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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Asialistalle lisättiin kohta 8. ”Maahanmuuttoasiain toimikunnan perustaminen”.
Todettiin, että STTK:n Kaakkois-Suomen aluetoimikunnan varsinaisena jäsenenä ELYn
neuvottelukunnassa toimii Mervi Taimisto ja varajäsenenä Eeva Muukka.

2.

Edellisen kokouksen pöytäkirja/9.3.2012
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

3.

TE-toimistouudistus
ELY-keskuksen elinkeinot, työllisyys, osaaminen ja kulttuuri -vastuualueen johtajana 1.4.2012 aloittanut Satu Mäkelä esittäytyi.
Mäkelä esitteli TE-toimistouudistusta. Kaakkois-Suomen TE-toimisto (Kouvola,
Kotka, Etelä-Karjala) aloittaa toimintansa 1.1.2013. TE-toimistot Savitaipaleella ja
Iittissä lopettavat toimintansa. Luumäellä säilynee pilottihankkeena yhteispalvelu-
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piste KELAn ja poliisin kanssa. Parikkalassa toimii yhteispalvelupiste vielä tällä
hetkellä.
Kaakkois-Suomen TE-toimiston johtajana 1.1.2013 aloittaa KTM Juha Kouvo
toimien tehtävässä kuluvan vuoden loppuun projektipäällikkönä. Kolmen palvelulinjan (toimivat kaikissa TE-toimistojen toimipaikoisssa) johtajien tehtävien hakuaika on päättynyt. Tehtäviin ilmoittautui 10 henkilöä.
Palvelulinjat ovat:
Työnvälitys- ja yrityspalvelut
- keskittyy työnvälitykseen lähinnä sähköisiä palveluja käyttäen
Osaamisen kehittämispalvelut
- keskittyy osaamisen kehittämiseen
Tuetun työllistymisen palvelut
- haastavammat asiakkaat, tuettua työllistämistä (yhteistyö mm. KELAn ja terveyspalveluiden kanssa).
TE-toimistouudistuksen valmisteluun on nimetty useita henkilöstöä osallistavia
työryhmiä. Työ- ja elinkeinoministeriö antaa uudistukselle raamit, joiden pohjalta
TE-toimisto voi itse rakentaa toimintansa. Työjärjestysluonnos on tehty.
Pirjo Hedman tiedusteli, tuleeko jatkossa myös yksi TE-toimikunta. Mäkelä keskustelee asiasta Kouvon kanssa. Ylijohtaja kertoi, että tarkoituksena on vielä nykyistä tehokkaammin yhdistää ELYn ja TE-toimistojen hallinto- ja viestintäresursseja jatkossa.
Johannes Moisio tiedusteli, miten TE-toimisto viestii tarjoamistaan palveluista yhteispalvelupisteissä. Mäkelä kertoi monikanavapalveluita markkinoitavan asiakkaille useiden kanavien kautta.
Juha Haapaniemen kysyttyä mahdollisesta ELY-keskusten vähentämisestä ylijohtaja totesi, että talouspoliittinen ministerivaliokunta nimittää selvitysmiehen tekemään selvitystä, miten ELYjen ja TE-toimistojen tehtävät hoidetaan vähenevillä
resursseilla. Keinoja ovat mm. erikoistuminen, hallintotehtävien tehostaminen ja
hankintatehtävien kehittäminen. Kaakkois-Suomen ELYn tulee supistaa nykyistä
noin 200 henkilötyövuosikehystään vielä 40 htv:llä lähivuosina. Hallitusohjelman
mukaan ELYjä kehitetään kuitenkin nykyrakenteen pohjalta.
Ylijohtaja on mukana ELYjen johtoryhmässä, jonka avuksi selvitysmies nimetään
sovittamaan yhteen ELYjen ja TE-toimistojen tehtäviä väheneviin kehyksiin. Ylijohtaja totesi ELYjen olevan alueellisia toimijoita ja kehittäjiä alueellisuuden ollessa keskeinen säilytettävä vahvuus.
4.

Palaute 11.6.2012 Venäjäyhteistyöseminaarista
ELY-keskus ja maakunnan liitot järjestivät 11.6.2012 Kotkassa seminaarin ja työpajoja, joissa tarkasteltiin Kaakkois-Suomen sijaintiedun tarjoamia mahdollisuuksia alueen hyvinvoinnin edistämisessä.
Elinkeinoministeri Jyri Häkämies kuvaili puheenvuorossaan odotuksiaan keväällä
tekemänsä avauksen – Kaakon kasvusopimuksen – suhteen. Rima on uskallettava asettaa korkealle jotta kasvusopimus on nimensä mukainen.
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TEM:n edustaja kuvaili EU:n ulkorajayhteistyötä; mitä kaakossa toteutetaan kuluvalla ohjelmakaudella ENPI-ohjelman ja ohjelmakaudella 2014–2020 ENIohjelman kautta.
Kehittämispäällikkö Hanna Kailasto ELY-keskuksesta kuvaili vihreän ja älykkään
kasvukäytävän ideologiaa. Tavoitteena on kehittää kasvun, kilpailukyvyn ja uusien liiketoimintojen lähestymistapa. Laajapohjaisena julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyönä on mahdollista saada enemmän vaikuttavuutta. Käyttäjät ja elinkeinoelämä sitoutetaan väyläkäytävän ja sen vaikutusalueen suunnitteluun.
Kukin kaakon kaupunkiseutu kuvaili puheenvuorossaan alueidensa kehittämisnäkemyksiä ja -odotuksia.
Iltapäivä käytettiin Venäjäpotentiaalin hyödyntämismahdollisuuksien tarkasteluun
kuuden eri teeman kautta. Tarkoitus on, että kuluvan vuoden aikana teemoja
työstetään valmisteluryhmän ja pienempien työpajojen toimesta. Loppuvuodesta
järjestetään laaja alueellinen sidosryhmäseminaari, jossa tarkastellaan suunniteltuja toimia ja linjataan jatkotyötä.
Juha Haapaniemi kysyi, eikö merestä keskusteltu seminaarissa lainkaan. Teema
ei noussut esille; Suomi ja Venäjä tekevät kuitenkin Itämereen liittyvää yhteistyötä mm. ENPI-ohjelmassa. Meri nostettaneen voimakkaammin esille jatkossa.
ELYn innovaatiot ja kansainvälistyvä liiketoiminta -yksikkö on saanut valtakunnallisen Venäjä-statuksen. Todettiin, että ELY-keskuksen mahdollista Venäjäerikoistumista käsitellään strategisen tulossopimuksen tarkistuksessa.
5.

Strategisen tulossopimuksen valmistelu
ELYn strategisen tulossopimuksen tarkistuksessa ei ole tulossa merkittäviä muutoksia substanssiin. Haasteena on lisäsäästöistä selviäminen ja toiminnan kehittäminen samaan aikaan. Strategisen tulossopimuksen tarkistusten tulee olla
TEM:ssä viimeistään 26.10.2012.

6.

ECOREG-katsaus
Kehitysinsinööri Mika Toikka esitteli ECOREG:n (alueellisen ekotehokkuuden
seuranta- ja arviointijärjestelmä) uusimpia tuloksia, jotka kuvaavat vuotta 2010.
Ympäristöindikaattorit
 hiilidioksidipäästöt laskussa johtuen kivihiilen käytön vähentymisestä
 typenoksidit laskussa syynä energiantuotannon lasku
 rikkidioksidi alhaisella tasolla hajukaasujen käsittelyn tehostuttua
 typpikuormituksessa vesiin pientä nousua
 PM10-hiukkasten nousun syynä katupöly
 haisevien rikkiyhdisteiden määrässä selkeä lasku
 sähkön kulutus laskenut, syynä tehtaiden alasajo (teollisuuden osuus
energiankulutuksesta 70–80 %)
Talousindikaattorit
 metsäsektorin osuus alueen arvonlisäyksestä viimeisen 10 vuoden aikana
pudonnut samalla kun muun arvonlisäyksen osuus kasvanut
 tuotanto laskenut vähemmän kuin osuus arvonlisäyksestä
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sellun ja massan tuotannossa pudotus suurempi Kymenlaaksossa kuin
Etelä-Karjalassa
muussa kuin raskaan liikenteen ajoneuvomäärissä raja-asemilla nousua
transito; satamissa viime aikoina nopea pudotus

Sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit
 työttömyysaste 2011 kääntynyt laskuun
 huoltosuhde heikentynyt molemmissa maakunnissa
 yrittäjien osuus työllisistä kasvanut
 nettomuutto (pois lukien siirtolaisuus) miinuksella, siirtolaisuus tasoittaa
nettomuuttoa
 sairastavuusindeksi jonkin verran valtakunnan tason yläpuolella
 T&K-menot suhteellisen matalat
ECOREGin tuloksia käytetään pohjana mm. tulossopimusten päivityksessä.
7.

Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset
Soile Pietiläinen esitteli asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksia.
Jatkuva asiakaspalaute rahoitus, maksatus ja osaamisen hankinta, asteikolla
1–5:
 tyytyväisyys saatuun palveluun 4,17
 aikataulun noudattaminen 4,09
 yhteistyön sujuvuus 4,41
 asiantuntijan ammattitaito 4,37
 yleisarvosana 4,23
Asiakkaat kokevat mm. jonkin verran byrokratiaa. Luvuista ei vielä valtakunnallista vertailua, sillä vasta kuusi ELYä on mukana tutkimuksessa. Lokakuun 2012
alusta kaikki ELYt tulevat mukaan tutkimukseen, joten jatkossa saadaan vertailutietoja muualta maasta.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksesta vuosina 2011–2012 on saatu tulokset:
maanteiden kunto
yksityinen liikenne 3,57
raskas liikenne 3,14
pääteiden talvihoito
yksityinen liikenne 3,75
raskas liikenne 3,34
muiden teiden talvihoito
yksityinen liikenne 2,92
raskas liikenne 2,48
Tulokset ovat hyviä valtakunnallisesti tarkasteltuina.
Todettiin, että alemmalla tieverkolla on alempi laatutasovaatimus. Jatkossa perustasoa leikataan ja rahoitusta kohdennetaan lisää rataverkon hoitoon.
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Maahanmuuttoasiain toimikunnan perustaminen
Asiantuntija Merja Mattila esitteli maahanmuuttotilastoja Kaakkois-Suomesta:
 v. 2011 ulkomaalaisia oli 9902 (Kotkassa 5,3 %, Lappeenrannassa 3,7 ja
Kouvolassa 2,3 % väestöstä)
 maahanmuuttajista työttömiä työnhakijoita on n. 34 %.
Laki kotouttamisen edistämistä tuli voimaan v. 2011. ELYn tehtäviä on listattu lakitasolla. KASELY hoitaa maahanmuuttoasiat yhdessä Hämeen ja Uudenmaan
ELYjen kanssa.
Vastuu kotouttamisen kehittämisestä on aina kunnalla. ELY voi asettaa alueellisen toimikunnan, jonka tehtävänä on kotouttamisen kehittäminen ja suunnittelu
sekä yhdenvertaisuuden edistäminen keinoina mm. tiedon kerääminen, työllisyys
ja yrittäjyysstrategiat ja poliittisiin ratkaisuihin vaikuttaminen.
Neuvottelukunnan jäsenet esittivät toimikuntaan edustajia mm. ympäristöjärjestöistä, SPR:stä ja Työterveyslaitokselta. Toimikunnan ei toivota olevan kuitenkaan liian laaja eikä liian viranomaispainotteinen. Työelämän pelisäännöt tulisi
tehdä tutuiksi ja ohjautuminen työmarkkinoille selkeäksi. ELYllä ei ole ajantasaisia työlupalinjauksia.
Neuvottelukunta piti toimikuntaa tarpeellisena. Sovittiin, että asia käsitellään
myös ELY-keskuksen johtoryhmässä, minkä jälkeen asiaa valmistellaan edelleen.
8.

Muut asiat
Muita asioita ei ollut.

9.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään perjantaina 21.9.2012 klo 10.00 alkaen. Kokouksessa
käsitellään ainakin ALKU-selontekoa ja ELYn kehittämistavoitteita.

10. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

Muistion laati

Marjaliisa Clack
johdon sihteeri

