Nyland

Strategi för åren 2012–2015

ELY-centralen i Nyland
En aktiv aktör från landsbygd till metropol

Välfärd och inflytande
med samarbetsnätverk
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland opererar i en för finländska förhållanden unik miljö. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från landsbygden till
landets enda metropolområde. Som regional aktör med ett vidsträckt arbetsfält
beaktar vi regionernas särdrag och kommer överens om målsättningen tillsammans med olika landskapsaktörer.
Som aktiv regional utvecklare utför vi statsförvaltningens uppgifter och verkställer EU:s struktur- och regionalpolitik. Till våra viktiga samarbetspartner hör
landskapsförbunden, kommunerna, ministerierna, företag, föreningar, organisationer, ämbetsverk och inrättningar. Tillsammans med dem söker vi lösningar
för en balanserad utveckling av regionerna, en välfärd som grundar sig på
hållbar utveckling samt ekonomisk tillväxt.
Vår strategis huvudteman för åren 2012–2015 är En metropol i utveckling –
livskraftig landsbygd, Framgångsrikt näringsliv samt Välmående befolkning.
De strategiska temana konkretiseras via sex strategiska primära mål som vi
berättar närmare om i denna broschyr. Med vår strategi eftersträvar vi en ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling på vårt område.

Uppgifter för ELY-centralen i Nyland
Vision 2015
Värden
Kundorientering
Kompetens
Samarbete
Öppenhet
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ELY-centralen i Nyland
främjar livskraften i sin
region samt människornas och naturens
välbefinnande.

Näringar

Trafik

Miljö

• finansierings- och utvecklingstjänster
för företag
• landsbygdsföretagande och
landsbygdens livskraft, fiskeri
• utveckling av näringslivet och
innovationsmiljön
• arbetsmarknadens funktion och
sysselsättning
• kompetens och kultur, yrkesutbildning,
läroanstaltsbyggande
• biblioteks-, idrotts- och ungdomsärenden
• invandring, invandrares integration och
sysselsättning

•
•
•
•

• miljövård
• områdesanvändning,
samhällsstruktur och styrning av
byggande
• miljökonsekvensbedömning (MKB)
• skydd och hållbart nyttjande av
naturens mångfald
• nyttjande och vård av
vattenresurser
• framställning av miljöinformation
och främjande av
miljömedvetenhet

trafiksystemets funktion
trafiksäkerhet
väg- och trafikförhållanden
skötsel och underhåll av
landsvägar
• ordnande av kollektivtrafik
• trafiktillståndsärenden
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ELY-centralen
i Nyland har följande
strategiska teman
för åren 2012–2015:
• En metropol i utveckling
– livskraftig landsbygd
• Framgångsrikt näringsliv
• Välmående befolkning
De strategiska temana
konkretiseras via sex
strategiska primära mål.

Strategiskt mål:

Strategiskt mål:

En koldioxidneutral metropol

Högre sysselsättningsgrad

Vi arbetar för att uppnå målet
bl.a. genom att:

Vi arbetar för att uppnå målet bl.a. genom att:
• satsa på ungdomarnas sysselsättning och genomföra samhällsgarantin
för sysselsättning och utbildning av unga med hjälp av nya servicemodeller och nätverkssamarbete

• främja arbetet med en klimatstrategi och ta
fram information om koldioxidutsläpp och
koldioxidsänkor

• satsa på att sysselsätta arbetskraftsreserven genom att hjälpa personer
som förmår arbeta deltid och personer som saknar arbete på grund av
strukturarbetslöshet att få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden
med hjälp av nya servicemodeller samt genom att utöka arbetsgivarnas
insikter

• främja och styra planläggningen och planeringen
av trafiksystemet så att samhällsstrukturen
blir tätare och trafiken minskar och styrs in på
hållbara färdsätt

• förbättra integrationen och sysselsättningen av de invandrare som finns i
landet bl.a. genom utbildning och handledning

• förebygga uppkomsten av avfall och främja
återvinning av avfallet genom regional
avfallsplanering och övervakning av miljötillstånd

• förutse ändringar i kompetensbehoven och utveckla arbetskraftens kompetens samt stödja äldre människors möjligheter att vara kvar i arbetslivet

• främja energieffektivitet och användningen av
förnybara energikällor genom att styra byggande
och planläggning samt genom inriktningen av
energi- och företagsstöd

Strategiskt mål:

Säkra, trygga och smidiga resor
Vi arbetar för att uppnå målet bl.a. genom att:

Strategiskt mål:

En renare Östersjö
Vi arbetar för att uppnå målet bl.a. genom att:
• planera insatser inom vattenskydd och vattenvård och
göra överenskommelser om dem med samarbetspartnerna
– särskilt den belastning som förorsakas av jordbruket,
glesbygden och avloppsreningsverkens förbiledningar ska
minskas
• planera riskhanteringen på områden med
översvämningsrisk samt bekämpningen av olje- och
kemikalieskador i Finska viken

Strategi för
ELY-centralen
i Nyland
2012–2015

• sammanjämka markanvändningen och trafikplaneringen
samt styra markanvändningen mot en enhetligare och tätare
samhällsstruktur
• säkerställa framkomliga vägar året och dygnet runt
• sörja för trafiksäkerheten bl.a. genom att underhålla vägnätet,
fastställa hastighetsgränser och påverka attityder
• göra rese- och transportkedjorna smidigare och kollektivtrafiken
mer attraktiv med t.ex. biljettstöd för kollektivtrafiken och delta i
utvecklingen av kollektivtrafiktjänsterna
• skapa förutsättningar för att det ska bli populärare att ta sig fram
till fots eller med cykel samt förutse och motarbeta trafikbuller.

• vårda fiskbestånden och deras livsmiljö samt styra fisket
• följa upp och utvärdera förändringar i vattendragens
ekologiska tillstånd

Strategiskt mål:

Hållbar tillväxt för företag
Vi arbetar för att uppnå målet bl.a.
genom att:
• främja ett företagarvänligt klimat och uppkomsten
av livskraftig företagsverksamhet
• stödja sund tillväxt för företag genom att fästa
större vikt vid kvalitetsfaktorer i arbetslivet inom
utvecklingen av företagens affärsverksamhet och
kompetens
• beakta näringslivet i planeringen av
trafiksystemet och markanvändningen
• identifiera och stödja centrala tillväxtkluster i
regionen
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Strategiskt mål:

Från en utomstående part till en delaktig part
Vi arbetar för att uppnå målet bl.a. genom att:
• utveckla medborgarnas möjligheter att påverka och delta bl.a. genom
att lägga ut information och tjänster på webben samt föra en dialog på
webben
• ge kommunerna handledning för att öka växelverkan samt stöda
miljöfostringsprojekt och ungdomsparlament
• sammanjämka ungdomstjänsterna till en helhet som hjälper unga att få
fotfäste i samhället
• samordna kommunernas och statens samarbete när det gäller att
stödja invandrarnas sysselsättning och integration
• motarbeta social differentiering mellan bostadsområden och öka
invånarnas möjligheter att vara delaktiga bl.a. genom att inrikta
strukturfondsmedel till stödverksamhet i stadsregionerna
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Unga in i arbetslivet
ELY-centralen och arbets- och näringsbyrån avsätter resurser för handledning och rådgivning som
hjälper unga att få sysselsättning och utveckla sin
kompetens. Ett exempel på samarbetet kommer från
Vanda, där projektet Petra – Unga i arbete och utbildning genomförs. Petra är Nylands största projekt för
sysselsättning av unga. Petras verksamhet finansieras av Europeiska socialfonden, ELY-centralen och
Vanda stad. Ungdomarna får en individuell plan som
ger just den hjälp som behövs, t.ex. arbetslivsträning,
arbetspraktik eller yrkesvägledning.

När har vi lyckats?
Vår strategi konkretiseras i det praktiska arbetet. Här
följer några exempel på hur vi arbetar och samarbetar
för att uppnå våra mål.
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Skyddszoner hjälper Östersjön
De skyddszoner som anlagts längs med vattendragen
vittnar om jordbrukarnas vilja att främja vattenvården.
Skyddszonerna minskar jordbrukets belastning på ytoch grundvattnen. Skyddszoner behövs särskilt på
sluttande, erosionskänsliga eller översvämningskänsliga strandåkrar samt längs utfallsdiken och på grundvattenområden. Med jordbrukets miljöspecialstöd har
jordbrukarna redan anlagt skyddszoner på 1 400 ha i
Nyland. I samarbete med kommuner och jordbrukare
gör ELY-centralen översiktsplaner för vattendragsområdena när det gäller skyddszonerna. I planerna söker
man fram de strandåkrar där skyddszoner skulle vara
till störst nytta.
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En trivsam och fungerande
omgivning för kommuninvånarna
Att planera markanvändningen är ett mångfacetterat
arbete som kommunen ansvarar för. ELY-centralens
sakkunniga bistår kommunerna i olika skeden när kommunerna planerar markanvändningen och trafiken. ELYcentralen beviljar också finansiering till projekt som gagnar kommuninvånarna, bl.a. till biblioteks-, idrotts- och
ungdomsväsendena. Vi uppmuntrar kommunerna att
sköta planeringen på ett sådant sätt att kommuninvånarna kan påverka besluten och att arbetet resulterar i
en välfungerande vardag för dem. Vi har lyckats då servicen är nära, kollektivtrafiken fungerar, kulturmiljöer och
naturens mångfald kan bevaras och ingen störs av buller.
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Miljövänliga innovationer
på export ger tillväxt
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En trygg skolväg
Kommunen och ELY-centralen gör tillsammans en plan
för hållbara och trygga färdsätt som främjar en trygg
skolväg. ELY-centralen stödjer kommunen när det gäller grundandet av en trafiksäkerhetsgrupp och dess
verksamhet. För kommuninvånarnas trafiksäkerhet är
fostran, upplysning och information av stor vikt. ELYcentralen gör också insatser för att främja trafiksäkerheten, t.ex. refuger på övergångsställen. En refug gör
det möjligt att korsa gatan i två etapper och det förbättrar säkerheten speciellt för barn och rörelsehindrade.

Miljövänliga och energieffektiva produkter och lösningar kan ge konkurrensfördelar på den internationella marknaden och öppna betydande tillväxt- och
sysselsättningsmöjligheter för Finland. ELY-centralen
bistår företag som försöker ta sig in på den internationella marknaden med miljö- och energitekniskt progressiva innovationer. Innovationernas kommersialisering och framgång främjas med olika understöd och
utvecklingsprogram samt med logistiska lösningar.
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Omvärlden i siffror
	Andel
av hela
Nyland
Finland
befolkning

Egentliga Tavastland
och Päijänne-Tavastland

1,5 milj.

29 %

350 000 pers.

57 %

95 000 pers.

52 %

134 000 pers.

46 %

9 096 km2

3%

åkerareal

180 000 ha

8%

skogsområden

550 000 ha

2%

vattenområden

6961 km2

8%

strandlinjens längd

10 500 km

3%

befolkningsprognos
fram till år 2040
utländska medborgare
Södra Karelen och
Kymmenedalen

Nyland

svenskspråkiga
areal

skyddade områden av markytan
• Främjande av näringsverksamhet och sysselsättning
• Biblioteks-, ungdoms- och idrottsärenden samt
läroanstaltsbyggande
• Invandring
• Trafik och infrastruktur
• Miljö och naturresurser
• Biblioteks-, ungdoms- och idrottsärenden och
läroanstaltsbyggande
• Invandring
• Trafik och infrastruktur
• Biblioteks-, ungdoms- och idrottsärenden och
läroanstaltsbyggande
• Invandring

I Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland verkar
också ELY-centralen i Tavastland, i Södra Karelen och
Kymmenedalen ELY-centralen i Sydöstra Finland.

antal sysselsatta*)
arbetslösa*)
sysselsättningsnivå (15-64 år)*)
arbetslöshetsnivå

32 %

49 000 pers.

23 %

73,9 %
5,8 %

verksamhetsställen för företag

98 000 st.

28 %

högskoleutbildade

443 000 pers.

36 %

bruttonationalprodukt (BNP)

63 000 milj. €

36 %

*Statistikcentralen, arbetskraftsundersökningen 2011
Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland
landsvägar
trafikprestationer per år

9 200 km

12 %

10 600 milj. bilkm

29 %

Finansiering som kanaliseras
via ELY-centralen i Nyland
(milj. € / år)
sysselsättning
företagande
trafik och infrastruktur

Nyland

30 000 ha
793 000 pers.

miljö och naturresurser
landsbygd och energi

112
7
120
7
17

jordbrukarstöd (tot. via kommunerna och ELY) 125
kompetens och kultur

PB 36, 00521 Helsingfors
tfn 0295 021 000
www.ely-centralen.fi/nyland

EU-projektfinansiering
totalt

23
17
428
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