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ELY muutoksessa - ELY-keskukset uudistuvat
Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma suuntaa julkisia voimavaroja
kasvuun ja työllisyyteen sekä yritysten kansainvälistymiseen.
Lisäpanosten aikaansaamiseksi on edellytetty säästöjä hallinnosta ja
palvelurakenteista. ELY-keskuksissa on käynnistetty mittava
sopeuttamis- ja uudistustyö vuoden 2014 aikana ja työ viedään
päätökseen vuoden 2015 loppuun mennessä.
Niukkenevat toimintaresurssit edellyttävät koko toiminnan ja
palvelumallien uudistamista. Sähköisten palvelukanavien ja sähköisesti
toimivien palveluprosessien käyttöä lisätään määrätietoisesti. >> Lue
lisää

Alueelliset kansainvälistymispalvelut keskitetty Pirkanmaalle ei vaikutusta asiakaspalveluun
Kansainvälistyville yrityksille suunnatut julkiset yrityspalvelut koottiin vuoden 2015 alusta koko maan
kattavaksi Team Finland palvelukokonaisuudeksi. >> Lue lisää

Etsiikö yrityksesi apua ja neuvoa kansainvälistymiseen?
Varsinais-Suomessa yrityksille kansainvälistymispalveluja tarjoavat julkiset toimijat kokoavat
kuukausittain yhteen tuoreimmat uutiset ja tapahtumat.
Tutustu uutiskirjeeseen ja tilaa se suoraan omaan sähköpostiisi. >> Uutiskirje ja Tilauslomake

Tutustu Team Finlandin toimintaan
Mikä on Team Finland ja ketkä muodostavat Team Finlandin? (team.finland.fi)
Team Finlandin alueverkosto uudistuu (uutinen 26.1.2014)
Uutisia ja tapahtumia >> www.team.finland.fi

Lähikalaa suurkeittiöiden ruokalautaselle
Lähikalaa ruokalautaselle -keskustelutilaisuus oli osa Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen koordinoimaa Lounais-Suomen ympäristöohjelmatyötä.
Ohjelmassa on viisi kehityspolkua, joista yksi on Ruokalautanen
ympäristövaikuttajana ja toinen tärkeä, aiheeseen liittyvä on Kestävät
valinnat. Haluamme lisätä ympäristöystävällisen ruokavalion suosiota ja
edistää sitä, että julkisissa hankinnoissa tehdään kestäviä valintoja.
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Tavoitteena on saada lähikala osaksi koulujen ja päiväkotien
ruokalistoja. >> Lue lisää

Ympäristö Nyt - Twitterissä!
Tietoa Lounais-Suomen ympäristön tilasta ja ympäristöteoista - Liity seuraajaksi.
Osoite on twitter.com/ymparistonyt ja viestiosoite on @ymparistonyt

Ruokaketju on vakavasti otettava bisnes
Ruokaketju on merkittävä aluetaloudellinen toimija Varsinais-Suomessa. Sen suora työllistävä vaikutus
on 17 000 henkilöä. Jos elintarvikealan pk-yritysten kasvuennusteet toteutuvat, niin vuoteen 2020
mennessä ruokaketjuun syntyy lähes 3 000 uutta työpaikkaa ja se aikaansaa 344 miljoonan euron
lisäyksen maakunnan laskennalliseen bruttokansatuotteeseen. >> Lue lisää

Kohti ravinneneutraalia maakuntaa
Varsinais-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt vuoden 2015 alussa
kaksivuotisen Ravinneneutraali kunta -hankkeen. Sille on myönnetty
rahoitus ympäristöministeriön ravinteiden kierrätystä edistävästä ja
Saaristomeren tilan parantamista koskevasta (ns. Raki-) ohjelmasta
2012 – 2015. Ravinteiden kierrätys on myös osa resurssiviisasta
toimintaa, mikä on yksi viidestä kehitystavoitteesta Lounais-Suomen
ELY-keskuksen ympäristöohjelmassa vuoteen 2030. >> Lue lisää

Maaseutuohjelmasta erillisrahoituksena 6,5 M€ vesien
suojeluun ja ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen
Maa- ja metsätalousministeriö on kiinnittänyt erityistä huomiota Saaristomeren valuma-alueen vesistöjen
tilaan sekä myös laajemmin kotieläintalouden aiheuttamaan ympäristöpaineeseen. Ministeriö on
päättänyt kohdentaa tähän tarkoitukseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta erillisen
määrärahakiintiön, joka osoitetaan kaikkiaan kuuden ELY-keskuksen käytettäväksi. >> Lue lisää

Hyvä hanke huomioi Natura-alueen luontoarvot
Natura-alueiden luontoarvojen heikentyminen halutaan estää. Helmikuun alussa astui voimaan
luonnonsuojelulain muutos, jossa lakiin lisättiin Natura 2000 -verkoston heikentämiskielto. >> Lue lisää

Silta- ja päällystystyöt 2015
Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa peruskorjataan tai uusitaan n. 10 15 siltaa vuosittain. Suurempien siltakohteiden lisäksi kesän kuluessa
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uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien
korjauksia sekä erilaisia siltoihin liittyviä ylläpitotöitä. Siltoja korjataan
vuonna 2015 n. 9 miljoonalla eurolla.
Teiden päällystämiseen on käytettävissä tänä vuonna n. 13,5 M€ ja
päällystysohjelman pituus on n. 250 km. Päällystyskohteiden valinnassa
painotetaan vilkasliikenteisiä pääteitä. >> Lue lisää

Lisäpanostuksia yrittäjyyteen, nuorten työllistämiseen ja
koulutukseen
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt 19.2.2015 jakaa 20 miljoonaa euroa lisää työllisyysmäärärahoja
ELY-keskuksille. Nyt tehdyllä lisämäärärahajaolla alueilla voidaan tukea erityisesti nuorisotakuun
toteuttamista, edistää yrittäjyyttä starttirahan avulla ja hankkia yritysten tarpeisiin työvoimakoulutusta. >>
Lue lisää

Nuorisotakuun ajankohtaista tilastotietoa nuorten työllisyydestä
ELY-keskus tuottaa alue- ja kuntakohtaista tilastotietoa nuorista TE-palveluiden käyttäjinä.
Uudet tilastotiedot kesäkuulta löytyvät nyt verkkosivuiltamme. >> Lue lisää

Ammattibarometri 1/2015
Varsinais-Suomessa ennakoidaan olevan seuraavan puolen vuoden kuluessa pulaa osaajista 29
ammatissa, mm. joissakin terveydenhuollon ammateissa, mutta myös taloushallinnon ja kiinteistöhuollon
ammateissa. Työllistymisen ennakoidaan olevan vaikeaa lähes 90 ammatin kohdalla. Näitä ylitarjontaammatteja löytyy niin teollisuuden, rakentamisen kuin palvelujenkin ammateista. Myös korkeaa
koulutusta edellyttäviä ammatteja ja johtotason ammatteja löytyy lähitulevaisuuden ylitarjontaammateista. >> Lue lisää (luotain.fi)

Miten merta ja sisävesiä hoidetaan?
Varsinais-Suomen ELY-keskus piti keskustelutilaisuuksia vesien- ja merenhoidon suunnittelusta sekä
vesistöhankkeista Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa.
Meren- ja vesienhoitosuunnitelmat ovat tällä hetkellä kuultavana ja toivottavasti kansalaiset ja toimijat
myös tutustuvat niihin tarkemmin ja kommentoivat niitä 31.3.2015 mennessä. >> Lue lisää
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Maaseudun tuet voi hakea Hyrrässä ensi vuonna
Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä
useampien tukien haku muuttuu sähköiseksi. Maaseudun yritys- ja
hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja aloitustuet voi
vuodesta 2015 lähtien hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta.
>> Lue lisää

Koulutusta maataloustukijärjestelmän muutoksista
EU-maatalouspolitiikan uudistus ja uusi maaseudun kehittämisohjelma sekä muutokset kansallisissa
tuissa tulevat viljelijätukien osalta voimaan vuonna 2015. >> Lue lisää

Uusia julkaisuja
Kaikki Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisut tallennetaan Doria-julkaisuarkistoon.
>> Lue lisää (valitse ylh.oik. Aluevalinta Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana myös Twitterissä!
Tule tutustumaan ELY-keskuksen ajankohtaisiin ja monipuolisiin uutisiin
twitter.com/VarsinaisELY ja liity seuraajaksi. Viestiosoite:
@VarsinaisELY
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uutiskirjeen rekisteriseloste
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