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Tieverkon korjausvelkaa kiinni kuromaan
Liikenneverkon kunto on jo vuosien ajan heikentynyt. Erityis esti se
näkyy vähäliikenteisellä tieverkolla, m utta myös pääväylien tilanne alkaa
huolestuttaa. Liikenneministerin johdolla toiminut parlamentaarinen
työryhmä esittääkin, että hallituksen tulee sitoutua vähentäm ään
liikenneverkon korjausvelkaa. Tähän päästään perusväylänpidon
määrärahan tasokorotuksella. Kun määräraha on valtion
talousarviossa viime vuodet ollut yhden miljardin euron tasolla, siihen
tarvitaan 200 miljoonan pysyvä tasonnosto.
Nykyisen kehityssuunnan kestämättömyys on yleisesti tunnustettu.
Korjausvelasta aiheutuu välillisiä kus tannuksia
liikenneturvallisuusriskien ja elinkeinoelämän kuljetusten
vaikeutumisen takia. Kuljetusten ennakoitavuus on heikentynyt.
Ajoneuvokalusto kuluu nopeam min ja polttoainetta kuluu enemmän.
Väylien riittävä kunto ja palvelutaso ovat välttämättömiä Suomen kilpailukyvyn kannalta. Siksi on
tärkeää, että seuraavassa hallitusohjelmassa asiaan tartutaan. Tämän eteen kannattaa tehdä töitä
muidenkin kuin tienpitäjien.
Teitä varten
Yrjö Pilli-Sihvola
suunnittelupäällikkö

Maaseudun yritys- ja hankerahoituksen haut ovat avautumassa
Maaseutuviraston tiedotteen mukaan Manner-Suom en
maaseudun kehittämisohjelm asta 2014–2020
rahoitettavien yritys- ja hanketukien haut avautuvat
vaiheittain seuraavien kuukausien aikana. Suurin osa
hauista käynnistyy huhti–toukokuussa, jolloin haettavaksi
tulevat maaseudun yritystuet, osa yleishyödyllisistä
investointi- ja kehittämishankkeista, valtakunnalliset
koordinaatiohankkeet sekä maaseudun innovaatioryhm ien
(EIP) hankkeet. Elinkeinojen kehittämishankkeiden haun
arvioidaan alkavan kesäkuussa. Maaseutuvirasto tiedottaa
tarkemmista hakujen alkamispäiväm ääristä, kun aikataulut
varmistunut. Päätöksiä päästään tekem ään syksyllä 2015.
Lue lisää

Mopot siirtyvät ajoradoille monin paikoin - Moporeittiuudistuksen
tavoitteena liikenneturvallisuuden parantaminen
Kaakkois-Suom en ELY-keskus on toteuttanut
maanteiden moporeittiselvityksen, jossa on määritetty ne
ELY-keskuksen hallinnoimat kevyen liikenteen väylät,
joilla mopoilu on jatkossa sallittu ja ne kevyen liikenteen
väylät, joilla se tullaan kieltämään. Päätökset perustuvat
Liikenneviraston ohjeistukseen sekä paikallisten
olosuhteiden huomioimiseen. Moporeittiuudistuksen
tavoitteena on parantaa sekä mopoilijoiden, jalankulkijoiden että pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta.
Mopojen siirto ajoradalle selkiyttää m opon asem aa ja vastuuta liikenteessä, autoilijat pystyvät
havaitsemaan m opot parem min ja kevyen liikenteen väylät rauhoittuvat kevyen liikenteen tarpeisiin.
Lue lisää

Kaakkois-Suomessa valvotaan yli 300 toiminnanharjoittajan
ympäristölupia

Kaakkois-Suom en elinkeino-, liikenne- ja
ym päristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualue valvoo 313 ympäristölupavelvollisen laitoksen
toimintaa (tilanne tammikuussa 2015). Keskeisimpiä
valvottavia toim ialoja ovat energiantuotanto,
puunjalostusteollisuus, kemianteollisuus,
metalliteollisuus, jätevedenpuhdistamot, jätteenkäsittely,
satamat, turvetuotanto, eläinsuojat sekä kalankasvatus.
Valvonnan tavoitteena on varmistaa, että toiminnanharjoittajat noudattavat ympäristönsuojelulain ja
jätelain sekä niiden perusteella annettujen säädösten määräyksiä sekä ympäris tölupapäätöksissä
annettuja lupam ääräyksiä.
Lue lisää

Korkeakosken voimalaitos Kotkassa saa kalatien
Kymijoen kalasto on kokenut voim allisesti teollistumisen ja
voimalaitosrakentamisen seuraukset. Suurin häviäjä on ollut lohi, jonka
määrä veden likaantumisen ja joen patoam isen m yötä väheni voimakkaasti
1900-luvun alkupuolella. Lopullisen kuoliniskun Kymijoen oma lohikanta
koki vuonna 1933, jolloin valmistuivat voim alaitokset molempien
päähaarojen suille eli Ahvenkoskelle ja Koivukoskelle. Viimeiset
alkuperäiset lohet pyydettiin 1940-luvulla. Tämän jälkeen lohta ei joessa
tavattu neljään vuosikymmeneen.
Lue lisää

Yritysyhteistyöllä kohti hyvää tulosta
Niin yksittäisten yritysten menestyksen kuin koko Suomen työllisyystilanteen kannalta hyviin tuloksiin
päästään TE-palvelujen, yritysten ja kumppaneiden tiiviillä yhteistyöllä. TE-palvelujen Hyvän tuloksen
tekijät -verkkolehdessä työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö Erkki Virtanen kannustaa
yrityks iä ja TE-palvelujen asiantuntijoita yhteistyöhön koko Suomen menestyksen eteen. Pitkän uran
suomalaisen elinkeinopolitiikan parissa tehnyt Erkki Virtanen tietää, että Suomen talouden kasvu ja
yhteiskunnallinen hyvinvointi perustuvat ennen kaikkea yrittäjyyteen ja yritysten kasvuun. TE-palvelut on
yrittäjän asiantunteva yhteistyökumppani matkalla kohti menestystä ja hyvää tulosta. Yrityksille ja
työnantajille on tarjolla maksuttomia ja räätälöityjä palveluja muun muassa henkilöstön rekrytointiin ja
osaamisen kehittäm iseen, muutostilanteisiin sekä yritystoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.
Lue lisää:

Finpro ja uudistuneet palvelut
Finpro julkisti uudistuneet palvelut ja toiminnot syyskuussa 2014.
Toiminnan ytimen muodostavat Export Finland, Invest in Finland
sekä Visit Finland, joiden nimet kuvaavat niihin liittyvää tekemistä.
Osana uudistuksia vuoden alusta alkaen Kaakkois-Suom en
alueesta Finpron Export Finland toiminnon osalta on vastannut
Seppo Tossavainen asemapaikkana Kuopio, asuinpaikkana
Varkaus, josta käsin on näppärää hoitaa koko Itä-Suom en
aluetta. Finpron, kuten muitakin Team Finlandin, palveluita
tarjotaan ja räätälöidään yritysten tarpeisiin tiiviissä yhteistyössä
ELY-keskusten, Tekesin ja Finnveran asiantuntijoiden kanssa.
Lue lisää

Immolan kasarmin sairaala-alue suojellaan
Kaakkois-Suom en ELY-keskus on tehnyt 3.3.2015 päätöksen

Immolan kasarmialueen entisen sairaalan ja sen välittömän
piha-alueen suojelemisesta lailla. Rakennus sijaitsee
Imatralla Niskapietiläntien varrella ja toimii nykyään
hostellityyppisenä majoitustilana. Suojelupäätöksen
tavoitteena on suojata entisen sairaalarakennuksen ja sen
välittömän piha-alueen omaavat ja asetuksella suojellut arvot
myös tulevaisuudessa.
Lue lisää

Nimitysuutisia

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksessa on valittu päälliköitä 1.4.2015 alkaneelle viisivuotiskaudelle.
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue:
Työllisyyden, yrittäjyyden ja osaam isen palvelut -yksikön päällikkö: Tea Raatikainen
Maaseutupalvelut-yksikkö: maaseutupäällikkö Jyrki Pitkänen
Maaseutupalvelut-yksikön valvontaryhmä: valvontapäällikkö Osmo Minkkinen
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue:
Yhdys kunnat ja luonto -yksikkö: alueidenkäyttöpäällikkö Harri Kuivalainen
Ympäristövastuu-yksikkö: ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo
Vesistöt-yksikkö: vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi.

Ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Kaakkois-Suom en ekotehokkuus: Seurantaraportti 2015
Raportissa esitetään Kaakkois-Suom en ympäristö-, talous- ja
sosiaalis-kulttuuristen indikaattorien kehittyminen
indikaattorikohtaisesti valittuina aikasarjoina. Indikaattorien lisäksi
raportissa käydään läpi vuosiraportoinnin käytännöt ja aikataulut sekä
päivitysprosessin aikana esiin tulleet kehitystavoitteet. Tässä
raportissa esitetään myös indikaattoriryhmäkohtaiset yhteenvedot sekä
arviot alueellisen ekotehokkuuden kehittymisestä ja tilasta Kaakkois-Suom essa.
Kaakkois-Suom en alueellinen maaseudun kehittäm issuunnitelma
2014–2020: Mahdollisuuksien maaseutu – Kaakkois-Suom i
Kehittämissuunnitelma sisältää alueiden keskeisten toimijoiden
yhteisen näkemyksen siitä, mitkä ovat tärkeimmät painopisteet ja
toimenpiteet alueen maaseudun kehittämisessä. Kaakkois-Suom en
maaseudun kehittämissuunnitelman strategisina painopisteitä ovat
toimiva elintarvikeketju, metsätalous ja bioenergia, m atkailu,
paikallistalous ja yhteisöt sekä vapaa-ajan asuminen, luonnonvarat
vahvuutena, maaseudun infrastruktuuri ja yrittäjyyden vahvistaminen.
Lisäksi kaikessa kehittämistoiminnassa otetaan huomioon rajan
läheisyyden tarjoamat m ahdollisuudet sekä kes tävä kehitys ja
ym päristöasiat.

Kansainvälistymiskoulutusta yrityksille yhteishankintarahoituksella
Yhteishankintarahoituksella toteutettavien kansainvälistym iskoulutusten tarkoituksena on tukea pkyrityks iä kansainvälistym isessä.
Kansainvälistymistä aloitteleville yrityksille suunnatun koulutusohjelman sopimustoimittajaksi on
valittu Managem ent Institute of Finland MIF Oy. Kansainvälistymisellä kasvua uusilta markkinoilta
hakeville yrityksille suunnatun koulutusohjelman sopimustoimittajiksi on valittu Management Institute
of Finland MIF Oy, Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Consultancy ja Smartbutlers Oy.
Kansainvälistyminen avaa uusia mahdollisuuks ia yritysten kehittämiselle, kasvulle ja uusille
työpaikoille. Koulutusohjelmien tavoitteena on lisätä pk-yritysten suunnitelmallisuutta
kansainvälistymiseen ja viennin kasvattamiseen, kehittää avainhenkilöiden myynti- ja
kansainvälistymisvalmiuksia, madaltaa kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiskynnystä sekä
auttaa tunnistam aan siihen liittyviä riskejä.
ELY-keskukset toimivat kiinteänä osana TeamFinland -verkostoa. Team Finland -verkosto tarjoaa

palveluja yritysten kansainvälistymisen eri vaiheisiin, jotka auttavat yritysten kasvua ja menestystä
maailmalla.
Lisätietoja:
Management Ins titute of Finland MIF Oy Päivi Kunttu-Wichmann, puh. 010 755 5434,
paivi.kunttu-wichmann@mif.fi
Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Sinikka Karjalainen, puh. 020 721 1421,
s.karjalainen@hoffrenconsultancy.fi
Smartbutlers Oy Patrik Anckar, puh. 050 408 7730, patrik.anckar@smartbutlers.com
Kaakkois-Suom en ELY-keskus Ira Kuvaja, puh. 0295 029 064, ira.kuvaja@ely-keskus.fi

Nyt on aika kehittää yritystäsi

Yritysten kehittäm ispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden
avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Yritysten
kehittäm ispalvelut koostuvat liiketoim innan analyysista sekä konsultointi- ja koulutuspalveluista.
Yritysten kehittäm ispalvelut on tarkoitettu toimiville ja kehittäm ishaluisille pk-yrityks ille. Toimivilla
yrityks illä tarkoitetaan pk-yrityks iä, joilla on vähintään yksi vahvistettu tilinpäätös tai muu luotettava
selvitys yrityksen toiminnasta. Palvelut ovat tarkoitettu kaikille toim ialoille.
Palveluiden toteuttajat on valittu valtakunnallisella kilpailutuksella.
Seuraava koulutusohjelma Talouden johtaminen on haettavana 24.8.2015 asti. Ilmoittautum inen ja
lisätietoja: Talouden johtaminen
Tutustu muihin kehittämispalveluihin ja koulutusohjelmiin osoitteessa
www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Tarjolla on myös rahoitusta pk-yritysten elinkaaren eri vaiheissa kehittämiseen ja
kansainvälistymiseen. Tutustu ELY-keskuksen rahoituspalveluihin ELY-keskuksen Internet-sivuilla
ja Tekesin rahoituspalveluihin Tekesin Internet-sivuilla
Ota yhteyttä ELY-keskuksen yhteyshenkilöihin ja kysy lisää:
Kehittämispalvelut: Terttu Pitkänen, p. 0295 025 087 tai Teea Lyytikäinen, p. 0295 025 160
Rahoituspalvelut: Paavo Tolvanen p 0295 029 093 tai Maija-Liisa Huovila p. 0295 029 046
Sähköposti: etunim i.sukunimi@ely-keskus.fi
Tekesin palvelut www.tekes.fi/tunnustelu
YritysSuomi.fi
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