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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen.
2. Edellisen kokouksen pöytäkirja/16.12.2011
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
3. ELYn toimintakertomusluonnos vuodesta 2011
Strategiapäällikkö Jyrki Karhula esitteli toimintakertomusluonnoksen, joka noudattelee TEM:n kanssa tehdyn strategisen tulossopimuksen rakennetta. Toimintakertomuksen asiakokonaisuudet ovat:
johdon katsaus
toiminnan vaikuttavuus
toiminnallinen tehokkuus
tuotokset ja laadunhallinta
henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
tilinpäätösanalyysi
sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistuslausuma
yhteenveto havaituista väärinkäytöksistä ja
allekirjoitukset.
KAAKKOIS-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Vaihde 020 636 0090
Salpausselänkatu 22
www.ely-keskus.fi/kaakkois-suomi
PL 1041, 45101 Kouvola
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Maaseutu ja energia -yksikön päällikkö Jyrki Pitkänen kertoi, että yritystukien
myöntämisessä oli vuonna 2011 selkeää kasvua. Tukia myönnettiin 11 M€, mikä
tarkoittaa 28 prosentin nousua pääosin energiasektorilla (bioenergia, tuulivoima
jne). Uusia työpaikkoja syntyi ko. toiminnoissa 350. Maaseutuohjelmasta rahoitettiin reilut miljoona euroa. Muut hakemukset ovat olleet vähäisiä.
Kotieläintalous on lipumassa pois Kaakkois-Suomen alueelta isojen teurastamojen keskittyessä Keski- ja Länsi-Suomeen. Maaseutuohjelman rahoitusta on runsaasti käytettävissä. Ohjelma lähti alkuvuosina hitaasti liikkeelle; täten tänä
vuonna on käytössä 10,5 M€. Jotta hakuja saataisiin mahdollisimman pian liikkeelle, on tarkoitus lisätä mm. infrahankkeiden rahoittamista (vesihuolto, tienpito,
laajakaista). Puhtaita tutkimushankkeita ei voida tukea. Hakemuksia ELYssä on
tällä hetkellä 4,5 miljoonan edestä. Maakunnan yhteistyöryhmien kokouksissa on
keskusteltu asiasta.
Liikennehankkeista todettiin rajanylityspaikkojen toimivan äärirajoilla. Suomen ja
Venäjän välisen rajan ylittää 13,5 miljoonaa henkilöä vuodessa vuoteen 2014
mennessä.
Keskusteltiin ravinnepäästöjen vähenemisen tahdista. Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi totesi, että viljelijöiden kanssa tehtävät maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset toimivat päästöjen vähentämisessä täsmäaseina. Lannoitemyyntisäänöksiä on kiristetty. Fosforin vaikutusaika, ”pellon muisti”, on kuitenkin
pitkä. Yksittäisen vuoden kuormitusta kuvaavat sade ja sääilmiöt yleensä. Kun
sääolosuhteet lasketaan pois, fosforikuorma on 1990-luvulta vähentynyt 20 %.
Typpipitoisuus lisääntyy myös ilman ihmistoimintaa.
Jätevedenpuhdistusta teollisuus- ja yhdyskuntapuhdistamoissa tulee valvoa tarkemmin. Kotkan puhdistamo toimii hyvin, myös Mäkikylässä typpi poistetaan.
Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon purkupaikkakysymykset ovat aiheuttaneet pitkiä viiveitä vesistöjen tilan kohenemisessa. Yhdyskuntajäte poltetaan Kotkan polttolaitoksella, jolloin läjitettävä määrä vähenee. Alueelle myös tuodaan jätettä.
Luonnonsuojelualueet alkavat olla toteutettuina, mutta UPM:n 500 ha:n alue on
vielä kesken. METSO-kohteet ovat pieniä, mutta työmäärä on hallinnollisesti sama kuin suuremmissakin.
Valtakunnallisesti tulvariskialueiksi on määritelty 2 aluetta Kaakkois-Suomessa
(Kymijoki ja Hamina-Kotka).
Todettiin tarkempien mittareiden olevan kirjattuina toiminnallisiin tulossopimuksiin.
Toimintakertomuksen laadinnnan määräaika on 15.3.2012. Strategisen ja toiminnallisen suunnittelun aikana on tärkeää toimia yhteistyössä sidosryhmien kanssa.
4. Toiminnallisten tulossopimusten tilannekatsaus
Todettiin toiminnallisten tulossopimusten tilanne:
E-vastuualue: ohjaavia tahoja on monta. Toiminnallinen tulossopimus on allekirjoitettu yhdessä Maaseutuviraston, Elintarviketurvallisuusvirasto ja MMM:n riistaja kalaosaston kanssa, mutta erikseen Turvatekniikan keskuksen kanssa.
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Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa on allekirjoitettu tulossopimus kirjasto-,
kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimesta, koulutuksesta ja osaamisesta sekä ESRtoiminnasta ja valtakunnallisesta ESR-kehittämistoiminnasta.
Sisäasiainministeriön tulossopimus maahanmuuttoasioissa on allekirjoittettu yhdessä Uudenmaan ja Hämeen ELYjen kanssa.
Y-vastuualue: yksi yhteinen tulossopimus on allekirjoitettu YM:n ja MMM:n vesivaraosaston kanssa; tulosneuvottelut käydään erikseen molempien ministeriöiden kanssa.
L-vastuualue: sopimus tehdään Liikenneviraston kanssa, ohjaus toivotaan yhdestä paikasta. Rinta-Porkkunen kävi läpi sopimuksen pääkohdat.
ELY on ympäristöministeriön suuntaan aktiivinen Itärajan rakennetarkastelusta
ENPI-hankkeessa.
5. Muut asiat
Alueelliset talousnäkymät 1/2012 -julkistamistilaisuus 9.3.2012 Kouvolassa on
katsottavissa TEM:n toimialapalvelussa.
ELY on antanut lausunnon liikennepolittiisesta selonteosta. Selonteon toivotaan
ohjaavan KASELYä esitettyä tarkemmin. Hankelistaa ei ole vielä tiedossa.
Seppo Repo esitti, että maa- ja metsäelinkeinot tulisi saada mukaan maaseutuohjelmaan. Alalla tulisi olla palveluntarjoajia metsäenergian saamiseksi liikkeelle. Maa- ja metsäelinkeinojen työllisyysvaikutus olisi 160 htv. Uusia elinkeinotoiminnan muotoja tulisi löytää: metsätalousyrittäjyyttä pitäisi kehittää. Verkostoyhteistyö tulee saada toimivaksi, sillä hankkeita syntyy verkostojen kautta. Hankerahoituksen riittävyys ei takaa osaamista. Metsäenergian neuvottelukunta LUT:n
kanssa toimii. Myös uudella EU-ohjelmakaudella bioenergian ja uusiutuva energian (tuuli ja metsä) käyttö voimistuvat, täten ohjelmien integrointi olisi tärkeää.
Metsäohjelman yksityiskohtia voitaneen esitellä neuvottelukunnalle myöhemmin
vuoden aikana.
Seuraava kokous pidetään perjantaina 15. kesäkuuta klo 13.00 alkaen.
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