulatorisk ”best practice” lyfts 
fram. Rapporten indikerar att de finländska städernas olika styrkor innebär att de alla har något 
att lära ut till och av varandra. 
 
 

 
Denna rapport är den sista i en serie som tagits fram av 
Världsbanksgruppen på begäran och finansierad av 
Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
regional- och stadspolitik. I rapporten jämförs även sex 
städer i Danmark och åtta städer i Sverige, förutom de 
sex städerna i Finland. Rapportseriens första utgåva, 
innefattandes 22 städer i Bulgarien, Ungern och 
Rumänien, släpptes 2017. Ytterligare tjugofem städer i 
Kroatien, Tjeckien, Portugal och Slovakien 
utvärderades 2018. Året därpå publicerades uppgifter 
för 24 städer i Grekland, Irland och Italien. Den fjärde 
utgåvan, som täcker 24 städer från Österrike, Belgien 
och Nederländerna, släpptes 2021. Rapporterna finns 
tillgängliga på: www.doingbusiness.org/eu.  
 
Serien följer den diagnostiska metodiken som används 
i de komparativa Doing Business-rapporterna för att 
bedöma kostnaderna för att göra affärer samt 
administrativ effektivitet i de största affärsstäderna i 
de viktigaste administrativa områdena i EU:s 
medlemsstater med en befolkning större än fyra 
miljoner. Den identifierar god sed vad gäller reglering, 
identifierar administrativa hinder och rekommenderar 
”best practice” baserade på exempel från landet och 
från andra EU-medlemsstater.  
 
 
 

Arbetet i Finland genomfördes med stöd av finländska 
Arbets- och näringsministeriet.  
 
HUVUDRESULTAT 
 
▪ Ingen stad presterar i topp på alla indikatorer. Det är 
lättare att överlåta fastigheter i Uleåborg och 
Tammerfors, skaffa bygglov och elanslutning i 
Mariehamn samt lösa en kommersiell rättstvist 
genom den lokala domstolen i Uleåborg. Vasa 
utmärker sig som den enda staden som placerar sig 
bland de tre bästa städerna i samtliga områden som 
undersökts. Denna ojämna prestation över indikatorer 
pekar på möjligheter för finska städer att lära av 
varandras goda exempel. 
 

▪ Finland uppvisar betydande subnationella 
resultatklyftor. Den bakomliggande orsaken är främst 
skillnaderna mellan städer på fastlandet och 
Mariehamn, huvudstaden i den självstyrande regionen 
Åland, där självständigheten är större när det kommer 
till att skapa och implementera lokala regler. 
Företagare i Mariehamn måste få separata tillstånd 
från Ålands landskapsregering för att bedriva 
affärsverksamhet eller förvärva fast egendom. Men 
även de fem städerna på fastlandet som utvärderas i 
denna rapport uppvisar skillnader i hur väl deras 
regelverk presterar, särskilt inom områdena relaterade 
till bygglov, elanslutning och kommersiella rättstvister. 

http://www.doingbusiness.org/eu
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Städer på fastlandet uppvisar mer homogena resultat 
inom fastighetsöverlåtelser. Företagsstart är det enda 
område där alla fem fastlandsstäderna får samma 
poäng. 
 
▪ I genomsnitt överträffar finländska städer EU:s 
genomsnittliga resultat på alla indikatorer, med 
undantag för företagsstart. Processen för att starta ett 
företag i Finland är mindre komplicerad och kostsam, 
men långsammare än EU-genomsnittet. Elanslutning är 
det område där alla sex finska städer presterar över 
EU-genomsnittet. Elnätsbolag i Finland tillhandahåller 
en effektiv anslutningsprocess och elförsörjningen är 
bland de mest pålitliga i Europeiska unionen. 
 
▪ Tid är den dimension som varierar mest mellan de 
fem regleringsområdena som utväderats. 
Entreprenörer spenderar sju månader längre i 
Helsingfors än i Uleåborg med att uppfylla 
administrativa krav inom de fem regelområden som 
utvärderats. Det tar fem månader längre tid att lösa en 
kommersiell rättstvist i domstol och verkställa domen i 
Mariehamn än i Uleåborg. Samtidigt tar 
bygglovsprocessen sju månader i Åbo, mer än tre 
gånger så lång tid som i Mariehamn. Entreprenörer i 
Mariehamn lägger dubbelt så lång tid på att överlåta 
en fastighet som sina motsvarigheter i de andra fem 

städerna som utvärderats. På samma sätt tar 
processen för att starta ett företag nästan dubbelt så 
lång tid i Mariehamn som i de övriga städerna som 
jämförts. En elanslutning tar 27 dagar i Mariehamn 
men 70 dagar i Helsingfors.  
 
▪ Rapporten identifierar lokal praxis som redan finns 
på plats som andra städer kan överväga att adoptera 
för att överbrygga skillnaderna i effektivitet, särskilt 
när det gäller att hantera bygglov, ansluta el och 
kommersiella rättstvister. I vissa fall kan praxis från 
andra EU-medlemsstater inspirera finska städer att 
vara mer ambitiösa i moderniseringen av sina 
regelverk. 
 
 
YTTERLIGARE INFORMATION, INKLUSIVE HELA 
RAPPORTEN TILLGÄNGLIG PÅ:  
https://subnational.doingbusiness.org/finland   
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