Landskapsstyrelsen 17.6.2013
Landskapsdirektör Juho Savo:
§ 3 Aktuella frågor
1. Första dagen för marinindustrins nya början, Är den i dag?
Då finansieringspaketet för den 3:e jättekryssaren i Oasis-klassen, som var på kommande till STX Åbovarvet,
gick om intet förra vintern, tillsatte näringsminister Jan Vapaavuori en liten arbetsgrupp under ledning av
bergsrådet Ole Johansson för att utarbeta ett förslag till ministeriet (ANM) för branschens fortsättning och
strategi.
Arbetsgruppens rapport överlämnas i dag till ministern. Rapporten i bilaga (Bilaga 1). Efter en kort analys har
rapporten konkreta förslag för att utveckla branschens utbildning, forskning, stödsystem, konkurrenskraft och
marknadsföring, speciellt inom kretsen för den arktiska marinindustrin och offshore-marknaderna. Även
kryssarmarknaden finns nu med i rapporten.
Eftersom det redan i förväg var bekant att Johanssons arbetsgrupp inte kommer att ta ställning till var i
Finland branschen i synnerhet ska utvecklas, har för Egentliga Finlands varvsarbetsgrupp beretts ett program
ur regional synvinkel, vilket svarar på frågan "var och hur kunde de föreslagna utvecklingsprojekten
genomföras i Finland mest effektivt?" Egentliga Finlands varvsarbetsgrupp har i dag på morgonen behandlat
och godkänt ett regionalt konkurrenskraftsprogram för marin- och metallindustrin i Egentliga Finland.
Programmet i bilaga (Bilaga 2).
I programmet har sammanställts de förslag som utgör en direkt fortsättning på redan pågående och/eller i
olika program föreslagna projekthelheter, genom vilka direkt målen i den rapport som i dag överlämnats till
ANM skulle uppnås. Programmet är en ambitiös, men samtidigt klar vision om vad man vill göra i landskapet
för branschens framtid och konkurrenskraft.
Med rätta åtgärder kan denna dag vara den första dagen för vår marinindustris nya början!

2. Vilka affärer besöker du? Finns det råd på att utveckla servicen i din vardagsmiljö? Besvara
förfrågan!
I Egentliga Finlands förbund görs som bäst upp en utredning om handelns servicenät, med målet att utarbeta
de riktlinjer för var handelns service ska vara belägen i framtiden. Som en del av denna utredning har nu
öppnats en förfrågan, där man kartlägger var invånarna i Egentliga Finland har för vana att uträtta ärenden.
I förfrågan samlar man in information om vilka affärer invånarna i Egentliga Finland besöker, hur man tar sig
fram till servicen, och om det finns behov av att utveckla den vardagliga miljöns service. Förfrågan har en
karta till hjälp, där den som svara märker ut de affärer och andra tjänster hon eller han anlitar.
Genom förfrågan får man ny information om vilka vanor för att uträtta ärenden invånarna i Egentliga Finland
har. Informationen utnyttjas till fromma för att planera och utveckla vår region. Bland dem som svarat och
lämnat sin kontaktinformation lottas det ut tre exemplar av de nya historieböckerna "Varsinais-Suomi maakuntien ykkönen".
Förfrågan är öppen ända till 31.8.2013 på adressen http://www.eharava.fi/inquiry.jsp?id=423. Man kan också
besvara förfrågan på Egentliga Finlands förbunds webbsidor på adressen www.varsinais-suomi.fi

