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Väsentliga händelser inom verksamhet och
ekonomi
Landskapsdirektörens översikt
Bland allt det som inträffade år 2020 kommer vi säkert att minnas covid-19 och därav följande pandemi
som något betydelsefullt. Coronapandemin har synliggjort en värld av ömsesidigt beroende där
överraskningar och osäkerhet blir allt vanligare. Pandemin har lyft fram frågan om resiliens, det vill säga
förmågan att uthärda kriser och anpassa sig till dessa, inte enbart tack vare beredskap och genom
bevarande av det gamla, utan också genom förnyelse av sättet att tänka och agera. Krisen har tvingat oss
att avvika från invanda rutiner och att föreställa oss världen och det omgivande samhället på ett nytt sätt.
Det finns efter coronan inte längre någon återgång till det gamla, och det är säkert inte heller önskvärt,
eftersom globala hållbarhetsproblem kräver förnyelse av samhällena på alla nivåer.
Pandemin har skakat om samhällena och individerna på ett sätt som förut inte har skådats. Otaliga
människors utkomst har legat i vågskålen, och vårt samhälles traditionella strukturer har inte lyckats lösa
dessa utmaningar utan att tillgripa exceptionella lagstiftningsåtgärder. Just nu tampas vårt samhälle med
problemet att omedelbart anpassa trygghetsnätet i syfte att trygga medborgarnas välfärd och att göra det
med hänsyn till hälsa och utkomst. Staterna verkar tillämpa lite olika slags betoningar då det gäller
hälsomässig och ekonomisk välfärd, och det återstår att se vem som lyckas finna den optimala balansen
mellan dessa prioriteringar.
Till följd av pandemin vände Finlands och Nylands ekonomiska utveckling klart nedåt år 2020. De
offentliga finanserna och den finansiella ställningen i förhållande till bruttonationalprodukten försvagades
klart. Inkomsterna föll och utgifterna ökade. Den offentliga ekonomins underskott ökade till mer än 14
miljarder euro och de offentliga samfundens skuld ökade till ungefär 70 procent av BNP. I Nyland befann
sig företagen i ett svagt konjunkturläge under verksamhetsåret, och deras utsikter på kort sikt var likaså
svaga. Krisen påverkade i synnerhet servicesektorn, vilket medförde att den långvariga
sysselsättningsutvecklingen klart vände nedåt till följd av krisen. Sysselsättningsgraden sjönk till 74,1
procent, och arbetslöshetsgraden ökade till 7,2 procent.
Det är klart att det kommer att ta lång tid att återhämta sig efter krisen. Det är allt svårare för staten,
kommunerna, företagen och andra lokala ekonomier att skapa ekonomisk beredskap för överraskande
förändringar. Krisen har satt fart på omvälvningarna i arbetslivet, och den kommer att innebära att digitala
färdigheter blir en förutsättning för anställning i alla branscher. Coronan har mycket riktigt fått
digitaliseringen att gå snabbare. Detsamma gäller förändringarna i arbete och utkomst, vilket framöver
säkert förbättrar möjligheterna till delaktighet.
Den ekonomiska knappheten kommer att tvinga oss att övergå till nya bättre fokuserade
verksamhetsmodeller och tjänster. Distansarbete ger folk ett annat slags möjlighet att organisera sitt
arbete och kan rentav effektivera detta i och med att mycket sådant som inte är så nödvändigt skalas bort.
På mycket kort tid förändrade krisen vårt sätt att tänka och agera. De ekonomiska målen och
verksamhetsmålen sådana de fastställts i budgeten och verksamhetsplanen för år 2020 har emellertid
genomförts planenligt. Ett stort tack för detta riktas till hela personalen. Ett stort tack även till de
förtroendevalda som med sitt stöd har bidragit till hanteringen av den utmanande situationen.
Ossi Savolainen
landskapsdirektör, landskapsråd
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Nylands förbunds beslutsfattande
Antalet ledamöter i landskapsfullmäktige steg efter kommunalvalet 2017 till 80, då det under föregående
mandatperiod varit 77. Ledamöterna i landskapsfullmäktige är kommunfullmäktigeledamöter i förbundets
medlemskommuner. Fullmäktige utövar den högsta beslutanderätten i förbundet när det gäller förbundets
verksamhet och ekonomi. Landskapsfullmäktiges styrkeförhållanden 31.12.2020:

Parti

Antalet
ledamöter

Samlingspartiet

22

Gröna förbundet

17

Finlands Socialdemokratiska Parti

14

Sannfinländarna

6

Svenska folkpartiet i Finland

7

Vänsterförbundet

7

Centern i Finland

4

Kristdemokraterna i Finland

2

Blå framtid

1

Sammanlagt

80

Till landskapsfullmäktiges presidium för åren 2019–2020 valdes:
• Ordförande Mari Holopainen, (Gröna) Helsingfors
• I vice ordförande Leena Luhtanen, (SDP) Esbo
• II vice ordförande Seija Muurinen, (Saml) Helsingfors
Landskapsfullmäktige sammanträdde fem gånger år 2020.
Landskapsstyrelsen leder och styr förbundets operativa verksamhet så att de av fullmäktige godkända
målen i verksamhets- och ekonomiplanen uppnås. Landskapsdirektör Ossi Savolainen är föredragande i
landskapsstyrelsen.
Till landskapsstyrelsens presidium valdes ordförande Markku Markkula (Saml), I vice ordförande Timo
Juurikkala (Gröna) och II vice ordförande Kirsi Lompolo (Saml).
Landskapsstyrelsen sammanträdde 11 gånger år 2020.
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Landskapsstyrelsens ledamöter (15) under mandatperioden 2017–2020:
Ledamot

Ersättare

Mimmi Launiala (VF Träskända)

Jarkko Ilonen (VF Högfors)

Mia Heijnsbroek-Wirén (SFP Lovisa)

Anders Adlercreutz (SFP Kyrkslätt)

Inka Hopsu (Gröna Esbo)

Tiina Elo (Gröna Esbo)

Timo Juurikkala, I vice ordförande
(Gröna Vanda)

Päivi Meros, (Gröna Helsingfors)

Arja Karhuvaara (Saml Helsingfors)

Lasse Pipinen (Saml Helsingfors)

Kimmo Kiljunen (SDP Vanda)

Mikko Valtonen (SDP Borgå)

Sanna Vesikansa (Gröna Helsingfors)

Hannu Oskala (Gröna Helsingfors)

Jukka Ihanus (C Helsingfors)

Irja Ansalehto-Salmi (C Vanda) från
25.8.2020 Pirjo Luokkala (C Vanda)

Markku Markkula, ordförande (Saml
Esbo)
Kirsi Lompolo II vice ordförande (Saml
Nurmijärvi)

Saija Äikäs (Saml Esbo)
Lauri Kaira (Saml Vanda)

Irma Pahlman (SDP Hyvinge)

Joona Räsänen (SDP Lojo)

Otto Meri (Saml Helsingfors)

Pia Hytönen (Saml Helsingfors)

Laura Rissanen (Saml Helsingfors)

Matias Pajula (Saml Helsingfors)

Pasi Salonen (Sannf Vichtis)

Karin Zeiger (Sannf Helsingfors)

Kaarin Taipale (SDP Helsingfors)

Maija Anttila (SDP Helsingfors)

Revisionsnämnden bereder de ärenden som gäller revision av förvaltning och ekonomi för beslut i
fullmäktige. Nämnden bedömer även om de av fullmäktige fastställda verksamhetsmålen och ekonomiska
målen har uppnåtts. Nämnden har fyra medlemmar och ersättare. Till revisionsnämndens ordförande för
mandatperioden 2017–2020 valdes Carita Orlando, (Saml) Vanda, och till vice ordförande Riitta Ahola,
(SDP) Borgå. Revisionsnämnden sammanträdde fyra gånger år 2020.
Enligt Nylands förbunds grundavtal ska landskapsfullmäktige välja en kommitté för språklig service, vars
uppgift är att främja den språkliga servicen i landskapet. Med hjälp av ett språkprogram strävar man efter
att främja tillämpningen av språklagstiftningen. Kommittén har tio medlemmar och ersättare. Till
ordförande för mandatperioden 2017–2020 valdes Camilla Antas (Saml) och till vice ordförande Tanja
Vauhkonen (Gröna). Kommittén för språklig service sammanträdde inte en enda gång år 2020.
För beredningen av de regionala etapplandskapsplanerna som hör till Nylandsplanen 2050 har
landskapsstyrelsen utsett politiska styrgrupper för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.
Styrgrupperna blev färdiga med sitt arbete i slutet av år 2019 och sammanträdde inte under
verksamhetsåret.
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Nylands förbunds organisation

De redovisningsskyldiga för uppgifterna och de personer som svarar för godkännandet av fakturor och för
användningen av anslag fastställs årligen i budgeten och i de beslut om påbörjande av projekt som fattas
av landskapsstyrelsen. De redovisningsskyldiga svarar för förverkligandet av verksamhetsmålen samt för
uppföljningen och rapporteringen av resultaten.
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Regionutveckling
Beredningen av Nylandsprogrammet för åren 2022–2025 påbörjades med en ansats att förutse Nylands
framtid. Publikationen Nylands framtidsbok – stigar mot år 2050 innefattar 70 artiklar som är skrivna av
experter från olika branscher och där skribenterna framför sin syn på framtiden i Nyland. Man började
också arbeta med scenarier som kan ligga till grund för det blivande Nylandsprogrammet. Med hjälp av
scenarierna dryftade man utvecklingsgångar och alternativa framtider för Nyland år 2050.
Statsrådet beviljade 19.3.2020 landskapsförbunden sammanlagt 6,5 miljoner euro för självständig
landskapsutveckling ur anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna. Nylands
förbund utlyste ett livskraftsrelaterat ansökningstillfälle för Nylands krisfinansiering (UKRI) i syfte att
lindra effekterna av coronapandemin och att återhämta sig efter dessa. Ansökan öppnade 7.4.2020 och
stängde 19.5.2020. Det kom in närmare 50 ansökningar, och 13 projekt beviljades totalt drygt en miljon
euro. Summan bestod av ett anslag på 650 000 euro för självständig landskapsutveckling och 366 300
euro, som var ett tilläggsanslag ur Nylands förbunds egen budget.
Arbets- och näringsministeriet gav 18.6.2020 landskapen fullmakt att i början av hösten under ledning av
förbunden utarbeta regionala överlevnadsplaner för skötseln av eftervården av coronakrisens
ekonomiska konsekvenser och för sammanställning av regionala återuppbyggnadsåtgärder. Nylands
förbunds överlevnadsplan 2020–2023 färdigställdes i oktober. I enlighet med planen syftar de nyländska
avgörandena till att ge effekt på nationell nivå och konkurrensfördelar som gynnar hela Finland. I Nyland
strävar man efter en sådan förnyelse av näringsstrukturen som bygger på kompetens, innovationer och
internationalism. Metoder som man har identifierat inbegriper bland annat påskyndad digitalisering,
uppbyggande av ett klimatneutralt och hållbart samhälle samt stärkande av Nylands internationella
kapacitet (inklusive tillgänglighet) att attrahera och fasthålla i sin egenskap av det landskap som fungerar
som lokomotiv för Finland. Planen styr inriktningen av de nationella återhämtningsmedel och EUåterhämtningsmedel som allokeras till Nyland.
I november beviljades Nyland 3,911 miljoner euro för tre år ur det nationella anslaget för stödjande av
hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE). I Nylands förbund kallades det UKKE-finansiering.
UKKE-finansieringens mål är att snabbt få igång regionala stimulans- och återuppbyggnadsåtgärder med
regionerna som utgångspunkt och att samordna de stimulansåtgärder som startas upp. UKKEprojektansökan med inriktning på nyländska aktörer utlystes 8.12. Ansökningstillfället är fortlöpande, och
stöd ska beviljas och förbrukas före slutet av 2023.
I den nya lagen om utveckling av regionerna, som träder i kraft år 2021, föreskrivs om årliga
regionutvecklingsdiskussioner som ett nytt förfarande mellan staten och landskapen. Diskussioner
genomfördes under arbets- och näringsministeriets ledning i november som pilotprojekt med alla landskap,
med Nyland 16.11.2020. Närvarande vid en tillställning som hade samordnats av Nylands förbund var
företrädare för nyländska städer och kommuner, Helsingforsregionens trafik samt högskolorna.
Tillställningens fokus låg på stimulans efter coronakrisen i Nyland, coronans inverkan på Nylands nationellt
och internationellt vitala tjänster, sysselsättningen, grön omställning, innovationsförmågan, digitaliseringen
och utslagningen av unga samt invandrare.
Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035 antogs av landskapsfullmäktige i december 2020. Genom
färdplanen inriktas landskapets klimatarbete på sex prioriteringar och totalt 42 riktlinjer. Utkastet till
färdplan presenterades på bred front vid olika tillfällen under år 2020. En del av växelverkansprocessen
var workshoppar för kommunerna, ordnade per ekonomisk region, och en omfattande remissrunda på
basis av vilken utkastet till färdplan kompletterades. Därutöver ordnade förbundets ansvarsområden under
hösten gemensamma workshoppar om hållbar stimulans i de ekonomiska regionerna. Målet med dessa
var att identifiera de mest centrala projekt som stöder målsättningarna i förbundets olika program och att
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snabba på med hur landskapet klarar sig ur pandemin. Workshopparna hade klimatförändringen som
genomgående tema. Klimatarbetet fortsätter år 2021 med beredningen av ett preciserat åtgärdsprogram
och med att färdplanen omsätts i praktiken.
Genomförandet av projektet Canemure (Carbon neutral municipalities and regions) som inleddes år
2018 fortsatte i samarbete med Finlands miljöcentral och andra partner. Projektet tillhandahåller ett
mångsidigt nätverk till stöd för åtgärder och resultatuppföljning samt för tillgodogörande av god praxis i
klimatarbetet. En avlönad projektanställd vid Nylands förbund (sakkunnig i klimatfrågor) fungerar som
projektets regionala samordnare i Nyland. År 2020 koncentrerade man sig i projektet på arbetet med
Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035.
Climate-KIC-partnerskapsprogrammets Pioneers into Practice-program genomfördes i huvudsak på
distans på grund av coronaläget. Nylands förbund stod värd för två experter vars arbete stödde förbundets
klimatverksamhet. Dessutom åstadkom man genom projektet tillsammans med Ingå kommun ett
elevarbete om beskogning av obrukbar mark (impediment). 2020 var det sista året då förbundet deltog i
genomförandet av programmet, vilket beror på förändringar i programmets struktur år 2021.
Nylands företagarpris delades år 2020 ut på traditionellt vis. Priset för årets nyländska företag gick till
årets serviceföretag Alppilan Autohuolto från Helsingfors, årets produktionsföretag Rautarakenne E.
Kauppinen från Vanda samt årets uppstartsföretag Webstory från Nurmijärvi. Nylandspriset och Årets
nyländska stadsdel delades inte ut.
Nylandsveckan genomfördes för första gången helt på webben. En ny inmutning var diskussionsserien
Fokus Nyland med Mikko Kuustonen som värd. Perttu Pölönens inlägg “Ei anneta hyvän kriisin mennä
hukkaan” (Vi får inte låta en bra kris rinna ut i sanden) slog alla rekord då det gäller att hitta sin publik och
lästes av 42 000 personer. Texten publicerades i Nylandsveckans bloggserie. Kulturmarknaden för
välfärd och hälsa, som ordnades i hybridform, nådde också ut till en ny publik och gav upphov till nya
partnerskap och nytt projektsamarbete. Nylands förbund samordnade år 2020 Taikusydän Uusimaanätverkets samarbete. Det är fråga om ett nätverk för omfattande kulturell välfärd.
Strukturfondsverksamheten höll full fart, även om programperioden för EU:s regional- och strukturpolitik
2014–2020 närmar sig sitt slut. Årets projekt kan fortsätta ända till år 2023. Före utgången av 2020 hade
381 ERUF-projekt som finansierades av Nylands förbund inletts, och det hade reserverats ett anslag på
sammanlagt cirka 138,3 miljoner euro för dessa projekt. Eftersom programperiodens i detta skede tillbuds
stående bevillningsfullmakt nästan helt och hållet är bunden, genomförde Nylands förbund år 2020 enbart
en (1) ERUF-ansökningsomgång, som var inriktad på landskapen Kymmenedalen och Södra Karelen.
Coronapandemin inverkade också på strukturfondsverksamheten, och under året var det påkallat att
reagera då det ett flertal gånger togs kontakt om det förändrade läget angående projekt som fått
finansiering. Stödmottagarna stöddes på olika sätt, såsom med kurser och genom att möjliggöra
förändringar i projektplanen. Pandemin utmanade också myndighetsverksamheten att finna nya lösningar
till exempel då det gällde att säkerställa uppgifter som måste utföras på ort och ställe. Finlands pågående
strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb 2014–2020 anvisas tilläggsfinansiering (REACT-EU) som en
del av de åtgärder som Europeiska unionen har vidtagit med anledning av coronapandemin. Det klarnade
att Nylands andel av REACT-EU-medlen är 42,4 miljoner euro.
År 2020 avancerade den nationella beredningen av EU:s regional- och strukturpolitik under
programperioden 2021–2027 i gott tempo. Beredningen av programarbetet leds av arbets- och
näringsministeriet som svarar för formulering och samordning av programarbetets slutliga förslag inför
remissförfarande och godkännande. Förslaget ska godkännas av statsrådet innan det tillställs Europeiska
kommissionen. Nylands förbund samordnar 11 syd- och västfinländska landskaps gemensamma
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beredning, som görs i partnerskap med NTM-centralerna, kommunerna och andra intressentgrupper. År
2020 beredde man substansen i utkastet till EU:s region- och strukturpolitiska program Ett förnybart och
kompetent Finland 2021–2027, men färdigställandet av programmet och det offentliga hörandet uppsköts
till 2021. Vid sidan av den innehållsmässiga beredningen framskrider också den nationella förvaltningsoch lagberedningen samt intressebevakningen i anslutning till fördelningen av medel.
Det ERUF-finansierade Ris Boost-projektet fortsatte år 2020, och merparten av dess åtgärder
genomfördes år 2020. Projektet har fokus på att stärka ekosystemet för innovationer med koppling till
Nylands smarta specialisering. Målet är att utveckla kompetensen och ekosystemets samarbetsformer
samt verksamhetsrutiner som stärker de nyländska aktörerna både regionalt och internationellt.
Åtgärderna inriktas på de spets- och kompetensområden som identifierats i landskapets strategi för smart
specialisering.
Ris Boost tog fram en videoserie i fem delar som en del av kommunikationsinnehåll för internationell
påverkan. Serien, som kallas Learn the Benefits, beskriver det smarta Nyland på ett underhållande och
praktiskt sätt. Videorna får fritt användas av alla nyländska aktörer och finns på Youtube under varumärket
Helsinki Smart Region. Projektet stod bakom ett webbinarium som utnyttjade servicedesign och
gemensam utveckling i projektberedningen, ett aktualitetswebbinarium om nästa finansieringsperiod och
en serie på fyra virtuella workshoppar som sammanfattade toppen av smart specialisering. En
evalueringsgrupp som består av experter påbörjade sitt arbete, vilket resulterade i lanseringen av en
kolumnserie där gruppens medlemmar skrev om åtgärder som förbättrar de nyländska aktörernas
behållning när de eftersträvar finansiering.
Det år 2018 påbörjade BigFive-samarbetet med fyra jämförelseregioner – Stockholm, Köpenhamn,
Hamburg och Amsterdam – fortsatte med ett webbinarium på grund av coronaläget. Tillsammans med
Amsterdam, Hamburg och Köpenhamn jämförde man epidemins inverkan och regionernas planer för att
klara sig ur epidemin. Alla regioner uttryckte intresse för fortsatt samarbete kring grön omställning och
cirkulär ekonomi.
De strategiska S3-partnerskapen för smart specialisering syftar till att skapa nya möjligheter för
affärsverksamhet och hållbar tillväxt. Nyland hör tillsammans med 13 andra EU-regioner till
partnerskapsnätverket för hållbar och trygg trafik (Safe and Sustainable Mobility Partnership, SSM S3).
Med hjälp av nätverket genererar man internationellt samarbete mellan branschens forsknings- och
företagsaktörer. Samarbetet syftar framför allt till att få till stånd interregionala investeringar. År 2020
beredde man också ett nytt temaområde BERRY+ som en del av partnerskapet S3 Industriell
modernisering.
I anslutning till detta samarbete har förbundet år 2020 deltagit i beredningen av projektet RECIPROCITY,
som startar år 2021 och som hör till programmet Horisont 2020. Projektet har en sammanlagd budget på
1,5 miljoner euro och genomförs åren 2021–2023. Projektet ska generera innovativa mobilitetslösningar
som ska svara mot de utmaningar som urbaniseringen, klimatförändringen och digitaliseringen innebär.
Nylands förbund deltar i projektet BRIDGES IE, som sträcker sig över åren 2016–2021 och där Nyland har
som mål att internationalisera och kommersialisera regionens forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet, särskilt tillsammans med projektets primära partner Kainuun liitto i landskapet
Kajanaland. Projektet har som mål att verkställa europeiska strategier för smart specialisering med
avseende på de tillväxtmöjligheter som finns inom bioekonomin.
Nyland har deltagit i de konsultationer som hålls av nätverket för regionala centra (RegHub: Network of
Regional Hubs) inom regionkommittén. Av dessa ägde två rum år 2020, och de gällde
statsbidragsbestämmelser och den gemensamma jordbrukspolitiken.
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Förbundet fungerade som partner i projektet Smart-up BSR, som har finansierats av programmet Baltic
Sea Region Interreg. Projektet underlättar för EU-regioner att genomföra sina strategier för smart
specialisering (RIS3) och samtidigt att öka det interregionala samarbetet. Projektet som leds av Aaltouniversitet slutade vid utgången av 2020. Avslutningsseminariet ordnades som webbinarium.
Förbundet deltar som partner också i det av Interreg Europe finansierade projektet Medtech4 Europe
(Optimizing the impact of public policies in favour of research and innovation facilities in the field of medical
technologies). Hälsoteknologi är en stark exportbransch i Nyland. Projektet syftar till att påverka EU:s
politiska och finansiella instrument för stärkande av små- och medelstora företags
verksamhetsförutsättningar och samarbete. I november 2020 ordnades webbmötet Stimulating medical
technologies: The role of regional innovation policies.
Nylands förbund fungerar som partner i projektet 40Ready (Strengthening SME capacity to engage in
Industry 4.0), som också finansieras av Interreg Europe-programmet. Syftet med projektet är att utveckla
digitala färdigheter hos små och medelstora företag. Under projektet kartlägger Nylands förbund god
praxis, kompetens och särskilda utmaningar inom sitt område. Samarbetsinstanser i projektet är bland
annat TechVilla Oy och nyländska expertorganisationer inom industriell digitalisering.
Central Baltic Interreg-programmets kontaktpunkt i Finland informerar om finansieringsmöjligheter
inom programmet, främjar genomförandet av finansieringsprogrammet och berättar om projektens resultat.
År 2020 ordnades inga ansökningstillfällen, och kontaktpunkten koncentrerade sig på att informera om hur
projekten utfallit, på kapitalisering av resultaten och i största allmänhet på att informera om programmet.
Finlands kontaktpunkt deltog bland annat i Nylandsveckan 2020, evenemanget European Cooperation
Day 2020, nya projektevenemang och Helsinki EU Offices besök hos Päijänne-Tavastlands förbund.
Kontaktpunkten deltog dessutom i INFORM- och INIO-nätverkens evenemang samt i Central Baltics egna
tillställningar. Kontaktpunkten twittrade aktivt om sitt deltagande i projektevenemang och stödde projektens
och programmets kommunikation genom att synas i sociala medier. Sedan slutet av år 2020 fungerade
den finländska kontaktpunkten som ansvarsinstans för Central Baltics Twitterkonto. Kontaktpunkten
fortsatte med att ge ut nyhetsbrev och skickade ut sammanlagt fyra nyhetsbrev år 2020.
Man påbörjade beredningen av Central Baltic Interreg-programmet för programperioden 2021–2027
genom att utse en Joint Programming Committee (JPC) och en arbetsgrupp (WG) som består av
företrädare för programregionens medlemsstater och regioner. JPC har till uppgift att generellt svara för
programberedningen, och WG:s uppgift är att bereda framför allt programinnehåll. Nylands förbund hade
en representant i båda grupperna. Egentliga Finlands förbund fortsätter som programmets
förvaltningsmyndighet. Man har för avsikt att bli färdig med Central Baltic Interreg 2021–2027-programmet
så att ansökan skulle kunna utlysas mot slutet av år 2021.
Nyland-databanken har fortsättningsvis funnits till hands med allsidig statistisk information och
utredningar om regionen Nyland. I tjänsten finns uppgifter om till exempel boende, befolkning, trafik,
utbildning, arbetsmarknaden, social- och hälsovård samt företag. Nya temahelheter som har införts i
tjänsten är bland annat alternativa arbetsplatsprojektioner som beskriver hur volymen av arbetstillfällen
utvecklas i Nyland, en sektion som beskriver turismens regionekonomiska betydelse för Nyland och en
sektion om geoenergins potential i Nyland. Man har i anslutning till uppdateringen av databanken försökt
göra tjänsten alltmer användarvänlig. Samtidigt har man effektiverat tjänstens synlighet genom att
komplettera temasektionerna med korta inledningsbeskrivningar av temainnehållen. Dessa beskrivningar
kommer fram då man söker på Google. Man har gjort informationen tillgänglig för brukarna genom att lyfta
fram kortfattade statistiska grafer i anslutning till temana på Nylands förbunds förstasida samt med hjälp av
uppdateringar i sociala medier. Mycket riktigt ökade antalet besökare jämfört med året innan. År 2020
besöktes databankens olika sidor över 19 000 gånger, då antalet besök året innan hade varit mindre än 15
000. Man ser en särskilt tydlig topp i databankens besökarvolymer under våren samtidigt med
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nedstängningen av samhället. Tjänstens klart mest populära tema var den statistiska delen om Nylands
befolkningsutveckling.
Landskapets samarbetsgrupp i Nyland (MYR) verkar som ett strategiskt forum i frågor som gäller
landskapsutvecklingen. MYR styr regionens utvecklingsresurser samt gör upp riktlinjer för sådana
regionutvecklingsprojekt som ska verkställas av regionutvecklingsmyndigheterna. Samarbetsgruppen
godkänner också landskapsprogrammets genomförandeplan. I MYR finns representanter för förbundet
och dess medlemskommuner, de statliga regionförvaltningsmyndigheter som finansierar
utvecklingsprogram och -åtgärder, övriga organisationer som hör till statsförvaltningen, universitet och
yrkeshögskolor samt de för landskapsutvecklingen viktigaste arbetsmarknads- och
näringslivsorganisationerna. Det utvidgade presidiet vid landskapets samarbetsgrupp har fungerat som
stöd för samarbetsgruppen med fokus på samarbetet inom EU-projektverksamhet och utveckling av
arbetsmetoderna. Landskapets samarbetsgrupp sammanträdde sju gånger år 2020.
Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp (MYRS) bereder och förelägger landskapsstyrelsen
utvecklingsprojekt, program och strategier på landskapsnivå, en informationsplan för
strukturfondsprogrammets genomförande samt ändringar i ERUF- och ESF-programmens regionala
sektioner. MYRS behandlar regionens förslag till ERUF- och ESF-projekt och ger utlåtande om dem.
Utöver representanter för Nylands förbund består MYRS av representanter från städerna Helsingfors,
Esbo och Vanda, Nylands regioner, NTM-centralen i Nyland samt NTM-centralen i Tavastland (ESFfinansiering) och Nylands förbund (ERUF-finansiering) vilka svarar för södra Finlands strukturfonder.
Sekretariatet för landskapets samarbetsgrupp sammanträdde sju gånger år 2020.
Ett centralt ämne på kommundirektörskonferensen var hur Nylandsplanen 2050 framskred, antagandet
av planen mot slutet av sommaren samt de besvär som hade anförts mot planen i slutet av året.
Kommundirektörerna har också informerats om planerade ändringar i markanvändnings- och bygglagen.
Viktiga frågor i anslutning till coronaviruset var den krisfinansiering som Nylands förbund beviljade på
våren samt samordningen av den coronaöverlevnadsplan 2020–2023 som förbundet sammanställde på
hösten i samarbete mellan förbundet och kommunerna. Andra teman gällde klimatsamarbetet och
beredningen av Nylands klimatfärdplan och beredningen av EU-strukturfondsprogrammet 2021–2027,
något som man regelbundet gick igenom med kommundirektörerna.
Riksdagsledamöternas delegation (KENK) består av riksdagsledamöter invalda från Helsingfors och
Nylands valkretsar. Till delegationen hör 22 riksdagsledamöter från Helsingfors och 36 från Nyland,
sammanlagt över en fjärdedel av samtliga riksdagsledamöter. Delegationen konstituerar sig för en
valperiod i sänder. Till presidiet väljs representanter för de tre största partierna i Helsingfors och Nyland.
Under denna valperiod har Sari Sarkomaa (Saml) fungerat som ordförande, Tiina Elo (Gröna) som första
vice ordförande, Eveliina Heinäluoma (SDP) som andra vice ordförande och Riikka Slunga-Poutsalo som
tredje vice ordförande (Sannf).
Riksdagsledamöternas delegation sammanträdde fyra gånger år 2020. I mars diskuterade delegationen
den nationella fördelningen av behållningen från strukturfonderna och krävde en rättvis fördelning i sitt
ställningstagande. Delegationen hade dessutom ledningsgruppen för Regionförvaltningsverket i Södra
Finland som gäst. Ledningsgruppen presenterade en aktualitetsöversikt. I maj behandlade man
revideringen av markanvändnings- och bygglagen samt coronapandemins inverkan på de nyländska
kommunernas ekonomi. I september tog man upp den nationella fördelningen av EU:s
återhämtningsmedel och i oktober vårdreformens inverkan ur HUS:s och de nyländska kommunernas
synvinkel. På basis av mötet formulerade man ett ställningstagande om finansieringen av vårdreformen.
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Regionplanering
Processer och förändringar inom planläggningen på landskapsnivå
Den övergripande landskapsplanen, Nylandsplanen 2050, är en strategisk landskapsplanehelhet som
bereddes i omfattande samverkan med intressentgrupper. Nylandsplanen 2050 omfattar tre
etapplandskapsplaner med rättsverkningar för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.
Landskapsfullmäktige godkände planhelheten sommaren 2020, och landskapsstyrelsen bestämde i
december 2020 att planerna skulle träda i kraft. Det lämnades in sammanlagt 35 besvär med anledning av
planhelheten till Helsingfors förvaltningsdomstol, som är besvärsinstans. De preliminära utlåtanden som
hade beretts med anledning av de till förvaltningsdomstolen riktade besvären tillställdes styrelsen i slutet
av år 2020, så att de egentliga utlåtandena skulle kunna behandlas av styrelsen i januari 2021. På basis
av de besvär som anförts mot planerna förbjöd Helsingfors förvaltningsdomstol genom ett
handläggningsbeslut fattat i januari 2021 verkställigheten av fullmäktiges beslut om godkännande.
Verkställighetsförbudet medför att landskapsplanerna inte är i kraft förrän förvaltningsdomstolens egentliga
avgörande i ärendet har kommit.
I landskapsplanen för Östersundomområdet behandlas alla centrala teman i anslutning till region- och
bebyggelsestrukturen. Planen är en del av etapplandskapsplan 2 för Nyland.
Fullmäktige godkände planen sommaren 2018. Det anfördes besvär över godkännandet av planen hos
Helsingfors förvaltningsdomstol, och förvaltningsdomstolen beslutade förkasta besvären i slutet av år
2019. Besvär över planen har anförts hos högsta förvaltningsdomstolen. För närvarande är planen i kraft.
Etapplandskapsplan 4 för Nyland vann laga kraft våren 2020 då högsta förvaltningsdomstolen förkastade
alla mot planen anförda besvär.
Arbetet med att revidera markanvändnings- och bygglagen fortsatte år 2020, och processens innehåll
förklarades vid flera tillställningar med representanter för kommunerna, bland annat flera gånger vid
virtuella plankafferep med planläggningschefer. Också utomstående expertis hördes vid dessa
tillställningar, bland annat från Kommunförbundet. Man sammanställde ett ställningstagande på basis av
de kommunala planläggarnas och förbundets gemensamma ståndpunkter, och våren 2020 delgavs
kommundirektörer och riksdagsledamöter ställningstagandet. Ställningstagandet tillställdes de nyländska
riksdagsledamöter som deltar i styrningen av lagreformen, och det presenterades också för miljöministeriet
ett antal gånger våren och hösten 2020.

Trafiksystemarbetet
De väst- och östnyländska trafiksystemgrupper som styr det fortlöpande trafiksystemarbetet koncentrerade
sig på sina möten på att behandla de trafiksystemplaner som höll på att utarbetas.
Arbetet med att upprätta nya trafiksystemplaner inleddes med en helhetsgranskning som omfattade
trafiksystemet i hela Nyland. Därefter började man utarbeta särskilda trafiksystemplaner för västra
respektive östra Nyland. I planeringen beaktar man kompatibiliteteten med MBT 2019-planen.
Under ledning av Nylands förbund utarbetades det en trafikstrategi som är gemensam för fyra landskap i
södra Finland. Strategin var en del av ansträngningarna att påverka den första riksomfattande
trafiksystemplanen Liikenne 12. I strategin ingick en långtidsvision för regionstrukturen i södra Finland
samt för kollektivtrafik- och logistiksystemet.
Förutom det ovan nämnda startade man tillsammans med NTM-centralen i Nyland upp ett samarbete med
de nyländska logistikaktörerna.
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Regionplaneringssamarbete och geodatatjänster
I regionplaneringens samarbetsgrupper behandlades olika aktuella frågor inom regionplanering.
Verksamheten utvecklades så att grupperna också kunde hålla gemensamma möten och workshoppar.
Det ordnades distansträffar för planläggargruppen och delvis för markpolitikgruppen. Det skedde i form av
”plankafferep” nästan varje vecka under coronavåren och -hösten kring aktuella frågor (totalt 14 gånger).
På grund av de gemensamma sakfrågorna slogs miljögruppen ihop med klimatgruppen, och gruppens
teman kompletterades med cirkulär ekonomi. Andra samarbetsgrupper inom regionplaneringen är bland
annat grupper med fokus på trafik- och flygplatsfrågor.
Regionplaneringsexperterna samarbetar också tätt med företrädare för kommunerna och andra
samkommuner i den nya MBT 2023-processen, som kom igång våren 2020. Inom den ramen slöts det ett
nytt slags samarbetsavtal mellan förbundet och Kuuma-kommunerna (dvs. mellannyländska kommuner
förutom huvudstadsregionen). I MBT-arbetet har man bland annat utnyttjat Nylands befolknings- och
arbetstillfällesprojektioner som uppdaterades hösten 2020. I anslutning till dessa har man ordnat flera
virtuella tillfällen för växelverkan med kommunala experter.
Det har tack vare förbundets offentliga karttjänst varit möjligt att bekanta sig med materialet i
landskapsplanekartor och bilagekartor som hör till helheten Nylandsplanen. Det gjordes också en
mobilversion av karttjänsten. Såsom under tidigare år har man kunnat bekanta sig med Nylands gällande
landskapsplaner i förbundets offentliga karttjänst, och planerna är tillgängliga i gränssnittstjänsten. På
förbundets webbplats har det getts tillfälle att förkovra sig i helheten Nylandsplanen och havsplanen för
Finska viken i olika beredningsstadier med hjälp av den berättelsekartapplikation som kombinerar texter,
kartor och bilder.
I det internationella Metrex-nätverket inledde man under verksamhetsåret ett nytt slags tätare samarbete
som har möjliggjorts av distanskanaler. Samarbetet har skett både i de nordiska och baltiska
metropolområdenas delnätverk tillsammans med Helsingfors stad och HRM (Nordic-Baltic Network) och i
hela Metrex (distansmöten och -konferenser).
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Internationell verksamhet
Internationell verksamhet och intressebevakning
Att främja internationalism är en strategisk prioritering då det gäller att stärka Nylands livskraft och
konkurrenskraft. Nylands förbunds arbete med EU-intressebevakning och internationellt samarbete är
aktivt och mångsidigt och det sker genom ett antal organisationer och samarbetspartner. Till följd av
coronapandemin överfördes också den internationella verksamheten och EU-verksamheten till internet.
Deltagandet i internationellt nätverks- och organisationsarbete har oavsett undantagsförhållandena varit
strategiskt och målinriktat och har varit starkt förankrat i främjandet av Nylands förbunds strategi och
prioriteringarna inom landskapets smarta specialisering. Man har fäst särskild uppmärksamhet vid den
internationella verksamhetens effektivitet.
Nylands förbund kartlade under hösten 2020 coronapandemins inverkan på förbundets internationella
verksamhet. Kartläggningen gav vid handen att det internationella samarbetet fortsatte oaktat pandemins
utmaningar då det var fråga om organisationer eller partnerskap där verksamheten eller partnerskapet är
stabila och bygger på befintliga verksamhetsrutiner och strukturer. Exempel på organisationer vars
verksamhet fortsatte aktivt tack vare de nätbaserade plattformarna var bland annat
Samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner (CPMR), Östersjökommissionen (BSC), som
sorterar under den förstnämnda, nätverket för landskap och regioner i Östersjöregionen (BSSSC) och de
europeiska regionernas forsknings- och innovationsnätverk (ERRIN). Även samarbetet med EUinstitutionerna flyttade efter vissa inledande svårigheter ganska smärtfritt över till nätbaserade plattformar.
Det som har krävt särskild uppmärksamhet är att i coronasituationen upprätthålla, stärka och främja
framför allt nya internationella samarbetsrelationer där man har lättare strukturer.

Helsinki EU Offices verksamhet och intressebevakning avseende Europeiska unionen
Helsinki EU Office i Bryssel flyttade snabbt och smidigt ut sin verksamhet och service på webben. Det är
intressant att notera att Helsinki EU Offices verksamhet och service i själva verket ökade i omfattning år
2020 coronasituationen till trots.
År 2020 var EU-påverkans udd riktad framför allt mot Europeiska unionens verksamhetsperiod och
finansieringsprogram 2021–2027. Ansträngningarna att påverka Europeiska unionen har särskilt gällt EU:s
strukturfonder, smart specialisering och innovationsekosystem, smart och hållbar stadspolitik, grön
omställning samt prioriteringarna för forskning och innovation med tillhörande EU-finansiering.
Intressebevakning med utnyttjande av flera slags kanaler och medel för internationell påverkan har också
gjorts i anslutning till europeisk trafikpolitik och digitalisering. Helsinki EU Office har skött EU-påverkan
genom att ordna sammanträffanden med nyckelpersoner i EU-institutionerna, formulerat EUställningstaganden tillsammans med sina medlemsorganisationer, aktiverat medlemsorganisationernas
deltagande i EU-samråd och organiserat webbinarier som är viktiga ur intressebevakningssynvinkel.
Helsinki EU Office har också ordnat utbildning gällande EU-intressebevakning.
Nylands förbunds arbete med EU-intressebevakning har gjorts genom Helsinki EU Office i Bryssel samt
via de internationella organisationer där Nylands förbund är medlem. Exempel på dessa är
samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner (CPMR), nätverket för europeiska
metropolområden (EMA), samarbetsforumet för landskap och regioner vid Östersjön (BSSSC) och de
europeiska regionernas forsknings- och innovationsnätverk (ERRIN).
Starka ansträngningar på intressebevakningens område fortgick år 2020 så att det för Nylands förbund
viktiga regionala finansieringsprogrammet för EU:s havsgränser, Central Baltic (Interreg) skulle få fortsätta
under programperioden 2021–2027. Detta finansieringsprograms framtid har varit äventyrad, men hösten
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2020 bekräftades det från Europeiska kommissionen att EU-intressebevakningen hade burit frukt och att
EU-programmet Central Baltic fortsätter. Det är en betydande intressebevakningsseger.
Helsinki EU Office ordnade intressebevakningsbesök på EU-kommissionärsnivå för Naturresursinstitutets,
Aalto-universitets och Konstuniversitetets ledning. Helsinki EU Office har dessutom ordnat ett flertal möten
i anslutning till EU-påverkan mellan nyländska aktörer och tjänstemän vid EU-kommissionens olika
generaldirektorat. Alla medlemsorganisationer i Helsinki EU Office gjorde år 2020 också EUintressebevakning tillsammans: gemensamma ställningstaganden om unionens digitaliseringsstrategi och
säkerställande av tillräcklig finansiering för det europeiska forsknings- och innovationsprogrammet
Horisont åren 2021–2027. Flera ledamöter av Europaparlamentet konsulterade år 2020 Helsinki EU
Offices experter då de arbetade med sina parlamentsbetänkanden, något som möjliggjorde aktiv EUpåverkan också i förhållande till Europaparlamentet. Helsinki EU Office och dess medlemsorganisationer
har också samarbetat regelbundet med EU:s regionkommitté.
Under verksamhetsåret har Helsinki EU Offices anställda genomfört totalt 401 uppgifter och uppdrag som
byråns avtalspartner gett. Trots coronaläget representerar detta en tillväxt på 12,9 procent jämfört med år
2019. Uppdragen har gällt till exempel utredning av EU-finansieringskällor, förmedlande av EU-kontakter,
ordnande av EU-intressebevakningsmöten, EU-relaterad utbildning samt konsulthjälp till
medlemsorganisationer som utarbetar strategiska utvecklingsprogram.
Helsinki EU Office ordnade år 2020 sammanlagt 54 aktualitets- och finansieringsträffar och 19 virtuella
sammankomster med Helsinki EU Offices experter för medlemsorganisationerna. Avsikten med dessa
sammankomster är att få till stånd ett fördjupat samarbete mellan experterna vid Helsinki EU Office och de
anställda vid medlemsorganisationerna. Utöver detta har Helsinki EU Offices experter tagit fram och
distribuerat 48 temabaserade aktualitetsmeddelanden om EU.
Helsinki EU Office utvecklar, följer och mäter kontinuerligt verksamhetens kvalitet samt
kundtillfredsställelsen. Denna har bland annat i fråga om EU-aktualitetsöversikterna på webben och
finansieringswebbinarierna hållits på en berömlig nivå, vilket kundfeedbacken ger vid handen.
Helsinki EU Office breddade i maj 2020 sin bas av medlemsorganisationer då Institutet för hälsa och
välfärd (THL) och yrkeshögskolan Arcada gick med som medlemmar i Helsinki EU Office.
Nylands förbunds revisionsnämnd besökte Bryssel och Helsinki EU Office i februari 2020. Helsinki EU
Offices verksamhet och dennas verkningsfullhet var enligt revisionsnämndens bedömning berömliga.
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Nylands förbund revisionsnämnd inspekterar och bekantar sig med Helsinki EU Offices verksamhet i
Bryssel i februari 2020.

Nylands förbunds verksamhet i internationella organisationer och bilaterala relationer
Genom internationella organisationer och organisationer i Östersjöregionen har man främjat Nylands
strategiska mål, såsom EU:s strukturfondsprograms prioriteringar under den kommande EUstrukturfondsperioden, klimatneutralitet, smart specialisering, digitaliseringsutveckling, metropol- och
stadspolitik samt utveckling av EU:s transportnätverk.
De finländska landskapen i samarbetsorganisationen för Europas perifera kustregioner (CPMR) höll fyra
möten år 2020. Under mötena effektiverade landskapen sin gemensamma EU-intressebevakning till
exempel då det gäller grön omställning och smart specialisering. Nylands förbund verkade aktivt i energioch klimatarbetsgruppen i organisationens Östersjökommission och medverkade då den formulerade sin
EU-ståndpunkt. Med verksamheten främjade man bland annat Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035.
Intressen som berör Helsingfors-Vanda flygplatsområde har främjats genom organisationen Airport
Regions Conference (ARC). I organisationen har Nyland särskilt lyft fram pandemins ekonomiska
konsekvenser. Även flygtrafikens förhållande till EU:s gröna giv (Green Deal) och digitalisering har lyfts
fram aktivt. Nylands förbund och Helsinki EU Office deltog år 2020 aktivt i de europeiska regionernas
forsknings- och innovationsnätverk (ERRIN) och är medlem i organisationens styrelse 2018–2021. Helsinki
EU Office har lett organisationens arbetsgrupper för smart specialisering och den kreativa sektorn. Hösten
2020 valdes en företrädare för Helsinki EU Office också till presidiet för ERRIN:s expertgrupp för hälsovård
och välfärd. Nyländska aktörer har deltagit i ERRIN:s verksamhet via Helsinki EU Office.
Nordiska skärgårdssamarbetet NSS har under året haft tio styrelsemöten där Nylands förbund har haft en
representant. Ämnen för verksamheten har varit bland annat turistnäringens situation och insamling av
data om turismen samt skärgårdsområdenas transport- och dataförbindelser.
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Dessutom har Nylands förbund bilaterala samarbetsavtal, till exempel med Moskvaområdets duma,
Valencia, Masovien och Västpommern i Polen och Zhejiang i Kina. Teman för samarbetet var bland annat
främjande av företagsamhet och grön tillväxt. Nylands förbund har varit med i Helsingfors stads
Helsingforscentrum i S:t Petersburg och den vägen fått information till exempel om hur coronapandemin
påverkat det ryska samhället.
Tillsammans med provinsen Zhejiang i Kina har man hösten 2020 förberett ett webbinarium om smart
specialisering, målen för hållbar utveckling och klimatfärdplanens teman.

Kommunikation och evenemang
Nylands förbund nämndes år 2020 sammanlagt i 754 medieartiklar som hade ett potentiellt visningsantal
på 903 121 299 gånger. Sammanlagt 166 medier publicerade artiklar där förbundet nämndes. I
uppdateringar i sociala medier fick Nylands förbund 3 604 omnämnanden, som hade ett potentiellt antal
visningar på 10 718 563.
Årets mest aktiva period för kommunikation var oktober–december då Nylands förbund offentliggjorde
nästan fyrtio pressmeddelanden. Under året publicerades sammanlagt över hundra pressmeddelanden.
I början av året satte förbundet igång med att publicera nyhetsbrev om Färdplan för ett klimatneutralt
Nyland 2035. Tillsammans med Finlands miljöcentral informerade man medierna om beräkningarna
gällande kommunernas utsläpp. Kommunikationen om havsplaneringen påbörjades. Planen, den första att
omfatta Finlands hela havsområde, lades fram till påseende i maj, och i december antogs den i
landskapsfullmäktige.
När gränserna runt Nyland stängdes kunde man notera en ofantlig besökartopp på förbundets webbplats.
Vi tog snabbt fram Nylandsrelaterat material för publicering på webben och i sociala medier och avsett för
journalister, beslutsfattare och medborgare. Kommunikationen gav förbundets experter, ledning och
delegationen för riksdagsledamöter handräckning med formulering av ställningstaganden, bland annat om
följande: den interregionala fördelningen av ersättningarna för pandemins effekter, Helsingfors-Vanda
flygplats krissituation, covid-19 som ett slag mot den nyländska turistnäringen, nationell inriktning av medel
från fonden för rättvis omställning (FRO). Antalet besökare per dag steg från fem hundra till cirka åtta
tusen.
Nylandsveckan ordnades i maj i virtuell form: evenemangsinformation, workshoppar på distans och Fokus
Nyland, en ny livediskussionsserie i sociala medier varje dag under veckan. Man körde igång med en
bloggserie som skärskådar ansvarstagande – futuristen Perttu Pölönens blogg fick över 40 000 läsare.
Vi informerade under våren om det nyländska klimatarbetets virtuella workshoppar. Vi hjälpte experterna
med att formulera ett inlägg i klimatfrågan för publicering i Helsingin Sanomat, och i juni lade man fram till
påseende Färdplan för ett klimatneutralt Nyland.
Landskapsstyrelsen godkände 27.4 Nylandsplanen för behandling i fullmäktige, vilket föranledde en hel
del informationsaktivitet från vår sida,
Den intressebevakningsrelaterade kommunikationen var livlig också på hösten. Ämnen som kom upp var
Nylands regionutvecklingsdebatt, avslutningstillställningen i Helsingfors för regeringens landskapsrunda,
publicering av Nylands överlevnadsplan, Helsingfors och Nylands riksdagsledamöters skriftliga spörsmål
om finansieringen av vårdreformen samt de sydfinländska landskapsdirektörernas ministerträffar och
ställningstagande angående programmet för hållbar tillväxt. Förbundet tog ställning till revideringen av
markanvändnings- och bygglagen genom ett skarpt formulerat blogginlägg.
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I fråga om finansiering informerades det om att man utlyst ansökan om UKKE-finansiering och EUprojektberedningsstöd. För bägge två skapade man webbsidor på förbundets webbplats. När det gäller
strukturfonderna berättade man om förberedelserna inför en ny period och om den pott som tillfallit Nyland
från EU:s återhämtningspaket.
Landskapsstyrelsen bestämde att Nylandsplanen skulle träda i kraft, vilket vi informerade om. Vi
uppdaterade webbsidor och utarbetade annat informationsmaterial. En broschyr och en karttjänst för
nyländska markägare färdigställdes om skyddsområdena i landskapsplanen. Broschyren innehåller
information om skyddsområdesbeteckningarna i landskapsplanen och om hur man inrättar ett
naturskyddsområde.
I december antog landskapsfullmäktige Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035, varvid vi informerade
aktivt om dess innehåll. Tillsammans med Geologiska forskningscentralen gav förbundet ut en utredning
om potentialen för geoenergi i Nyland, vilket man informerade om tillsammans.
Nylands förbund sammanställde synpunkter på Nylands framtid år 2050, och under höstens lopp
publicerades Framtidsbokens 70 inlägg på webben. Skribenterna var forskare och experter som företrädde
olika sektorer i samhället. Ombrytningen av Framtidsboken sköttes av förbundets kommunikation, och
boken gavs också ut i tryck.
Under hösten utarbetades en konceptplan för en ny webbplats, vilket gjordes tillsammans med ledningen
och experter samt presenterades för hela personalen. EU:s tillgänglighetsdirektivs övergångsperiod
avslutades i september 2020. Nylands förbunds webbtjänst och dess innehåll uppfyller rätt väl
tillgänglighetskriterierna. Sidorna kompletterades med en tillgänglighetsdeklaration, och man har varit
särskilt uppmärksam på filers och videors tillgänglighet. Bättre tillgänglighet är att vänta år 2021 när
förbundet får nya webbsidor.
Man stannade för att på grund av coronaläget låta bli att ordna Landskapsparlamentet, som är vårt årliga
toppevenemang.

Delägarskap
Nylands förbund var fram till slutet av 2020 delägare i Helsinki Business Hub Ltd Oy (HBH), som är ett
näringslivsbolag för Helsingforsregionen. Syftet med bolaget var att få utländska företag och investerare
att skapa mervärde för regionen. Till följd av bolagsarrangemang som aktieägarna hade kommit överens
om bestämde landskapsstyrelsen 8.6.2020 att sälja sina aktier i bolaget (20 st., 10% av aktiestocken) till
Helsingfors stad för en köpeskilling om 20 000 euro. Också de övriga delägarna, städerna Esbo, Vanda
och Grankulla, sålde sina andelar till Helsingfors, som köpte upp alla aktier på lika köpevillkor. Förut hade
bolagets verksamhet i huvudsak finansierats av dess delägare på basis av aktieägaravtalet. Delägarnas
finansieringsandelar svarade mot aktieinnehaven, förutom Nylands förbunds finansieringsandel, som var
11 procent, och Grankulla stads, som var 1,5 procent. Efter aktieinnehavets upphörande avslutades också
förbundets ansvar för finansieringen av bolagets verksamhet.
Förbundet fortsätter som delägare i Posintra Oy som arbetar för att stärka konkurrenskraften hos de
östnyländska företagen och hela regionen. Bolaget har en bred ägarbas. Dit hör förutom Nylands förbund
också Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa och Mörskom samt en stor grupp näringslivsaktörer från olika
sektorer, läroanstalter och företagarföreningar samt övriga aktörer. Hörnstenar för bolagets verksamhet är
att grunda företag, utveckla redan verksamma företag samt etablera företagsverksamhet i östra Nyland.
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Vad gäller arbetet med regionutveckling satsar bolaget på nya toppområden, såsom cirkulär ekonomi,
cleantech och digitalisering. Dessutom deltar bolaget aktivt i arbetet med att främja utvecklingen av
mobilitet, transport och logistik. Det deltar också i många nationella och internationella forsknings- och
utvecklingsprojekt som stöder utvecklingen i östra Nyland och bland dess aktörer. Förbundet har en
styrelseplats i bolaget.

Den ekonomiska utvecklingen generellt och i regionen
Befolkningsökningen mattades av
I slutet av 2020 bodde 1 703 633 personer i Nyland. Folkmängden ökade under året med 13 908 invånare,
vilket var klart mindre än året innan. Av ökningen utgjordes 24 procent av naturlig befolkningstillväxt, 13
procent av interkommunal nettoinflyttning och 63 procent av nettoinvandring. Särskilt den interkommunala
nettoinflyttningen minskade jämfört med året innan. Av hela landets befolkning bodde 31 procent i Nyland.

(Källa: Statistikcentralen)

Coronakrisen slog hårt mot ekonomin
Genom coronakrisen vände Finlands ekonomiska utveckling klart nedåt år 2020. Enligt finansministeriets
färskaste prognos krympte Finlands ekonomi i fjol med 3,3 procent. Det är emellertid klart mindre än man
bedömde på våren då krisen började. I synnerhet exporten, den privata konsumtionen och de privata
investeringarna backade avsevärt. Underskottet i den offentliga ekonomin ökade till mer än 14 miljarder
euro, och skuldsättningen i den offentliga sektorn steg till närmare 70 procent av BNP. Finansministeriets
prognos visar på en BNP-tillväxt på 2,5 procent år 2021 och på en tillväxt på 2,0 procent år 2022.
I Nyland har företagens konjunkturläge och -utsikter varit svaga hela krisen igenom. Konjunkturläget
förbättrades något mot slutet av år 2020, men var fortsättningsvis svårt. Krisen har slagit alldeles särskilt
hårt mot de nyländska servicebranscherna, branscher vilka i Nyland utgör en klart större del av den
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ekonomiska strukturen än vad som är fallet i övriga delar av landet. Särskilt i service- och
försäljningspersonalens yrkesgrupp ökade permitteringarna och arbetslösheten rekordmycket i fjol.
Likaså har de nyländska företagens sammanräknade omsättning minskat klart efter krisens utbrott. Under
vårens dystraste månader sjönk omsättningen med mer än 15 procent jämfört med föregående år. Mot
slutet av året dämpades omsättningens fall något, men omsättningen låg alltjämt på en klart lägre nivå i
jämförelse med åren dessförinnan. Ser man till huvudbranscher så avtog omsättningen mest i industrin.

(Källa: Statistikcentralen)

Sysselsättningsutvecklingen vände klart nedåt
I och med coronakrisen förbyttes den sedan länge goda sysselsättningsutvecklingen i Nyland i en klar
nedgång år 2020. Landskapets sysselsättningsgrad var i fjol 74,1 procent då den året innan hade varit
75,0 procent. Sysselsättningsgraden var ändå klart högre än i hela landet i genomsnitt. Nylands andel av
hela landets sysselsatta var 34 procent.

(Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen)
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Också arbetslösheten i landskapet steg år 2020 jämfört med året innan. Arbetslöshetsgraden var i fjol 7,2
procent, då den året innan hade varit 6,4 procent. Arbetslöshetsgraden i landskapet var 0,6
procentenheter lägre än hela landets nivå. Antalet arbetslösa var 66 000, vilket var 31 procent av hela
landets arbetslösa.

(Källa: Statistikcentralen, Arbetskraftsundersökningen)

I huvudstadsregionen fortsatte aktielägenheterna att stiga i pris
År 2020 uppgick det genomsnittliga kvadratpriset för gamla aktielägenheter till 3 864 euro i
huvudstadsregionen och 1 598 euro i övriga delar av landet. I huvudstadsregionen ökade
kvadratmeterpriserna med 3,5 procent jämfört med året innan. I övriga delar av landet sjönk priserna med
0,7 procent i snitt jämfört med året dessförinnan.

(Källa: Statistikcentralen)
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Väsentliga förändringar i förbundets verksamhet och ekonomi
Personalen
Förbundets personalstyrka uppgick till sammanlagt 82 vid årets slut (31.12.2020). Av dessa var 62
tillsvidare anställda och 20 visstidsanställda.
Antalet visstidsanställda har sin förklaring i projektverksamhet som förvaltas av förbundet. Antalet personer
som är sysselsatta med projekt sjönk år 2020, vilket förklarar varför de visstidsanställda har blivit färre.

Utveckling av antalet
anställningsförhållanden åren 2016–2020
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Förbundets ordinarie verksamhets (innefattar inte projekt) personalkostnader uppgick totalt till 4,7 miljoner
(år 2019 hade den ordinarie verksamhetens personalkostnader varit 4,5 miljoner euro). Dessa kostnader
utgjorde över hälften av förbundets verksamhetskostnader, det vill säga 55,3 procent.
Undantagsförhållandena på grund av covid-19 medförde att förbundet gav hela personalen en stark
rekommendation att arbeta på distans med början 17.3. Rekommendationen var i kraft ända till i början av
augusti. I augusti övergick man till en ny verksamhetsmodell där personalen arbetade minst en gång i
veckan på byrån tills en stark rekommendation om distansarbete utfärdades på nytt 19.10.

Personalutveckling
I fråga om kompetensutveckling lade man tonvikt framför allt på utveckling av digitala workshoppar,
kognitiv ergonomi och coachande ledarskap. Kompetensutvecklingen flyttade precis som annan
verksamhet över på digitala plattformar.
Utvecklingsprojektet för digitala arbetsrutiner, som hade startat år 2019, fortsatte ända till slutet av år 2020.
Det tillhandahöll en struktur för utveckling av digitala färdigheter redan före covid-19 och därav följande
distansarbete. Det ordnades under året utbildning och individuellt stöd för de anställda när det gäller
bruket av Teams som arbetsmiljö och utnyttjande av andra O365-program.
Projektet Från informationsergonomi till arbetshälsa, som tilldelats Keva-stöd för arbetslivsutveckling,
fortsatte ända till och med slutet av år 2020. Där identifierade man utmaningar då det gäller hjärnans
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välmående. Man erbjöd utvecklingsredskap för att ha kontroll över sitt arbete och ändrade hela
organisationens verksamhetsrutiner i syfte att stödja hjärnans välmående.
Med anledning av frågan om kognitiv ergonomi ordnade man bland annat föreläsningar, workshoppar och
mätning av hur man återhämtar sig för 71 personer. Projektet utmynnade i Nylands förbunds egen
verksamhetsmodell för förbättring av mötenas effektivitet, i ett klargörande av kommunikationskanalernas
roller och förväntade svarstider samt säkerställande av arbetstid utan avbrott.

I början av året verkade man för att förbättra personalens arbetshälsa och dess upplevelse av gemenskap
bland annat genom att ordna gemensamma frukostar, fruktservering och pausgymnastik. Efter att
personalen hade övergått till distansarbete förbättrade man personalerfarenheten med dagliga virtuella
kaffepauser och andra virtuella tillställningar. Pausgymnastiken flyttade likaså över på webben. Man
samlade in information om behovet av välfärdsutveckling med hjälp av flera pulsenkäter under året.
Pulsenkäten gav vid handen att de anställda mår bra under undantagsförhållandena, och jobbstämningen
förbättrades allt eftersom undantagsförhållandena fortsatte.
Nylands förbunds ledningsgrupp och närcheferna utvecklade coachande ledarskap inom träningshelheten
Framtidens ledare, som hade coachande ledarskap som sin utgångspunkt. Processen var en del av
processen med att starta upp Nylands förbunds strategiarbete, och där tog man tillvara resultaten av den
enkät om organisationskulturen som gjorts i början av året. Träningshelhetens resultat har sammanställts
och på basis av dessa har man formulerat förbundets ledarskapsideal som är riktgivande för det
organisationskulturarbete som börjar år 2021.
Personalnyckeltalen, personalledningen och arbetsplatsutvecklingen beskrivs närmare i en separat
personalrapport.
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Bedömning av kommande utveckling
Revideringen av markanvändnings- och bygglagen pågår och målet är att utkastet till lagändring sänds ut
för remiss våren 2021. Revideringen av lagen kommer till riksdagen för godkännande någon gång 2021–
2022. Målet är att förenkla systemet för planering av områdesanvändningen, utveckla styrningen av
byggandet och underlätta verkställigheten av lagen. På basis av utkasten till paragrafer kommer det att
finnas planer på fyra nivåer: landskapsplan, stadsregionsplan som vore obligatorisk för kommunerna i
Helsingforsregionen, generalplan och detaljplan. Landskapsplanens roll som en plan som styr den övriga
planeringen skulle vara mera begränsad till exempel vad gäller rättsverkningar. Dess roll som en
översiktlig plan betonas, och i landskapsplanen avgörs endast frågor kring områdesanvändningen på
riksnivå eller landskapsnivå. Också naturvårdslagen revideras.
Arbetet med den första riksomfattande trafiksystemplanen Liikenne 12 har inletts och fortsätter fram till
våren 2021. Planen innehåller ett åtgärdsprogram som omspänner 12 år och som omfattar statliga och
kommunala åtgärder samt statens finansieringsprogram för trafiksystemet. I stället för enskilda projekt
granskas helheten, vilket innebär att planeringen och finansieringen av åtgärderna sker mera långsiktigt.
Med en långsiktig tolvårig plan som omspänner flera regeringsperioder säkerställs att utvecklingen av
trafiksystemet kan förutses ur människornas, företagens, kommunernas och den offentliga sektorns
synvinkel.
De slutliga finansieringsavgörandena för EU-programperioden träffas sannolikt i början av år 2021, då EUparlamentet väntas godkänna de förordningar som gäller finansieringsprogrammet. Även den nationella
fördelningen per program och region ska ha slutförts senast då. På nationell nivå ska den nya
regionutvecklingslagen antas i början av år 2021, vilket är den grund på vilken arbetet med
regionutveckling bygger under åren framöver. Man börjar tillämpa en ny verksamhetsmodell inom
regionutveckling, en modell som starkare än förut bygger på avtalsenlighet.
Åtgärderna under planeringsperioden påverkas starkt av den nu pågående coronavirusepidemin, vars
längd och slutliga inverkan ännu inte kan förutses. Under de tre kommande åren kommer man att rikta in
en hel del såväl EU-medel som nationella medel på att dämpa coronakrisens följder och på att ta sig ur
denna. Dessa medel bör man kunna använda nyttigt och så att det ger upphov till något nytt.
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Hur riskhanteringen och den interna
kontrollen har ordnats
Syftet med riskhantering och intern kontroll är att stödja förbundet så att detta kan genomföra sina
grundläggande uppgifter på ett högklassigt sätt, uppnå sina mål samt skydda sin verksamhet för olika
slags risker. Den interna kontrollen och riskhanteringen är inte något som är avskilt från övrig verksamhet,
utan en kontinuerlig del av det dagliga ledarskapet, styrningen och arbetet.
Varje verksamhetsår fattar förbundets ledningsgrupp beslut om hur samkommunens riskhantering
genomförs och fastställer förfaranden för att hantera de viktigaste riskerna. Den bedömer också eventuella
risker för förbundet och förbundets ställning under hela strategiperioden. Dessutom deltar ledningsgruppen
i den interna granskningen av förbundets verksamhet och utarbetar årligen en konkret plan om den interna
kontrollens fokuseringar som man under respektive verksamhetsår ska ha särskild uppsikt över. Den
interna granskningen är en del av förbundets riskhantering.

Bedömning av betydande risker och osäkerhetsfaktorer samt
övriga faktorer som påverkar verksamhetsutvecklingen
Under verksamhetsårets början tillställde förbundet staten Nyland 2019-projektets slutrapport med
anledning av att beredningen av regeringen Sipiläs landskaps- och vårdreform upphörde liksom också
reformverksamheten. Finansministeriet hade beviljat Nylands förbund ett understöd på sammanlagt cirka
14,5 miljoner euro under åren 2017 och 2018. Understödet var avsett för förberedande åtgärder i
anslutning till bildandet av landskap. Landskapsfullmäktige antecknade rapporten för kännedom
25.2.2020. Dessutom hade finansministeriet beviljat Nylands förbund ett understöd på cirka 31 miljoner
euro för IKT-förberedelser under åren 2017 och 2018. IKT-projektets slutrapport tillställdes
finansministeriet redan år 2019.
Under årets början orsakade coronaviruset en avsevärd risk för Nyland, Finland och hela världen. Till de
centrala målen för verksamhetsåret hörde att helheten Nylandsplanen 2050 skulle antas i
landskapsfullmäktige. Till följd av coronasituationen ordnades fullmäktiges möten i juni och augusti som så
kallade hybridmöten där en del av landskapsfullmäktiges ledamöter var på plats på sammanträdesplatsen
och en del genom fjärranslutning på Teams. Oaktat utmaningarna kunde landskapsfullmäktige godkänna
planhelheten.
Under arbets- och näringsministeriets styrningsdiskussioner har särskild uppmärksamhet fästs vid den
interna kontrollen och riskhanteringen samt övrig förvaltning och utveckling av södra Finlands EUstrukturfonder som förbundet ansvarar för. Förbundet har också fört en dialog med ministeriet om det
praktiska genomförandet av den separering av uppgifter som krävs av EU och om de lagar som ska
tillämpas vid separeringen. Ministeriet kräver inte justeringar under denna programperiod, men sådana
kommer att förutsättas under nästa period.

De viktigaste riskerna under verksamhetsåret
Ledningsgruppen följde mycket noga utvecklingen av covid-19-läget och höll möten med accelererat
tempo, om situationen så krävde till och med varje dag. Ledningsgruppen gav de anställda instruktioner
proaktivt och gav vid behov rekommendationer om distansarbete och annat.

26

I syfte att ständigt kunna informera personalen inrättade man en Teamskanal så att coronarelaterad
information och diskussion skulle kunna koncentreras till ett ställe. Virusläget och därav följande åtgärder
togs regelbundet upp på personalsammankomster som nästan undantagslöst ägde rum på distans. På
grund av virusläget kunde utlandsresor inte göras med undantag av januari och februari.
Försäkringsskyddet sågs över så att det täckte hela personalen med beaktande av de förändringar i
arbetet som distansarbetet medförde.
Landskapsstyrelsen tog i mars i bruk ett digitalt Teamsbaserat mötesförfarande. Sedan dess har alla
sammanträden hållits digitalt. Övergången till digitalt mötesförfarande och hybrid dito krävde en särskild
arbetsinsats från framför allt förvaltningens sida. Att man lyckades underlättades av att förbundet med
framförhållning hade övergått till att använda Teamssystemet år 2019 redan innan covid-19 anlände till
Finland. Förbundet satsade starkt på personalutbildning vid övergången till systemet.
Inga risker realiserades under verksamhetsåret trots den exceptionella situationen.

Fokuseringar inom intern kontroll 2020
På grund av coronavirusläget fastställde ledningsgruppen inte några separata fokusområden för den
interna kontrollen under verksamhetsåret, utan koncentrerade sig på att behärska situationen och på att
upprätthålla de anställdas arbetsförmåga och -hälsa. Ledningsgruppen höll hela tiden ett öga på hur
instruktionerna efterlevdes och genomförde regelbundet inspektioner också på förbundets byrå. Den
sörjde också för att behövlig skyddsutrustning införskaffades för dem som jobbade på byrån.
Förbundets revisionsnämnd satte sig aktivt in i genomförandet av riskhanteringen bland annat i anslutning
till att projektet Nyland 2019 upphörde. I februari inspekterade den också Brysselkontoret Helsinki EU
Offices verksamhet med tillhörande riskhantering.
Revisionsnämnden har bett förbundets byrå ta ansvar för att ett i kommunallagen föreskrivet register över
redogörelser för bindningar upprätthålls och uppdateras. Därutöver vidtog byrån mera småskaliga
åtgärder, såsom övervakning av omsättningen av projektens betalningsansökningar,
projekthanteringsåtgärder för att säkerställa ett tillräckligt antal projektanställda samt sedvanlig kontroll av
förbundets avtal.
Med hänsyn till coronaläget har förbundets verksamhet varit i linje med ekonomi- och verksamhetsplanen,
och det har varit möjligt att uppnå de mål som hade fastställts. Viktigt är att man har kunnat trygga de
förtroendevaldas och de anställdas verksamhetsförutsättningar under alla omständigheter.
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Hur räkenskapsperiodens resultat
uppkommit och hur verksamheten
finansierats
Hur räkenskapsperiodens resultat uppkommit
2020
Verksamhetsintäkter

2019

10 160 403,71

26 698 090,17

-10 098 144,18

-26 530 965,47

62 259,53

167 124,70

0,00

957,87

-33 636,35

-27 890,18

-1 080,65

-2 885,00

-34 717,00

-29 817,31

27 542,53

137 307,39

Avskrivningar

-67 365,28

-45 765,13

Räkenskapsperiodens resultat

-39 822,75

91 542,26

0,00

0,00

-39 822,75

91 542,26

100,6

100,6

40,9

300,0

Verksamhetskostnader
Verksamhetsbidrag
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Finansiella intäkter och kostnader
Årsbidrag

Bokslutsdispositioner
Räkenskapsperiodens över-/underskott

RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL:
Verksamhetsinkomster/-utgifter, %
Årsbidrag/avskrivningar, %
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Verksamhetens finansiering
2020

2019

Verksamhetens kassaflöde
Årsbidrag

27 542,53

137 307,39

0,00

-202 095,77

Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva

20 000,00

0,00

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

47 542,53

-64 788,38

Andra förändringar i likviditet

-771 239,24

-23 829 153,40

Finansieringens kassaflöde

-771 239,24

-23 829 153,40

Förändring i likvida medel, ökning (+), minskning (-)

-723 696,71

-23 893 941,78

Likvida medel 31.12

2 716 604,63

3 074 001,34

Likvida medel 1.1

3 074 001,34

26 967 943,12

-105 659,27

91 455,63

0,0 %

67,9 %

99

42,8

Investeringarnas kassaflöde
Investeringsutgifter

Finansieringens kassaflöde

FINANSIERINGSANALYSENS NYCKELTAL:
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde och
dess inflöde under 5 år
Investeringarnas inkomstfinansiering, %
Kassans tillräcklighet (dgr)

29

Den finansiella ställningen och förändringar
i denna
2020

2019

AKTIVA
Maskiner och inventarier
Materiella tillgångar
Aktier och andelar
Placeringar
BESTÅENDE AKTIVA
Statliga uppdrag
Övriga förvaltade medel
FÖRVALTADE MEDEL
Kundfordringar
Övriga fordringar
Resultatregleringar
Kortfristiga
Fordringar
Kassa och bank
RÖRLIGA AKTIVA
AKTIVA

88 965,36
88 965,36
3 900,00
3 900,00
92 865,36
4 933 532,08
5 524 381,92
10 457 914,00
767,87
130 078,89
952 023,49
1 082 870,25
1 082 870,25
2 716 604,63
3 799 474,88
14 350 254,24

156 330,64
156 330,64
23 900,00
23 900,00
180 230,64
920 460,89
2 997 150,49
3 917 611,38
52 046,22
116 306,76
1 207 315,49
1 375 668,47
1 375 668,47
3 074 001,34
4 449 669,81
8 547 511,83

PASSIVA
Grundkapital
Övriga egna fonder
Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
EGET KAPITAL
Statliga uppdrag
Övrigt förvaltat kapital
FÖRVALTAT KAPITAL
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Resultatregleringar
Kortfristigt främmande kapital
FRÄMMANDE KAPITAL
PASSIVA

101 727,67
500 000,00
1 154 275,39
-39 822,75
1 716 180,31
4 938 213,10
5 545 604,03
10 483 817,13
559 941,70
129 610,69
1 460 704,41
2 150 256,80
2 150 256,80
14 350 254,24

101 727,67
500 000,00
1 062 733,13
91 542,26
1 756 003,06
920 460,89
2 997 150,49
3 917 611,38
377 361,28
138 500,21
2 358 035,90
2 873 897,39
2 873 897,39
8 547 511,83

BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL:
Soliditetsgrad %
Relativ skuldsättning, %
Skulder och ansvar, procent av driftsintäkterna, %
Över-/underskott

12,0
21,7
45,5
1 114 452,64

20,5
10,9
19,8
1 154 275,39
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Totala inkomster och utgifter
Totalekonomisk granskning
2020

2020

INKOMSTER

UTGIFTER

Verksamhet

Verksamhet

Verksamhetsintäkter
Övriga finansiella intäkter
Inkomster från försäljning av tillgångar
bland bestående aktiva

Totalinkomsterna sammanlagt

9 912 598,20
0,00
20 000,00

9 932 598,20

Verksamhetskostnader
Räntekostnader
Övriga finansiella
kostnader
Investeringar
Investeringsutgifter
Totalutgifterna
sammanlagt

9 850 338,67
33 636,35
1 080,65
0,00
9 885 055,67

Avstämning:
Totalinkomster - Totalutgifter =

47 542,53

Förändring i likvida medel

-723 696,71

Andra förändringar i likviditet

-771 239,24

Skillnad

47 542,53
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Behandlingen av räkenskapsperiodens
resultat
Landskapsstyrelsen föreslår att
-
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räkenskapsperiodens underskott på 39 822,75 euro ska täckas med föregående
perioders överskott.

Budgetens utfall
Utfall av målen
Strategi fram till år 2029
Landskapsfullmäktige godkände i december 2019 en strategi som fastställer riktningen för hur Nylands
förbund leds och hur dess verksamhet ska utvecklas under strategiperioden, som löper tio år framåt till år
2029.

Bild 1 Nylands förbunds strategi.
Behoven av att uppdatera strategin granskas respektive fullmäktigeperiod under landskapsfullmäktiges
första verksamhetsår. Det landskapsfullmäktige som ska väljas för perioden 2021–2024 slår fast mätarna
för de långsiktiga strategiska målen.
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Hur verksamhetsmålen utfallit
Verksamhetsmål 1
Det utreds hur organisationen med förtroendevalda kan förnyas så att organisationen
utgör en starkare resurs i utvecklingen av landskapet och genomförandet av Nylands
förbunds strategi.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: landskapsdirektören
Rapportering:
Landskapsdirektören gav en redogörelse i samarbete med de förtroendevalda hösten 2020.
Reformbehoven och preliminära slutsatser samt utvecklingsåtgärder behandlades i
landskapsstyrelsen 16.11.2020 (§ 120) och i landskapsfullmäktige 15.12.2020 (§ 36). De organ som
väljs för mandatperioden 2021–2024 fattar de slutliga besluten angående utvecklingen av
verksamheten.

Verksamhetsmål 2
Förbundet förbereder sig inför övergången till EU:s nya programperiod. Vid utgången av
den aktuella programperioden 2014–2020 sammanställer och synliggör man resultat som
uppnåtts med hjälp av ERUF-finansiering. Nylands förbund svarar på sitt område för
beredningen av EU:s regional- och strukturpolitiska programperiod 2021–2027 samt
koordinerar den gemensamma beredningen i de elva landskapen i södra och västra
Finland.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionutvecklingsdirektören
Rapportering:
Man har förberett sig för övergången till en ny programperiod på många olika sätt.
Landskapsförbunden har kommit överens om att samarbeta om sin uppgift som förmedlande organ,
och förvaltnings- och tillsynssystemet för nästa period håller på att beredas. Programdokumentet har
beretts i södra och västra Finland med Nylands förbund som samordnare. Dessutom har Nylands
förbund deltagit i arbetet med att se över den nationella författningsgrunden.
Under Nylands förbunds ledning sammanställde landskapsförbunden i södra Finland en gemensam
publikation om ERUF-programperiodens resultat God skörd i södra Finland – framgångar inom
regionutvecklingen 2014–2020. Målet med publikationen är att sammanställa och synliggöra ERUFprojektens resultat och framgångar. I anslutning till publikationen ska man också ordna ett
webbinarium år 2021.
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Verksamhetsmål 3

Nylands uppdaterade strategi för smart specialisering (RIS3) verkställs. Förbundet främjar
fortsättningsvis varumärket Helsinki Smart Regions välkändhet och internationellt
nätverkssamarbete.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionutvecklingsdirektören
Rapportering:
Godkännandet av strategin för smart specialisering, som hade beretts i brett samarbete, uppsköts i
landskapsstyrelsen till april 2020. Strategin för smart specialisering är en sammanställning av de områden
där man är stark och där det görs satsningar i nyländskt forsknings- och innovationsarbete. Den nya
strategins bärande idé om ett resurssmart Nyland betyder att resurser ska användas med eftertanke och
framförhållning på ett sätt som främjar välfärd och hållbar utveckling. Resurssmarthet är ett paraplytema
och under det sorterar tre strategiska teman: 1) Klimatneutralitet, 2) Människornas stad och 3) Innovativ
industri och innovativa tjänster.
Hösten 2020 formulerade man också en genomförandeplan för strategin, man började tillsätta nämnda
styrgrupp på hög nivå och man bad landskapets samarbetsgrupp ta hand om samordningen av
uppföljningen av genomförandet. I RIS Boost-workshopparna, som ordnades i november 2020, fick man
deltagarna att binda upp sig till dessa teman. Dessutom kartlade man kommande uppgifter i anslutning till
temana. Strategin omsätts i praktiken också genom den ansökningsomgång för UKKE-finansiering som
utlystes i december 2020. De första besluten fattas i början av år 2021.
Arbetet med att förnya varumärket Helsinki Smart Region, som lyfter fram Nylands innovationskompetens
internationellt, slutfördes i september 2020. Genom förnyelsen fick varumärkets logo en nytt fräschare
visuell utformning, och samtidigt fick helsinkismart.fi nya webbsidor. Det skapades också en LinkedInsida
för varumärket. De nya sidorna har fått positiv feedback, och antalet besökare på webbplatsen har ökat.

Verksamhetsmål 4

Den övergripande landskapsplanen färdigställs på våren 2020 och ett
genomförandeprogram som verkställer planen utarbetas under år 2020. Dessutom börjar
man vidta åtgärder enligt genomförandeprogrammet i samarbete med intressentgrupperna.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionplaneringsdirektören
Rapportering:
Den övergripande landskapsplanen, Nylandsplanen 2050, är en strategisk landskapsplanehelhet som har
beretts i omfattande samverkan med intressentgrupper. Nylandsplanen 2050 omfattar tre
etapplandskapsplaner med rättsverkningar för Helsingforsregionen, västra Nyland och östra Nyland.
Utarbetandet av planhelheten inleddes år 2016.
Våren 2050 lade man sista handen vid planhelheten så att denna skulle kunna godkännas i
landskapsstyrelsen och -fullmäktige. Landskapsfullmäktige godkände planhelheten sommaren 2020, och
landskapsstyrelsen bestämde i december 2020 att planerna skulle träda i kraft. Det anfördes allt som allt
35 besvär över planhelheten hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Med anledning av dessa beredde
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förbundet mot slutet av år 2020 utlåtanden, som landskapsstyrelsen godkände vid sitt sammanträde tidigt
år 2021.
Man har främjat genomförandet av planen som en del av del av hela förbundets helhet för genomförande
där man har för avsikt att sammanföra till ett enhetligt genomförandeprogram udden i genomförandet av
de processer som befinner sig i genomförandestadiet, det vill säga klimatfärdplanen, trafiksystemarbetet,
RIS3 och landskapsplanen, så att intressentgrupperna på ett ställe har tillgång till
verkställighetsprioriteringarna och förbundets hjälpmedel för verkställande, med andra ord bland annat
information om finansiering och om aktörsnätverk för dem som är intresserade av samma tema.
Beträffande genomförandet så ordnade man hösten 2020 virtuellt flera workshoppar med
intressentgrupper där man gjorde lyckade pilotförsök med olika slags innovativa samarbetsplattformar och
dito metoder. Tack vare workshopparna lyckades man utöver de traditionella planrelaterade
intressentgrupperna även mera generellt nå ut till aktörer som verkar inom regionplanering. Dessutom gick
det ut information bland annat om pågående regionala projekt och om finansieringsmöjligheter.

Verksamhetsmål 5

År 2020 ska det för västra och östra Nyland utarbetas trafiksystemplaner där man beaktar
tyngdpunkterna i det riksomfattande trafiksystemarbetet, riktlinjerna i en eventuell trafikstrategi
för södra Finland samt Helsingforsregionens trafiksystem och de utvecklingsåtgärder som
föreslagits med avseende på detta i MBT-planen.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionplaneringsdirektören
Rapportering:
En gemensam trafikstrategi för fyra landskap i södra Finland antogs i september i landskapsförbundens
styrelser. Arbetet med att utforma trafiksystemplaner för västra och östra Nyland satte igång med en
helhetsgranskning av trafiken i Nyland. Det utarbetades genomförandeprogram för västra och östra
Nyland som en del av trafiksystemarbetet.

Verksamhetsmål 6

Landskapsfullmäktige ska före utgången av år 2020 tillställas för godkännande en havsplan
för Finska viken som har beretts tillsammans med Kymmenedalens förbund och
intressentgrupper.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionplaneringsdirektören
Rapportering:
Havsplaneringen har skett i samarbete med andra landskapsförbund vid kusten och med
intressentgrupper. Hörandet om utkastet till havsplan för Finska viken genomfördes våren 2020 som en del
av ett gemensamt hörande gällande planhelheten bestående av Finlands alla tre havsplaner. Förslaget till
havsplan bereddes utgående från feedbacken på utkastet, konsekvensbedömningen och övrigt samarbete
med intressentgrupperna under hösten 2020. Nylands landskapsfullmäktige godkände för egen del

36

havsplanen i december 2020. Miljöministeriet rapporterar och levererar planen till EU-kommissionen på
våren 2021.

Verksamhetsmål 7
En modell skapas för hanteringen av partnerskap och nätverk.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: landskapsdirektören
Rapportering:
Man formulerade en modell för hantering med fokus på kommunklienterna och nya sätt för dialog i
framtiden som en del av starten på genomförandet av Nylands förbunds strategi år 2020. Dessutom
utarbetade man en beskrivning av intressentgruppsprocesserna med anknytning till arbetet med
landskapsplanen.

Verksamhetsmål 8

Förberedelse inför EU-finansierings- och verksamhetsperioden 2021–2027 genom att
informera Helsinki EU Offices intressentgrupper om nya finansieringsmöjligheter och
genom att utveckla metoder för samarbete mellan huvudmännen och nyländska aktörer.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: landskapsdirektören
Rapportering:
Helsinki EU Office ordnade år 2020 sammanlagt 72 kurser, diskussioner och informationsmöten för
huvudmännen och nyländska intressentgrupper med anknytning till EU:s finansierings- och
verksamhetsperiod 2021–2027 Tillställningarna har bestått i workshoppar, webbinarier, kurser för
ledningen, konsultering av Helsinki EU Offices experter, introduktion för nyckelpersoner i EU och
kliniker för EU-projektfinansiering. Till de nya samarbetsformerna hör flera huvudmäns och aktörers
gemensamma EU-påverkan, virtuell överföring till verkstadsgolvet och digitala workshoppar för
utveckling tillsammans.

Verksamhetsmål 9
Prognostiseringsarbetet stärks med nya arbetsformer.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: regionutvecklingsdirektören
Rapportering:
Man förutsåg i mindre expertarbetsgrupper coronapandemins inverkan på Nyland ur ekonomisk och social
synvinkel och med tanke på miljön. Dessutom ägnade man sig åt frågan i workshoppar med förbundets
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experter och separat tillsammans med strategienheten vid NTM-centralen i Nyland. Förutseende arbete i
mindre arbetsgrupper med fokus på vissa fenomen är ett nytt slags verksamhetssätt i Nylands förbund.
Man sammanställde för första gången en artikelserie med synpunkter formulerade av 70 sakkunniga från
olika sektorer, så att man skulle ha ett underlag för nästa landskapsprogram. Artikelserien Nylands
framtidsbok – stigar mot år 2050 publicerades under höstens lopp på förbundets webbplats och
sammanställdes också till en bok som gavs ut i tryck. Tack vare boken fick förbundet fram värdefullt
material och nya infallsvinklar på långsiktig framförhållning i Nyland.
Nylands förbund arrangerade tillsammans med statsrådets kansli och Stiftelsen Dialogpaus en
Framtidsdialog. Nytt är också strävan efter flerstämmighet: Man inbjöd bland annat unga att delta i
samtalet. Detsamma gäller instanser och personer som vi annars inte samarbetar så tätt med. Samtalet
var en del av arbetet med statsrådets framtidsredogörelse.

Verksamhetsmål 10
Utnyttjandet av digitala arbetssätt och -redskap stärks.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: förvaltnings- och ekonomidirektören
Rapportering:
Det år 2019 igångsatta utvecklingsprojektet för digitala arbetssätt fortsatte ända till 31.12.2020. Med hjälp
av åtgärder som projektet bidragit till har det varit möjligt att ge de anställda ett starkt stöd vid övergången
till distansarbete när det har gällt användning av digitala arbetssätt och dito redskap. Hela personalen var
målgrupp för en utfrågning om kunskaper i data- och kommunikationsteknik. På basis av resultaten
skräddarsyddes ett personligt kursprogram för alla. Man har stött utvecklingen av digitala färdigheter
genom att ge alla tillfälle att utnyttja en plattform för självstudier och genom att ordna med stödlektioner
och handledningsstunder hela året igenom.

Verksamhetsmål 11
Ett ledningssystem och en verksamhetsmodell som följer den nya strategin skapas och konsolideras.
Redovisningsskyldighet
Ansvarsperson: landskapsdirektören

Rapportering:
Genomförandet av förbundets strategi påbörjades år 2020. Till igångsättandet av genomförandet av
strategin hörde bland att konceptualisera strategiprocessen, påbörjande och utveckling av det arbete som
utförs av verkställighetslagen för strategin, träning av ledningsgruppens verkställighetslag, koppling av
strategiprocessen till systemet för styrning av förbundets verksamhet samt den strategirelaterade
verksamhetsplaneringsprocessen.
Genomförandestarten framskred planenligt trots de utmaningar som distansarbetet medförde i synnerhet
för verkställighetslagens arbete. Det som kräver fortsatt bearbetning är bland annat de förtroendevaldas,
kommunernas och samarbetsparternas roll i genomförandet av strategin. Startårets erfarenheter och
lärdomar har beaktats i utformningen av 2021 års strategiprocess.
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Utfallet av anslag och beräknade inkomster under
räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020
Driftsekonomins utfall enligt resultatgrupper
BS 2020

BU 2020

%

Skillnad

BS 2019

8 547 639,00

100,7 %

63 631,10

8 626 277,94

-8 549 010,57 -8 701 739,00

98,2 %

152 728,43

-8 459 181,28

Ordinarie verksamhet
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

8 611 270,10

Projekt
Verksamhetsintäkter

1 549 133,61

2146650

72,2 %

-597 516,39

1 808 789,00

-1 549 133,61

-2146650

72,2 %

597 516,39

-1 808 785,00

384 893,02

307 691,00

125,1 %

77 202,02

393 185,18

Kommunernas andelar

8 165 515,00

8 205 448,00

99,5 %

-39 933,00

8 082 458,00

Försäljningsintäkter

8 550 408,02

8 513 139,00

100,4 %

37 269,02

8 475 643,18

Understöd och bidrag

16 257,02

34 500,00

47,1 %

-18 242,98

47 850,00

Övriga verksamhetsintäkter

44 605,06

0,00

0,0 %

44 605,06

102 784,76

8 611 270,10

8 547 639,00

100,7 %

63 631,10

8 626 277,94

Personalkostnader

-4 723 556,29 -4 960 410,00

95,2 %

236 853,71

-4 613 616,19

Köp av tjänster

-3 015 050,46 -2 950 854,00

102,2 %

-64 196,46

-2 934 316,50

Verksamhetskostnader
Driftsekonomins (förbundets egen
verksamhet) utfall per utgifts- och
resultatgrupp
VERKSAMHETSINTÄKTER
Affärsverksamhetens försäljningsintäkter

VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSUTGIFTER

Material, förnödenheter och varor
Bidrag
Hyror
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSUTGIFTER
VERKSAMHETSBIDRAG
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader

-212 494,80

-234 500,00

90,6 %

22 005,20

-236 882,87

-8 000,00

-8 000,00

100,0 %

0,00

-25 250,00

-534 632,25

-535 500,00

99,8 %

867,75

-572 394,83

-55 276,77

-12 475,00

443,1 %

-42 801,77

-76 720,89

-8 549 010,57 -8 701 739,00

98,2 %

152 728,43

-8 459 181,28

62 259,53

-154 101,00

-40,4 %

216 360,53

167 096,66

0,00

200,00

0,0 %

-200,00

957,87

-33 636,35

-21 100,00

159,4 %

-12 536,35

-27 890,18

Övriga finansiella kostnader

-1 080,65

0,00

0,0 %

-1 080,65

-2 856,96

ÅRSBIDRAG

27 542,53

-175 000,00

-15,7 %

202 542,53

137 307,39

Avskrivningar

-67 365,28

-75 000,00

89,8 %

7 634,72

-45 765,13

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-39 822,75

-250 000,00

15,9 %

210 177,25

91 542,26

0,00

250 000,00

0,0 %

-250 000,00

0,00

-39 822,75

0,00

-39 822,75

91 542,26

Förändring i fonder
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT
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Resultaträkningens utfall

BU 2020

BS 2020

Skillnad

Skillnad, %

VERKSAMHETSINTÄKTER
Försäljningsintäkter

8 513 139

8 550 408,02

-37 269,26

0,4 %

34 500

16 257,02

18 242,98

-112,2 %

0

44 605,06

-44 605,06

100,0 %

8 547 639

8 611 270,10

-63 631,34

0,7 %

Personalkostnader

-4 960 410

-4 723 556,29

-236 854,19

-5,0 %

Köp av tjänster

-2 950 854

-3 015 050,46

64 196,46

2,1 %

-234 500

-212 494,80

-22 005,00

-10,4 %

-8 000

-8 000,00

-0,04

0,0 %

-547 975

-589 909,02

41 934,06

7,1 %

-8 701 739

-8 549 010,57

-152 728,71

-1,8 %

-154 101

62 259,53

-216 360,05

347,5 %

200

0,00

200,04

-21 100

-33 636,35

12 536,39

37,3 %

0

-1 080,65

1 080,65

100,0 %

-175 000

27 542,53

-202 542,97

735,4 %

Planmässiga avskrivningar

-75 000

-67 365,28

-7 634,72

-11,3 %

Avskrivningar

-75 000

-67 365,28

-7 634,72

-11,3 %

-250 000

-39 822,75

-210 177,69

-527,8 %

250 000

0,00

249 999,96

0,0 %

0

-39 822,75

39 822,27

100,0 %

Understöd och bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSUTGIFTER

Material, förnödenheter och varor
Bidrag
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSUTGIFTER

VERKSAMHETSBIDRAG
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
ÅRSBIDRAG

RÄKENSKAPSPERIODENS
RESULTAT
Förändring i fonder
RÄKENSKAPSPERIODENS
ÖVER-/UNDERSKOTT
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Investeringarnas utfall
År 2020 gjordes det inga nya investeringar.

Finansieringsdelens utfall
BU 2020
Verksamhetens kassaflöde
Årsbidrag
Investeringarnas kassaflöde
Investeringsutgifter
Verksamhet och investeringar,
netto

BS 2020

Skillnad

-175 000,00

27 542,53

-202 542,53

0,00

0,00

0,00

-175 000,00

27 542,53

-202 542,53

Skillnad, %
115,7 %

115,7 %

Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster
Bindande poster i budgeten är de i enlighet med 110 § i kommunallagen av fullmäktige godkända
verksamhetsmålen och ekonomiska målen.
De verksamhetsmål som fastställts för uppgifterna är bindande inför landskapsfullmäktige.
[TEKNISK KORRIGERING 4.5.2021 BÖRJAR]
Inför landskapsfullmäktige bindande ekonomiska mål var att
•
•

räkenskapsperiodens underskott utgör högst det som angetts i budgeten (0 euro) i resultatgruppen
Ordinarie verksamhet.
resultatgruppen Projekt periodiseras i slutet av räkenskapsperioden så att resultatgruppens utfall
är i balans.

Budgeten upprättades så att den var i balans, och det föreslogs preliminärt att man skulle inkomstföra 250
000 euro från regionutvecklingsfonden i syfte att balansera budgeten.
Under räkenskapsperioden 1.1–31.12.2020 var utfallet av förbundets ekonomi bättre än vad som
förutsetts, och resultatet för räkenskapsperioden visar ett underskott på 39 822,75 euro. Av den
anledningen lät förbundet bli att genomföra den planerade inkomstföringen på 250 000 euro från
regionutvecklingsfonden.
[TEKNISK KORRIGERING 4.5.2021 SLUTAR]
I utfallsjämförelsen uppgick verksamhetsintäkterna för den ordinarie verksamheten till 100,7 % och
verksamhetsutgifterna till 98,2 %.
Inom resultatgruppen projekt uppgick utfallet av verksamhetsintäkterna och verksamhetsutgifterna till
72,2 %. I slutet av 2020 deltog förbundet i 12 projekt. Resultatgruppen projekt periodiseras i bokslutet så
att den inte inverkar på förbundets resultatutfall.
I förbundets bokslut uppgick årsbidraget till 27 542,53 euro och avskrivningarna uppgick till
67 365,28 euro.
Nylands förbund hade fortsättningsvis en stark balansräkning. Förbundet hade 31.12.2020 en
balansomslutning på 14 350 254,24 euro (8 547 512 euro år 2019). Inga förändringar skedde i
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grundkapitalet under verksamhetsåret och det utgör 0,7 % av balansomslutningen (1,2 % år 2019). Det
egna kapitalets andel av balansräkningen var 11,96 % (20,5 % år 2019), det främmande kapitalets andel
var 14,98 % (33,6 % år 2019) och andelen uppdrag var 73,1 % (45,8 % år 2019).
Den totala summan av förvaltade medel var 10,5 miljoner euro (3,9 miljoner euro år 2019). I dessa ingår
de av förbundet administrerade kapitalen för Södra Finlands ERUF-program, för 6Aika-program för hållbar
stadsutveckling, för programmet Tillväxt genom internationella talanger, för finansiering av
innovationsverksamhet i Nyland, för Nylands krisfinansiering och för stöd för hållbar tillväxt och livskraft i
Nyland. Den interna kontrollen av medel har inom förbundet ordnats i enlighet med den
övervakningsbeskrivning som utgetts av arbets- och näringsministeriet.

Bokslutskalkyler
Resultaträkning, extern
2020

2019

VERKSAMHETSINTÄKTER
Försäljningsintäkter

8 551 373,73

8 481 823,89

Understöd och bidrag

1 316 619,41

17 826 603,10

44 605,06

152 505,22

9 912 598,20

26 460 932,21

Löner och arvoden

-4 897 486,33

-7 052 946,82

Pensionskostnader

-973 157,91

-1 477 477,22

Övriga personalkostnader

-102 024,66

-79 570,52

-3 048 475,63

-16 351 089,48

-213 183,58

-261 995,47

-24 000,00

-52 050,00

-592 010,56

-1 018 678,00

-9 850 338,67

-26 293 807,51

62 259,53

167 124,70

0,00

957,87

-33 636,35

-27 890,18

Övriga verksamhetsintäkter
VERKSAMHETSINTÄKTER

VERKSAMHETSUTGIFTER

Köp av tjänster
Material, förnödenheter och varor
Bidrag
Övriga verksamhetskostnader
VERKSAMHETSUTGIFTER

VERKSAMHETSBIDRAG
Övriga finansiella intäkter
Räntekostnader
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Övriga finansiella kostnader

-1 080,65

-2 885,00

ÅRSBIDRAG

27 542,53

137 307,39

Avskrivningar

-67 365,28

-45 765,13

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

-39 822,75

91 542,26

0,00

0,00

-39 822,75

91 542,26

Förändring i fonder
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER/UNDERSKOTT
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Finansieringsanalys
2020

2019

Verksamhetens kassaflöde
Årsbidrag

27 542,53

137 307,39

0,00

-202 095,77

Investeringarnas kassaflöde
Investeringsutgifter
Inkomster från försäljning av tillgångar bland
bestående aktiva

20 000,00

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

47 542,53

-64 788,38

-6 540 302,62

4 560 634,64

6 566 205,75

-4 560 634,64

292 798,22

4 087 938,03

Räntefria lång- och kortfristiga skulder

-723 640,59

-27 917 091,43

Finansieringens kassaflöde

-404 939,24

-23 829 153,40

Förändring i likvida medel, ökning (+), minskning
(-)

-357 396,71

-23 893 941,78

Likvida medel 31.12

2 716 604,63

3 074 001,34

Likvida medel 1.1

3 074 001,34

26 967 943,12

-357 396,71

-23 893 941,78

Finansieringens kassaflöde
Förvaltade medel
Förvaltat kapital
Förändringar i kortfristiga fordringar

Förändring i likvida medel, ökning (+), minskning
(-)
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Balansräkning 31.12.2020
31.12.2020

31.12.2019

AKTIVA
Maskiner och inventarier

88 965,36

156 330,64

Materiella tillgångar

88 965,36

156 330,64

Aktier och andelar

3 900,00

23 900,00

Placeringar

3 900,00

23 900,00

92 865,36

180 230,64

Statliga uppdrag

4 933 532,08

920 460,89

Övriga förvaltade medel

5 524 381,92

2 997 150,49

FÖRVALTADE MEDEL

10 457 914,00

3 917 611,38

767,87

52 046,22

Övriga fordringar

130 078,89

116 306,76

Resultatregleringar

952 023,49

1 207 315,49

Kortfristiga

1 082 870,25

1 375 668,47

Fordringar

1 082 870,25

1 375 668,47

Kassa och bank

2 716 604,63

3 074 001,34

RÖRLIGA AKTIVA

3 799 474,88

4 449 669,81

14 350 254,24

8 547 511,83

Grundkapital

101 727,67

101 727,67

Övriga egna fonder
Över-/underskott från tidigare
räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott

500 000,00

500 000,00

1 154 275,39

1 062 733,13

-39 822,75

91 542,26

EGET KAPITAL

1 716 180,31

1 756 003,06

Statliga uppdrag

4 938 213,10

920 460,89

Övrigt förvaltat kapital

5 545 604,03

2 997 150,49

10 483 817,13

3 917 611,38

Leverantörsskulder

559 941,70

377 361,28

Övriga skulder

129 610,69

138 500,21

Resultatregleringar

1 460 704,41

2 358 035,90

Kortfristigt främmande kapital

2 150 256,80

2 873 897,39

FRÄMMANDE KAPITAL

2 150 256,80

2 873 897,39

14 350 254,24

8 547 511,83

BESTÅENDE AKTIVA

Kundfordringar

AKTIVA
PASSIVA

FÖRVALTAT KAPITAL

PASSIVA
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Noter till bokslutet
Noter som berör upprättandet av bokslutet
Bokslutets värderings- och periodiseringsprinciper
Inkomsterna och utgifterna har upptagits i resultaträkningen enligt prestationsprincipen.
Driftsegendomen har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift med avdrag för
planenliga avskrivningar. De planenliga avskrivningarna har beräknats i enlighet med den av
landskapsstyrelsen godkända avskrivningsplanen för Nylands förbunds investeringsutgifter.
Beräkningsgrunderna i avskrivningsplanen har angetts i resultaträkningens bilageuppgifter under
den punkt som gäller grunderna för planenliga avskrivningar.
Motsvarande bestående placeringsmässiga poster har i balansräkningen upptagits till ett lägre
värde än marknadsvärdet.
Fordringarna har i balansräkningen upptagits till nominellt värde.

Noter angående resultaträkningen
2020
Verksamhetsintäkter
3100 Medlemskommunernas
betalningsandelar
3170 Försäljningsintäkter av
kommuner
Medlemskommunernas
betalningsandelar
Understöd och bidrag

2019

8 069 900,00

7 990 000,00

147 002,10

116 061,34

8 216 902,10

8 106 061,34

1 316 619,41

17 826 603,10

379 076,69

528 267,77

Verksamhetsintäkter

9 912 598,20

26 460 932,21

Verksamhetsintäkter per
resultatgrupp
Ordinarie verksamhet

8 556 943,10

8 554 852,23

1 355 655,10

1 643 056,98

0,00

16 263 023,00

9 912 598,20

26 460 932,21

-3 048 475,63

-16 351 089,48

Övriga intäkter

Projekt
Landskaps- och vårdreformen
Verksamhetsintäkter
Specifikation av köp av tjänster
Köp av övriga tjänster
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Förklaring till grunderna för de planenliga avskrivningarna
För att fastställa avskrivningarna för slitage av driftsegendom har man använt sig av en godkänd
avskrivningsplan. De planenliga avskrivningarna har beräknats utifrån anskaffningsutgifterna för
driftsegendomen på basis av beräknad ekonomisk livslängd.
De beräknade avskrivningstiderna och avskrivningsmetoderna:
Övriga utgifter med långfristig verkan

5 år

Maskiner och inventarier

3 år

Dataprogram

3 år

linjär
avskrivning
linjär
avskrivning
linjär
avskrivning

Små anskaffningar av driftsegendom som har ett anskaffningsvärde på mindre än 10 000 euro
har angetts som årskostnad.
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Noter angående balansräkningen
2020

2019

Dottersamfund, samkommunsandelar och
intressesammanslutningar
Aktier och andelar

3 900,00

23 900,00

767,87

52 046,22

Övriga fordringar

130 078,89

116 306,76

Resultatregleringar

952 023,49

1 207 315,49

1 082 870,25

1 375 668,47

3 067,00

0,00

1730 Resultatregleringar från staten

17 361,60

22 391,00

1740 Övriga resultatregleringar

41 434,22

52 213,41

890 160,67

1 132 711,08

952 023,49

1 207 315,49

Grundkapital

101 727,67

101 727,67

Övriga egna fonder

500 000,00

500 000,00

1 154 275,39

1 062 733,13

-39 822,75

91 542,26

1 716 180,31

1 756 003,06

Leverantörsskulder

559 941,70

377 361,28

Övriga skulder

129 610,69

138 500,21

1 460 704,41

2 358 035,90

2 150 256,80

2 873 897,39

2575 Resultatregleringar

831 215,65

764 499,42

2576 Resultatregleringar för projekt

629 488,76

1 593 536,48

1 460 704,41

2 358 035,90

1 460 704,41

2 358 035,90

Specifikation av fordringar
Kundfordringar

Kortfristiga
Resultatregleringar
1720 Resultatregleringar från kommuner

1751 Resultatregleringar för projekt
Resultatregleringar
Specifikation av eget kapital

Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder
Räkenskapsperiodens över-/underskott
Eget kapital sammanlagt
Främmande kapital

Resultatregleringar
Kortfristigt främmande kapital
Väsentliga poster i anslutning till resultatregleringar

Resultatregleringar
Resultatregleringar sammanlagt
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Dottersamfund, samkommunsandelar och intressesammanslutningar
Namn

Hemort

Ägarandel

Intressesammanslutningar
Posintra Oy

Borgå

4,4 %

Specifikation av fördelning av grundkapital
Kommun
Askola

Andel av
grundkapital, €

Andel av övriga
kapitalplaceringar, €

Andel, %

210,13

114,31

0,32

11 523,32

6 236,79

17,46

681,12

367,92

1,03

19 195,22

10 387,50

29,08

2 538,72

1 375,24

3,85

297,22

160,74

0,45

2 117,67

1 146,63

3,21

Högfors

538,70

292,91

0,82

Grankulla

513,94

278,62

0,78

Kervo

1 808,07

978,74

2,74

Kyrkslätt

1 671,84

903,73

2,53

127,27

71,44

0,19

2 619,22

1 418,10

3,96

676,32

364,35

1,02

Mörskom

87,91

46,44

0,13

Mäntsälä

959,76

517,95

1,45

1 851,41

1 000,17

2,80

229,10

125,02

0,35

2 113,87

1 143,05

3,20

87,17

46,44

0,13

1 770,92

957,31

2,68

Sibbo

784,50

428,65

1,19

Sjundeå

272,45

146,45

0,41

Tusby

1 770,91

957,31

2,68

Vanda

10 154,89

5 493,80

15,38

Vichtis

1 405,59

760,85

2,13

66 007,24

35 720,43

100,00

Esbo
Hangö
Helsingfors
Hyvinge
Ingå
Träskända

Lappträsk
Lojo
Lovisa

Nurmijärvi
Borgnäs
Borgå
Pukkila
Raseborg

Sammanlagt
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Noter angående säkerheter och ansvarsförbindelser
Säkerheter

2020

2019

Säkerheter för egen del
Inteckningar som säkerhet

0,00

0,00

52 562,50

52 562,50

Säkerheter totalt

52 562,50

52 562,50

Hyresansvar

2020

Pantsatta värdepapper

2019

Hyresansvar
Hyresansvar sammanlagt, ansvaren gäller t.o.m.
28.2.2028
– andel som ska betalas under följande
räkenskapsperiod
– inlösningsskyldigheter i anslutning till avtal
Leasingansvar sammanlagt
– andel som ska betalas under följande
räkenskapsperiod
– därav finansieringsleasingansvar i anslutning
till fastigheter
Sammanlagt

2 248 744,48

2 281 469,10

488 227,03

484 767,10

0,00

0,00

23 951,04

79 497,02

15 167,74

55 563,96

0,00

0,00

2 272 695,52

2 360 966,12

Noter angående personalen, revisorns arvoden och transaktioner med
intressenter
Personalstorlek 31.12.2020

2020

2019

Ordinarie verksamhet

67

65

Projekt

15

20

82

85

2020

2019

Sammanlagt

Personalkostnader
Personalkostnader
Semesterlöneskuld 31.12
Sammanlagt
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-5 972 668,90

-8 609 994,56

-979 015,54

-764 499,42

-6 951 684,44

-9 374 494,00

Revisorns arvoden

Revisorns arvoden

2020

2019

PwC Julkistarkastus Oy
Egentliga arvoden

0,00

9 045,00

Arvoden för sekreterarskap

0,00

2 052,00

Arvoden för projekt

0,00

17 127,00

30 994,76

7 480,00

1 017,49

0,00

14 905,00

14 080,00

46 917,25

49 784,00

KPMG Julkistarkastus Oy
Ordinarie arvoden
Arvoden för sekreterarskap
Arvoden för projekt
Sammanlagt

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till förtroendevalda

Uttagna och redovisade avgifter på arvoden till
förtroendevalda
Finlands Svenska Socialdemokrater rf

2020

2019

0,00

32,50

Samlingspartiet i Helsingfors rf

3 477,60

2 908,80

Helsingfors Socialdemokrater rf

2 304,00

1 785,00

875,00

270,00

3 544,00

2 340,00

Keskustan Uudenmaan piiri ry

433,50

262,50

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry

661,00

542,00

Svenska folkpartiet i Nyland rf

2 248,00

1 744,00

Samlingspartiet i Nyland rf

7 010,71

2 459,25

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry

6 947,52

5 292,52

Vänsterförbundet i Nyland rf

2 151,00

1 854,00

Uudenmaan vihreät ry

4 455,00

4 222,50

34 107,33

23 713,07

Vänsterförbundet i Helsingfors rf
De Gröna i Helsingfors rf

Sammanlagt
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Handlingar som bekräftar bokslutet
Förteckning över bokföringsböckerna och verifikationsslagen
•
•
•
•
•
•

Skatteberäkningar lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
Dagböcker lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
Huvudböcker lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
Resultat- och balansräkningar lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
Balansbok
Resefakturor lagrade på programleverantören Visma Enterprise Oy:s server

Räkenskapsperiodens bokföringsmaterial ska bevaras minst 10 år från utgången av det år då
räkenskapsperioden har upphört (2 kap. 10 § 2 mom. i bokföringslagen).

Verifikat som använts i bokföringen:
1 = M2 resefakturor 1 – 28 lagrade på programleverantören Visma Enterprise Oy:s server
2 = Kassaverifikat 1 – 1020 som pappersverifikat
3 = Inköpsfakturor 3, fakturaserie 1 – 1418 som e-fakturor samt pappersfakturor skannade i elektronisk
form
4 = Försäljningsfakturor 1 – 231 lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
5 = Löneredovisning 1 – 39 som pappersverifikat
7 = Betalningsansökningar för projekt som finansierats med landskapsutvecklingspengar och med medel
från strukturfondsprogram, verifikat 1–338 skannade i elektronisk form
8 = Moms-beräkningar 1 – 12 lagrade på programleverantören Maestro Oy:s server
9 = Memorialverifikat 1 – 55 som pappersverifikat
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Medlemskommunernas betalningsandelar 2020
Andel av
Ordinarie
Ordinarie Förändring Förändring
Invånarantal
Nylands
MEDLEMSKOMMUNER
verksamhet verksamhet
2019–
2019–
31.12.2017 invånarantal,
2020
2019
2020, €
2020, %
%
Helsingfors

643 272

38,85 %

3 135 459

3 104 415

31 044

1,00 %

Esbo

279 044

16,85 %

1 360 126

1 346 659

13 467

1,00 %

Hyvinge

46 739

2,82 %

227 817

225 561

2 256

1,00 %

Träskända

42 572

2,57 %

207 506

205 451

2 055

1,00 %

Grankulla

9 624

0,58 %

46 910

46 445

464

1,00 %

Kervo

35 554

2,15 %

173 299

171 583

1 716

1,00 %

Kyrkslätt

39 170

2,37 %

190 924

189 033

1 890

1,00 %

Mäntsälä

20 803

1,26 %

101 399

100 395

1 004

1,00 %

Nurmijärvi

42 159

2,55 %

205 493

203 458

2 035

1,00 %

Borgnäs

5 121

0,31 %

24 961

24 714

247

1,00 %

Sjundeå

6 146

0,37 %

29 957

29 660

297

1,00 %

Tusby

38 646

2,33 %

188 370

186 505

1 865

1,00 %

Vanda

223 027

13,47 %

1 087 086

1 076 323

10 763

1,00 %

8 900

0,54 %

43 381

42 951

430

1,00 %

Lojo

46 785

2,83 %

228 041

225 783

2 258

1,00 %

Vichtis

29 054

1,75 %

141 616

140 214

1 402

1,00 %

Hangö

8 517

0,51 %

41 514

41 103

411

1,00 %

Ingå

5 481

0,33 %

26 716

26 451

265

1,00 %

27 851

1,68 %

135 752

134 408

1 344

1,00 %

Askola

4 990

0,30 %

24 322

24 082

241

1,00 %

Lappträsk

2 706

0,16 %

13 190

13 059

131

1,00 %

15 085

0,91 %

73 528

72 800

728

1,00 %

1 969

0,12 %

9 597

9 502

95

1,00 %

50 159

3,03 %

244 487

242 066

2 421

1,00 %

1 940

0,12 %

9 456

9 362

94

1,00 %

20 310

1,23 %

98 996

98 016

980

1,00 %

100,00 %

8 069 900

7 990 000

0

0,00 %

Högfors

Raseborg

Lovisa
Mörskom
Borgå
Pukkila
Sibbo
Nyland

1 655 624
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Revisionsberättelse
Till landskapsfullmäktige för Uudenmaan liitto, kuntayhtymä – Nylands förbund, samkommun
Utlåtande
Vi har granskat samkommunen Nylands förbunds förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden
1.1–31.12.2020. Bokslutet innefattar en balansräkning, en resultaträkning och en finansieringskalkyl jämte noter
till dessa samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.
Samkommunens landskapsstyrelse och övriga redovisningsskyldiga är ansvariga för samkommunens
förvaltning och ekonomi under räkenskapsperioden. Samkommunens landskapsstyrelse och landskapsdirektör
ansvarar för utarbetandet av bokslutet och för att bokslutet i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om
upprättande av bokslut innehåller korrekta och tillräckliga uppgifter om samkommunens resultat, ekonomiska
ställning, finansiering och verksamhet. Landskapsstyrelsen och landskapsdirektören har i
verksamhetsberättelsen redogjort för hur samkommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats.
Vi har granskat räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut i enlighet med god revisionssed i
offentlig förvaltning för att fastställa huruvida det finns väsentliga fel eller brister att rapportera som resultat av
granskningen. Vid granskningen av förvaltningen har vi utrett lagenligheten i den verksamhet som handhavts av
medlemmarna i förvaltningsorganen och av de ledande tjänsteinnehavarna inom de olika ansvarsområdena. Vi
har med beaktande av den redogörelse som presenteras i verksamhetsberättelsen granskat att den interna
kontrollen och riskhanteringen har ordnats på tillbörligt sätt. Vi har utfört granskningen för att med tillräcklig
säkerhet försäkra oss om att förvaltningen har skötts i enlighet med lagen och landskapsfullmäktiges beslut.
Bokföringen samt principerna för upprättande av bokslutet, dess innehåll och framställningssätt har granskats i
tillräcklig omfattning för att konstatera att bokslutet inte innehåller väsentliga fel eller brister.
Revisionens resultat
Samkommunens förvaltning har skötts i enlighet med lagen och landskapsfullmäktiges beslut.
Samkommunens interna kontroll och riskhantering har ordnats på tillbörligt sätt.
Samkommunens bokslut har sammanställts i enlighet med bestämmelser och föreskrifter om upprättande av
bokslut. Bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter om räkenskapsperioden resultatet, den ekonomiska
ställningen, finansieringen och verksamheten.
Utlåtanden om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet
Vi föreslår att bokslutet godkänns. Vi föreslår att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet för den av oss
granskade räkenskapsperioden.
Helsingfors 4.5.2021
KPMG Julkistarkastus Oy
Mikko Luoma
OFGR, CGR
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Undertecknande av bokslutet
Dokumentet signeras digitalt.
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Bilaga 1: Uudenmaan liiton julkaisut 2020 /
Nylands förbunds publikationer 2020
Färdplan för ett klimatneutralt Nyland 2035 – Prioriteringar och riktlinjer B 62 - 2020
Hiilineutraali Uusimaa 2035 -tiekartta. Painopisteet ja toimintalinjaukset B 61 - 2020
Uudenmaan geoenergiaselvitys (Nylands geoenergiutredning) E 233 - 2020
Nylands regionala överlevnadsplan 2020–2023 B 60 - 2020
Nylands strategi för smart specialisering – Resurssmart Nyland B 59 - 2020
Lännen ratakäytävien (Rantarata ja ESA-rata) maankäytön tarkastelu ja vaikutusten arviointi E 232 - 2020
Smart specialisation strategy for Helsinki-Uusimaa Region - Resource wise Helsinki-Uusimaa Region B
58 - 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 D 96 - 2020
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 D 97 - 2020
Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategia – Resurssiviisas Uusimaa B 57 - 2020
NSB CoRe - Growth Strategy C 94 - 2020
Uudenmaan maakunnan perustamisen esivalmistelu: Valtionavustuksen käytön raportti (Beredning av
Nylands landskap, förberedande fas: Rapport över användning av statsunderstöd) E 231 - 2020
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