EN KOLNEUTRAL FÖREGÅNGARE INOM RENA LÖSNINGAR,
INNOVATIONER OCH HÅLLBAR TILLVÄXT
ETT LANDSKAP SOM PRÄGLAS AV GEMENSKAP OCH SOM
ERBJUDER VÄLFÄRDSMÖJLIGHETER FÖR ALLA

MÅL
1. Landskapets konkurrenspotential och innovationsförmåga
mångdubblas när samarbetet mellan högskolorna, andra stadiets
läroanstalter, företagen, den offentliga sektorn och det civila
samhället ger upphov till lösningar på globala miljöutmaningar.
2. Bioekonomi och cirkulär ekonomi är lönsam affärsverksamhet.
Våra nya branscher, dvs bioekonomi och cirkulär ekonomi samt
ett kolneutralt energisystem, har en stark position i landskapets
näringsstruktur.
3. Östersjöområdets ur miljö- och klimatsynpunkt mest hållbara
jordbruk halverar näringsläckaget och förbättrar Skärgårdshavets
status från nöjaktig till god.
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ÅTGÄRD
Vi för samman gröna omställningens innovatörer och investerare för att pröva nya verksamhetsmodeller och strategier och söker öppningar för samarbete.

2

Vi tar fram pilot- och demonstrationsobjekt som används för att främja kommersialisering och spridning av regionens lösningar på miljö- och
klimatutmaningar.

3

Vi påskyndar lösningar för cirkulär ekonomi och koldioxidsnåla lösningar med hjälp av offentliga projekt: vi utvecklar dialog mellan aktörerna och gör det
lättare att förutse nya krav och behov.
Vi lägger i samarbete med kommunerna grunden till lokala och regionala ekosystem för bioekonomi och cirkulär ekonomi.
Vi bygger upp ett kolneutralt energisystem enligt Egentliga Finlands klimatvägkarta.
Vi gör Egentliga Finland till ett pilotområde för hållbara jordbrukslösningar: vi ökar användningen av de effektivaste odlingsmetoderna och provar fördomsfritt
nya lösningar.
Vi tar för Skärgårdshavet och dess avrinningsområde fram ett öppet uppföljnings- och övervakningssystem som använder uppgifter om näringsläckage och
näringsbelastning.
Vi skapar ett starkt varumärke för livsmedel som producerats med miljöansvar i Egentliga Finland.
Vi ökar tillvaratagandet av jordbrukets flöden i bioanläggningar samt bearbetningen av gödsel, och arbetar för att en blandningsskyldighet ska införas.
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10 Vi gör Egentliga Finland till en föregångare inom multilokalitet, ett landskap där det finns god tillgång till digitala förbindelser och mobilitetsförbindelser, även
4. Städer och landsbygdsområden verkar jämsides på ett
balanserat sätt och utvecklas utgående från sina respektive
i skärgården och på landsbygden, och där vi utvecklar nya metoder för distansarbete, företagande och delaktighet.
förutsättningar.
5. Smidiga mobilitetslösningar främjar en fungerande och hållbar 11 Vi utvecklar ett kollektivtrafiksystem som omfattar hela landskapet och som består av regionala lösningar och knutpunkter för olika trafikformer.
vardag i hela landskapet.
12 Vi främjar och testar nya hållbara färdsätt, samt logistiklösningar.
13 Vi ser till att det går smidigt att färdas inom och från landskapet genom att säkerställa väg- och gatunätets skick, säkerställa bland annat att bygget av
entimmeståget finansieras, att lokaltågtrafiken kommer i gång, samt att flygplatsens och hamnarnas funktion förstärks.
14 Vi förbättrar förutsättningarna och förbindelserna för cykeltrafik i hela landskapet.
6. Vi identifierar och tar tillvara befolkningsgruppernas potential 15 Vi identifierar nya samarbets-, finansierings- och kommunikationsmetoder som kan användas för att främja det arbete som landskapets aktörer utför för de
genom att stödja delaktighet och social välfärd.
befolkningsgrupper som har en svagare ställning, och exempelvis för att förebygga marginalisering.
16 Vi bygger upp en effektiv integration: vi inkluderar invandrare i samhällelig verksamhet och stöder studier och sysselsättning.
17 Vi bygger upp verksamhetsmodeller för delaktighet i Egentliga Finland, vilka stöder aktivt medborgarskap och samhällsanda.
7. Ett tillgängligt och effektivt servicenätverk som bygger på
identifierade behov fungerar som ett stöd i vardagen. Vi satsar
på förebyggande stöd under hela livet.
8. Den höga och mångsidiga kompetensen i landskapet
kanaliseras till regionens välfärd. Vi värdesätter kontinuerligt
lärande och livserfarenhet.

9. Befolkningen mår bra. Den unika mångsidiga naturen,
livsmiljön och kulturen spelar en viktig roll när det gäller att
främja invånarnas välfärd, lycka och hälsa.

18 Vi betonar befolkningens mångspråkighet som en styrka och möjlighet i service, turism och företagsverksamhet.
19 Vi utreder behoven och möjligheterna avseende delaktighetsbaserad och förutseende planering av ett landskapsomfattande servicenätverk.
20 Vi säkerställer genom samarbete mellan kommunerna och den tredje sektorn att både kommunala tjänster och tredje sektorns tjänster är en viktig och
erkänd del av kommunernas serviceutbud.
21 Vi säkerställer möjligheten till kontinuerlig inlärning och utveckling samt övergång till arbetslivet bland annat genom läroanstalternas arbetslivs- och
företagssamarbete, med hjälp av flexibla studiehelheter, dynamisk handledning och studiepassager mellan olika utbildningsnivåer.
22 Vi stärker och bygger upp fler direkta rekryteringskanaler och praktikmodeller mellan läroanstalterna och företagen, för att ge de nyutexaminerade
möjligheter att snabbt sysselsätta sig i landskapet.
23 Vi bygger upp ett ekosystem som främjar samarbete mellan läroanstalter och företag.
24 Vi förbättrar kulturens sektorsövergripande tillgänglighet och stöder kommunernas förmåga och kunskaper när det gäller att producera, upphandla och
möjliggöra kultur- och konsttjänster.
25 Vi ökar kommunernas samarbete i fråga om utveckling av en helhet bestående av platser för friluftsliv, vandring och idrott och upprättar ett program på
landskapsnivå för att stödja denna utveckling.
26 Vi stöder kommunernas insatser för att främja välmående och hälsa, vilka syftar till att i högre grad än tidigare integrera hälsosamma levnadssätt, liksom
välmåendeeffekterna av kultur, natur och livsmiljö, i invånarnas liv.

ETT LANDSKAP SOM BYGGER PÅ ATT ARBETA
TILLSAMMANS OCH FATTA VÄLGRUNDADE
BESLUT

10. En föregångarposition i nätverkssamarbetet skapar en
kontinuerlig växelverkan mellan sektorer och stärker
utvecklingsvänligheten och anpassningsförmågan.

27 Vi ökar kunnandet inom nätverksledning och gör Egentliga Finlands landskapsforum till en helhet av nätverk och målinriktad gemensam utveckling som
landskapets organisationer aktivt skapar tillsammans.

11. Invånarna har grundläggande kunskaper och färdigheter
inom effektivt medborgarskap. Kommunikationen är klar, tydlig
och tillgänglig och invånarna kan tryggt lita på samarbetet.

28 I samarbete med bland annat läroanstalter inom det fria bildningsarbetet börjar vi använda konkreta metoder och modeller för att öka det aktiva
medborgarskapet och utveckla debatten.
29 Vi förbättrar genom tjänstedesign i synnerhet den offentliga sektorns kunnande när det gäller att producera tillgänglig digital information på klarspråk.

12. Alla får delta och diskussioner bygger upp
sammanhållningen. När beredningen sker i samråd med det
civila samhället blir växelverkan och påverkan en del av
vardagen.

30 Vi stärker interaktionsförmågan inom den offentliga sektorn och genomför försök som stöder aktivitetsdemokrati även med hänsyn till säsongsboende.

31 Vi delar öppen information och satsar på tillvaratagande av den, förbättrar kompatibiliteten mellan data och gynnar lösningar med öppen källkod.
13. Utvecklingen i landskapet stöds av en modern och
transparent informationspraxis. Nödvändig information
32 Vi berättar på ett lättfattligt sätt om beredningen av beslut och om motiveringarna till besluten.
produceras i rätt tid och i rätt form, så att den är öppet tillgänglig
på informationsplattformarna.

ETT TILLVÄXTORIENTERAT DIGITALT LANDSKAP
SOM FÖRUTSER FÖRÄNDRINGAR

14. Högskolornas, företagens och den offentliga sektorns
gemensamma utvecklingsbolag tar fram topprodukter, -tjänster
och -innehåll, som stärker landskapets livskraft.
15. Det högproduktiva arbetet och företagandet ökar i hela
landskapet, med hjälp av bland annat digitala tjänster,
infrastruktur och stark digital kompetens.
16. Ekonomin och näringarna växer och vi når framgång på den
globala marknaden genom att vara ett internationellt och öppet
landskap.
17. Landskapet attraherar allt fler experter, både nationellt och
internationellt.

33 Vi upprättar en vägkarta för forskning, utveckling och innovation i landskapet, för att föra samman företag, högskolor och den offentliga sektorn.
34 Vi bygger upp testplattformar för lovande nya idéer och innovationer, särskilt inom läkemedels- och hälsoteknologi, den blå ekonomin samt
livsmedelskedjor.
35 Vi utreder kommunernas digitala mognad och hjälper företagen och kommunerna att identifiera digitaliseringsmöjligheter och utveckla sin digitala
skicklighet.
36 Vi gör Egentliga Finland till landets mest företagsvänliga landskap: företag bjuds in att delta i utvecklingsåtgärder och vi stöder samarbete mellan företag,
kommuner och utvecklingsbolag.
37 Vi gör landskapets näringar och kompetensområden kända i internationella medier och på internationella arenor.
38 Vi skapar ett koncept som tjänar företag som siktar på internationell tillväxt: ett koncept som kombinerar nätverkande, coaching och offentliga Team
Finland-tjänster.
39 Vi stöder anammandet av en platsoberoende rekryteringskultur och undanröjer hindren för platsoberoende arbete.
40 Vi förutser kompetensbehoven i spetsnäringarna, skapar smidiga vägar för rekryterare att anställa internationella experter och utmanar arbetsgivarna att
anställa internationella studenter som studerar i Egentliga Finland.
41 Vi skapar omständigheter som främjar aktörers förankring i regionen. Vi kommunicerar nationellt och internationellt om de goda förutsättningarna för att
leva och driva företag i Egentliga Finland: om servicen, arbets- och forskningsmiljön, tryggheten och den unika miljön.

18. Landskapet utvecklas i samklang med naturen och med
hänsyn till dess värden. Att stödja den biologiska mångfalden
anses oundvikligt. Mångfalden stöds också genom digitalisering
och ett förutseende förhållningssätt.

42 Vi tar i bruk och presenterar sätt att stärka den biologiska mångfalden genom företagens och kommunernas ansvarighets- och hållbarhetsmål.
43 Vi gör Egentliga Finland till en föregångare inom hållbar turism.
44 Kommunerna, staten och markägarna vidtar tillsammans åtgärder för ökad biologisk mångfald, och grundar ett tillräckligt omfattande skydds- och
grönstrukturnätverk.

