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Valon pilkahduksia ja sitkeitä haasteita

Alueen elinvoimaisuus, elinkeinoelämän menestystekijät ja väestön hyvinvointi ovat ELYkeskusten strategisia painopisteitä vuosina 2012-2015. Työtä tavoitteiden eteen on tehty
Kaakkois-Suomessa ELY-keskuksen kolmen vastuualueen ja laajan sidosryhmäverkoston
voimin. Tulostavoitteiden toteutumiskatsaus viime vuodelta tuo esiin sekä valon pilkahduksia
että muistuttaa alueen sitkeistä haasteista.

Valoa rakennemuutoksessa
Kaakkois-Suomessa on jatkunut pitkään voimakas rakennemuutos, joka on kohdistunut erityisesti alueen vankkaan
puunjalostusteollisuuteen. Vuonna 2014 on tullut uusia teollisuuslaitosten lopettamispäätöksiä (mm. Paroc ja UPM). Kaakossa
kehitetty rakennemuutoksen hallintamalli on ollut tarpeen ja käytössä. Kuitenkin vaikeasti työllistyvien lukumäärä on kasvanut yli
tavoit-etason ja nuorten työttömyys maan keskiarvoa korkeammalle. Samaan aikaan teollisuus toisaalta investoi merkittävästi
bioenergiaratkaisuihin luoden uutta kasvupotentiaalia alueelle.
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Ruplan kurssimuutokset ja Venäjä-pakotteet ovat kääntäneet itäturismin laskuun. Toteutuneet rajanylitykset olivat vuonna 2014
vuoden 2012 tasolla. Matkailijoiden määrän vähenemisen ohella heidän käyttämänsä rahamäärä on pienentynyt. Tämä on ainakin tilapäisesti lisännyt työttömyyttä kaupan ja palvelujen alalla. Muutos näkyy etenkin Etelä-Karjalassa. Keskeinen haaste koko
Kaakkois-Suomessa on ulkomaan kansalaisten lähes 40%:n työttömyysaste.
Tulevaisuuteen ja myös Venäjän merkitykseen alueen pitkäaikaisessa kehittämisessä uskotaan edelleen. Kaupan ratkaisuille
pohjaa luova Kymenlaakson maakuntakaava vahvistui äskettäin ja Etelä-Karjalan kaava on vahvistettavana. Keskeisiä
yleiskaavahankkeita erityisesti Lappeenrannassa on saatu käyntiin hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Suunnittelulla
luodaan mahdollisuudet tulevalle kasvulle ja kehittämiselle.
Kaakkois-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toteutus on edennyt hyvin. Merkittävimpinä hankkeina ovat olleet
maaseudun infrastruktuurihankkeet käsittäen vesihuoltohankkeita sekä pienimuotoisia laajakaista- ja tiehankkeita.
Luonnonmukainen tuotanto on kehittynyt myönteisesti.
Elinkeinoelämän ja kansalaisten tyytyväisyys tieverkon tilaan on ollut parin viime vuoden ajan lievässä laskussa. Syinä lienevät
alemman tieverkon kunnon lievä heikkeneminen ja käynnissä olleet isot, käyttäjille viiveitä aiheuttaneet työmaat. Vuoden lopulla
E 18 avattiin palvellen sujuvasti kuljetuksia ja kulkemisia moottoritietasoisena lännestä Haminan itäpuolelle asti.
Yritysten T&K-aktiivisuudessa ei tapahtunut merkittäviä parannuksia edellisvuosiin verrattuna. Samoin yrittäjäksi ryhtyvien
määrä ei kasvanut odotetulla tavalla. Yritysten rekrytointiongelmiin vastattiin ottamalla käyttöön monikanavapalvelut, avoimeksi
ilmoitettujen työpaikkojen entistä nopeampi täyttäminen sekä tehostettu viestintä työnantajille ja yrittäjille.

Suomenlahdella kirkkaampaa
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan saatiin maanomistajien ehdotusten pohjalta Kaakossa viime vuonna
toivotusti luonnonsuojelun kannalta tärkeitä alueita. Resurssien puuttuessa yksityisten suojelualueiden maastoon merkintään ei
kuitenkaan ollut varoja.
Vesien tilan parantamisen merkittävimmät painopisteet kaakossa olivat Pien-Saimaa, rajavesistöt ja Suomenlahti.
Merellä liikkujat havaitsivat selkeästi Suomenlahden kirkastumisen idästä käsin kesällä 2014. Myös Kymijoen ja Vuoksen
vesistöalueiden käyttötehtävät onnistuivat vesimäärien poikkeuksellisen vaikeasta ennustettavuudesta huolimatta.
Teollisuuden hiilidioksidipäästöt laskivat ja merkittäviltä laitosten häiriötilanteilta Kaakkois-Suomessa vältyttiin. Etelä-Karjalassa
kuitenkin on esiintynyt ajoittain sellutehtaiden hajuongelmia ja muutoinkin kaakossa yhdyskuntajätevesien puhdistustuloksissa
on toivomisen varaa.
Alkaneena vuonna ELY-keskuksen toiminnassa painotetaan rakennemuutoksen hallintaa ja elinkeinorakenteen
monipuolistamista, vesientilan parantamista sekä sijaintiedun hyödyntämistä Pietarin ja pääkaupunseudun metropoliakselilla,
Venäjän tämänhetkisistä ongelmista huolimatta. Mukaan työhön alueen parhaaksi tarvitaan koko ELY-keskuksen laaja
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toimijaverkosto sekä monet hyvät yhteistyötahot alueella ja sen ulkopuolella.
Ylijohtaja Leena Gunnar

Maaseutuohjelman rahoitus- ja tuki-infot kiinnostivat Kaakkois-Suomessa
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 hanke- ja
yritystukien haku avataan keväällä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus
järjesti 9.2.2015 Lappeenrannassa ja 11.2.2015 Kouvolassa info- ja
koulutustilaisuudet alueen hanketoimijoille maaseutuohjelman rahoitusja tukimahdollisuuksista. Koulutustilaisuudet kiinnostivat toimijoita
kiitettävästi, molemmissa tilaisuuksissa jouduttiin turvautumaan
lisätuoleihin. ELY-keskuksen asiantuntijoiden lisäksi tilaisuuksissa pitivät
puheenvuoron Antero Parkkonen (Pro Agria Etelä-Suomi ry) ja Mirja
Nylander (Metsähallitus). Kaikkien Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014–2020 tukien haut saadaan auki kevään 2015 aikana.
Lue lisää

Pohjavesialueista uutta tietoa

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on työstänyt kartat joissa on
kaikkien alueen tärkeimpien pohjavesialueiden sijainnit kunnittain. Kartat löytyvät ymparisto.fi-sivustolta, polku on vedet/
vesiensuojelu/pohjavesien suojelu/pohjavesialueet. Karttatiedostot ovat sivun alaosassa ja kooltaan melko suuria, joten niiden
avaaminen saattaa kestää jonkin aikaa.
Pohjavesialuetietoja tarvitsee rakentaja ja rakennuttaja, yritystoimintaa suunnitteleva ja harjoittava, kaavoittaja ja esimerkiksi
jätevesijärjestelmäänsä suunnitteleva yksittäinen haja-asutusalueen kiinteistönomistaja. Lue lisää
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Vaikuta vesiin!
Vielä on aikaa ottaa kantaa vesienhoitoon! Vuoksen ja Kymijoen-Suomenlahden
vesienhoitoalueiden suunnitelmista voi vielä lähettää kommentteja 31.3.2015 saakka.
Samaan aikaan vesienhoidon kanssa kuullaan myös tulvariskien hallinnan suunnitelmista
ja merenhoitosuunnitelmista.
Lue lisää merenhoidonsuunittelusta!
Lue lisää vesienhoidon ja pohjavesien kuulemisesta Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella
Lue lisää vesisnhoidon ja pohjavesien kuulemisesta Vuoksen vesienhoitoalueella
Lue lisää tulvariskien hallinnan kuulemisesta Haminan-Kotkan alueella
Lue lisää tulvariskien hallinnan kuulemisesta Kymijoen alueella

Pääkonsuli Pirjo Tulokas toi tuoreimmat kuulumiset Pietarista - Team
Finland -toimijat vierailulla Etelä-Karjalassa.

”Poliittisesti, ja erityisesti taloudellisesti, tilanne Venäjällä on vaikea.
Suomalaisyritykset eivät ole kuitenkaan poistumassa Pietarista" pääkonsuli Pirjo Tulokas toteaa. Suomen
pääkonsulaatti Pietarissa tarjoaa suomalaisille yrityksille Team Finland -palveluja ja tukea eri tavoin. Esimerkkinä kerran
kuukaudessa järjestettävät yritysaamukahvit ajankohtaisista teemoista sekä pääkonsulivetoiset oven avaus- ja fact finding matkat potentiaalisille markkina-alueille Luoteis-Venäjällä. Pääkonsuli Tulokas kutsuu kaikki kiinnostuneet yritykset ja toimijat
mukaan!
Lappeenrannan teknillinen yliopisto isännöi tammikuun lopulla Pietarin ja Kaakkois-Suomen
Team Finland -verkostotoimijoiden tapaamista. Keskusteluissa nousivat esille yritysten
haasteet Venäjälle suuntautuvassa liiketoiminnassa, ja mitä eri toimijoiden välinen Team
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Finland -yhteistyö voi parhaimmillaan yrityksille tarjota.
Lue lisää

REACH kemikaalien valvonnassa

Ympäristöministeriön, Tukesin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä koulutustilaisuudessa Helsingissä 27.1.2015
tarjottiin tuoreinta tietoa kemikaalien valvonnasta painottuen REACH-asetuksen valvontaan ympäristönsuojelulain valvonnan
osana. Koulutuksen kohderyhmänä olivat aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja
koulutukseen osallistui n. 200 osallistujaa. Tilaisuudessa todettiin muun muassa tarve kehittää ympäristönsuojeluviranomaisille
yhteinen kemikaalilain valvontaan soveltuva käyttäjäystävällinen järjestelmä.
Kuvassa kemikaalivalvonnan erikoistumistehtävää hoitava Pirjo Korhonen

Lue lisää

Rahoitusta ja palveluita Kaakkois-Suomen pk-yrityksille ELY-keskuksesta
ELY-keskus voi osallistua yritysten kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Yritystoiminnan kehittämiseen myönnettävien avustusten tavoitteena on
uuden liiketoiminnan luominen sekä pk-yritysten kasvun ja
kansainvälistymisen edistäminen. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja
perustuvat hakijoiden esittämiin hankesuunnitelmiin.
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Kehittämisavustusta suunnataan pääsääntöisesti pienten ja mikroyritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen.
Hankkeissa tuetaan lähinnä ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöä. Avustusta voidaan myöntää myös palkkamenoihin, jotka
aiheutuvat hankkeen toteuttamisen kannalta uuden, keskeisen henkilön palkkaamisesta yritykseen.
Hakijan kannattaa olla jo hankkeen suunnitteluvaiheessa yhteydessä ELY-keskuksen asiantuntijoihin, joilta saa lisätietoja
hankkeen rahoitusmahdollisuuksista sekä avustuksen hakemisesta ja myöntämisperusteista.
Kehittämisavustusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta. Haku on jatkuva eli kehittämisavustuksen osalta ei ole erillisiä
hakuaikoja. Yritystukien sähköinen asiointi
PK- yritysten kehittämispalvelut antavat hyvät eväät eteenpäin toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille.
Palvelut sisältävät liiketoiminnan analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluja.
Yritys voi tehdä kehittämiskartoituksen, hakea asiantuntijapalveluita sekä koulutusta: www.yritystenkehittamispalvelut.fi.
Koulutuspalveluissa alkaa alueen pk-yritysten johdolle ja avainhenkilöille suunnattu Markkinoinnin ja asiakkuuksien
johtaminen -koulutusohjelma.
Syksyllä 2015 alkaa Talouden ja tuottavuuden johtaminen -koulutusohjelma.
Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijoihin ja kysy lisää:
Yritysasiantuntijat Paavo Tolvanen, p. 0295 029 093 ja Maija-Liisa Huovila, p.0295 029 046.
Energia-asioissa palvelee Ilpo Kinttula, p. 0295 029 055.
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Uudet yritysten kehittämispalvelut antavat yrityksellesi siivet
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Ruokaa omasta maasta!

Lähiruuassa on kyse suomalaisesta ruokatuotannosta, yrittäjyydestä,
työllisyydestä, taloutemme hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Kaakkois-Suomen maaseutuohjelmalla 2007–2013 on vastattu
hyvin lähi- ja luomuruokatrendeistä nouseviin kehittämistarpeisiin rahoittamalla alueemme yrityksiä sekä elinkeinotoimintaa
kehittäviä hankkeita.
Yritysrahoitusta on myönnetty muun muassa ilmakuivattua suomalaista sianlihaa valmistavan luumäkeläisen Saparokujan
tuotantotilojen rakentamiseen, Kaslink Oy:n laajennusinvestointeihin tai Polven Juustolan toiminnan kehittämiseen.
Rahoituksella on ollut olennainen merkitys myös Takaladon Lihan ja Kalan tai teurastamotoimintaa harjoittavan Liha REM Oy:n
yritystoiminnan käynnistymisessä sekä uusien tuotantotilojen rakentamisessa Neittamon Herkulle. Investointituki on myös
avittanut entisen Karjaportin kiinteistön muuttumista Kaskein Marja Oy:n uusiksi tehdastiloiksi.
Lue lisää

Tulevaisuutta aistimassa nuorisotakuussa
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Suomen Ammattiliittojen
keskusjärjestön (SAK) järjestämä yhteistyöfoorumi nuorten palveluista
kokosi 21.1.2015 Kouvolan kaupungintalon juhlasaliin reilut 80
osallistujaa.
Keskustelujen faktapohjana käytettiin tuoreita työllisyyskatsauksen
lukuja; Suomen 360 000 työttömästä on nuoria eli alle 25-vuotiaita 50 000. Kaakkois-Suomessa työttömiä työnhakijoita oli
joulukuun lopussa lähes 24 000, joista alle 25-vuotiaita 3600. Nuorten työttömyys kasvaa Kaakkois-Suomessa muuta maata
nopeammin. Työllisyyskatsauksesta selviää, että esimerkiksi työttömiä, ylioppilastutkinnon varassa olevia nuoria on
huomattavasti edellisvuotta enemmän. Luvut kertovat synkkää tarinaa siitä, miten vaikeaa etenkin ensimmäinen työpaikka on
löytää. Näiden kivikovien faktojen saattelemana Kaakkois-Suomen nuorisofoorumi kokoontui yhteen pohtimaan, miten nuoret
saadaan joustavasti työelämään tai koulutukseen.
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Lue lisää

Ajankohtaista
Elintarvikealan uudet tuulet - tule tutustumaan ohjelmiin ja rahoitukseen
Kaakkois-Suomen alueen tilaisuudet pidetään 17.3 2015 Kouvolassa ja Lappeenrannassa. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
tästä

Vt 6 Taavetti - Lappeenranta-hankkeen urakoitsijaksi Skanska Infra Oy
Vt 6 Taavetti - Lappeenranta-tiehankkeen kehitysvaihe alkaa maaliskuussa. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen
urakoitsijaksi on valittu Skanska Infra Oy. Urakan kehitysvaihe kestää syksyyn 2015, jonka jälkeen Liikennevirasto päättää
hankkeen siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaihe päättyy ja hanke valmistuu kokonaisuudessaan liikenteelle v. 2018.
Lue lisää Liikenneviraston tiedotteesta.

Maaseutufoorumi 25.3.2015 Merikeskus Vellamossa Kotkassa
Perinteinen Kymenlaakson Maaseutufoorumi järjestetään Merikeskus Vellamossa (Tornatorintie 99, KOTKA) keskiviikkona
25.3. Vuorovuosittain eteläisessä ja pohjoisessa Kymenlaaksossa järjestettävän järjestyksessään yhdeksännen foorumin
teemana on Hyvinvointia Luonnosta. Mielenkiintoisten puheenvuorojen lisäksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua
Hyvinvointitoriin, jossa esitellään ja myydään hyvinvointi palveluita ja tuotteita.
Ilmoittautuminen Maaseutufoorumiin on avattu. Lue lisää ja käy täyttämässä sähköinen ilmoittautuminen 16.3.2015 mennessä
osoitteessa: http://www.sepra.fi/fi/ajankohtaista/maaseutufoorumi
Mielenkiintoisten puheenvuorojen lisäksi yleisöllä on mahdollisuus tutustua Hyvinvointitoriin, jossa esitellään ja myydään
hyvinvointi palveluita ja tuotteita. Hyvinvointitorille voi ilmoittautua tästä linkistä.

Vaikuttamisen paikka! - Koulutusta siitä miten voi vaikuttaa paikallisesti koulujen
opetussuunnitelmatyöhön 4.3.2015.
Vielä ehdit mukaan! Lue lisää
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Luonnonkiven louhinnan parhaat ympäristökäytännöt selvitetty
Luonnonkiven tuotannon parhaat ympäristökäytännöt julkaisussa käsitellään luonnonkiven ottotoiminnan prosesseja ja niiden
ympäristövaikutuksia. Julkaisussa esitetään perustiedot louhimoiden melu-, pöly-, tärinä-,pinta- ja pohjavesivaikutusten
arvioinnista ja mittaamisesta. Lue lisää

Maaseudun tiedotushankkeiden ensimmäinen sähköinen haku käynnissä
Ensimmäinen uudessa sähköisessä Hyrrä-asiointipalvelussa avattava haku alkaa maanantaina 23.2., kun haettavaksi tulevat
kohdennetut tiedotushankkeet. Hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 kautta.
Hakujaksolla 23.2.–22.3.2015 voi hakea hanketta, jossa koulutetaan viljelijöitä uuden ohjelmakauden mahdollisuuksista tai
tiedotetaan maaseudun kehittämisestä. Hankkeiden tulee voida käynnistyä nopeasti ja ne toteutetaan enintään vuoden
mittaisina. Lue lisää

Kestävää kasvua -kampanjan pienten ja keskisuurten cleantech- ja biotalousyritysten kansainvälisen kasvun vauhdittamiseksi
käynnissä
Lue lisää

Uusi julkaisu
Kaakkois-Suomen työmarkkinat vuosina 2008–2014
- mitä taloustaantumassa on tähän mennessä tapahtunut
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