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1.

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti jäsenet tervetulleiksi neuvottelukuntaan
kaudeksi 2013–2015. Neuvottelukunnan asettamispäätös on muistion liitteenä. Kokouksen osallistujat esittäytyivät ja kertoivat oman yhteistyön painopisteensä ELYn
kanssa.
Todettiin tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriön 21.12.2010 antama määräys ”Neuvottelukuntien ja vastaavien toimielinten palkkiot 1.1.2011 alkaen”. Koska neuvottelukuntien, lautakuntien ja muiden vastaavien toimielinten työt tehdään lähes pääsääntöisesti
virkatyönä virka-aikana, niistä ei makseta erillisiä kokouspalkkioita. Matkakustannuksia voidaan poikkeustapauksissa maksaa soveltaen valtion matkustussääntöä.

2.

ELYn ja vastuualueiden lyhyet tilannekatsaukset
Puheenjohtaja esitteli ELYn toimintaa, koska osa jäsenistä on uusia. ELYjen toimintaajatuksena on edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpa-
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no- ja kehittämistehtäviä alueillaan. ELYjen yhteiset arvot ovat asiakaslähtöisyys,
osaaminen, yhteistyö ja avoimuus. Kaakkois-Suomen ELYn visiona on olla alueella
tunnettu ja tunnustettu hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäjä. Työyhteisö on sitoutunut yhteisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Vuorovaikutus on avointa ja aktiivista.
Strategisen tulossuunnitelman 2012–2015 alueelliset painotukset ovat:
 elinkeinorakenteen monipuolistaminen ja rakennemuutoksen hallinta
 sijaintiedun hyödyntäminen Pietarin ja pääkaupunkiseuduon metropoliakselilla
 vesistöjen tilan parantaminen.
ELY-keskus toimii kuuden ministeriön hallinnonalalla (TEM, LVM, OKM, SM, MMM ja
YM). Lisäksi keskeisiä ovat kuusi keskusvirastoa, mm. liikennevirasto ja maaseutuvirasto (MAVI).
KASELYssä on kolme vastuualuetta (elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri, liikenne ja infrastruktuuri sekä ympäristö ja luonnonvarat). Vastuualueiden läpi kulkevat
yhteiset toiminnot (asiakkuus, viestintä, rahoitus ja strategia). Kaakkois-Suomen ELYkeskus on maan erikoistuneimpia. ELYssä hoidetaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti keskitettyjä asiantuntijatehtäviä ja näitä on kaikilla vastuualueilla.
Ylijohtaja toimii myös Y-vastuualueen johtajana. Hän esitteli vastuualueen tilannekatsauksen:
 kyselytulosten mukaan vesistöjen rehevöityminen on suurin ympäristöhaaste
 vesistöjä rehevöittävät erityisesti typpi ja fosfori. Suomenlahden ja PienSaimaan tilan parantaminen ovat painopisteinä vesien hoidon suunnittelussa
 huomattava osa keskeistä yhdyskuntarakennetta ja pilaantuneita maa-alueita
sijaitsee 1. Salpausselällä ja pohjavesialueilla. Uusia houkuttelevia yritystoimintojen alueita tulee saada keskeisten pohjavesialueiden ulkopuolelle
 maankäyttö, asuminen, liikenne, palvelut ja elinkeinot ovat keskeinen suunnittelukokonaisuus (MALPE)
 alueidenkäytön kehittämisessä korostuvat matkailun ja kaupan mahdollisuudet ja uusiutuvat energiamuodot; tuulivoimahankkeita on paljon vireillä
 vapaaehtoinen metsien suojelu on korvannut aiemmat velvoittavat toteutustavat luonnonsuojelun toteutuksessa
L-vastuualueen johtaja Antti Rinta-Porkkunen kertoi vastuualueensa ajankohtaisista asioista:
 alueen tuotanto voimissaan; ulkomaankauppaa, transitoliikennettä, Venäjänmatkailua
 liikennevirastosta ja liikenne- ja viestintäministeriöstä vahvaa ohjausta ELYille
 tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2013–2017 luonnoksena
 kehysriihi: liikennepolittiisen selonteon hankkeet käynnistetään
- E18 Hamina–Vaalimaa-elinkaarihanke suuri investointi
- Taavetti–Lappeenranta-yhteyden kehittäminen
- Luumäki–Imatra kaksoisraide rataverkon puolella
 alemman tieverkon kunto heikkenee, ykkösasia pääteiden parantaminen
 valtakunnallisessa liikennetelematiikkayksikössä työskentelee 18 henkilöä
 liikenneministeri vierailee logistiikkapäivässä Veturissa 20.5.2013
E-vastuualueen johtaja Satu Mäkelä kertoi vastuualueen ajankohtaisista asioista:
 yhteys Nuijamaalta raja-asemalle olisi elinkeinojen kannalta tärkeä saada toimimaan
 nuorisotakuu: voidaan kouluttaa nuoria, muttei työpajalta toiselle
 E-vastuualueen yritysasiantuntijat kartoittavat yritysten tarpeita







Kaakkois-Suomessa yksi TE-toimisto, jolla useita toimipisteitä
rakennemuutos: maatilojen koko kasvaa
Maaseutuohjelmaa kirjoitetaan uusiksi. EU-rahat vähenevät, mutta maaseutuohjelmassa taso pysyy
osaaminen ja kulttuuri -toimintoja vahvistettu
Venäjä-erikoistumisen status saatu

Keskustelussa neuvottelukunta totesi mm., että tuulivoimatuottajien toiminnan
kannattavuutta heikentävät tutkakysymysten epäselvyys ja mahdollinen kaatuminen osaltaan yritysten kustannettavaksi.
3.

Katsaus kehysriihen päätöksiin KASELYn kannalta
Puheenjohtaja kertoi hallituksen kehysriihen (21.3.2013) tuloksista ELYn kannalta.
Kehysriihessä on päätetty myöhentää ELY-keskusten toimintamenoihin vuosille
2014–2015 ajoitettuja menosäästöjä siten, että menosäästöt toteutetaan vuosina
2016–2017. Tarkoituksena on turvata ELYjen asiantuntemus ja eläköitymisen paremmat hyödyntämismahdollisuudet.
TEM käynnistää tulevien säästöjen mahdollistamiseksi 6 mittavaa kehittämishanketta:
1. Ohjaus- ja suunnittelujärjestelmän yksinkertaistaminen
2. Toiminnan ja palveluiden sähköistäminen
3. ELY-keskusten ja TE-toimistojen yhteinen kehittämis- ja hallintoyksikkö
4. Asiakaspalvelun toimintamalli
5. Erikoistumiset
6. Maksupolitiikan tarkistaminen
YM:n yhteyteen perustettaneen ohjaus- ja kehittämisyksikkö akuutteihin selvittämis- ja kehityshankkeisiin mm. Talvivaaran ympäristöonnettomuudesta saatujen
kokemusten pohjalta.

4.

Sidosryhmätutkimuksen tulokset/Pietiläinen
Asiakkuuspäällikkö Soile Pietiläinen esitteli kevättalvella 2013 viranomaiskumppaneille, muille kumppaneille, palveluntuottajille ja ohjaaville tahoille tehdyn sidosryhmätutkimusten tuloksia.
Sidosryhmät ovat KASELYn toimintaan melko tyytyväisiä. Kokonaisarvosana parani hitusen vuoteen 2011 verrattuna. Tyytyväisyystaso on Kaakkois-Suomessa
aiempaan tapaan valtakunnallista heikompi.
Palveluntuottajien ja ohjaavien tahojen tyytyväisyys vuoteen 2011 verrattuna on
puolestaan selvästi parantunut. Palveluntuottajien tyytyväisyys KASELYn toimintaan on valtakunnallista tyytyväisyystasoa parempi ollen 3,8. Ohjaavien tahojen
tyytyväisyysarvosana Kaakkois-Suomen osalta on nyt 4,17 (asteikko 1–5).
KASELYä pidetään sidosryhmien arvioissa ensisijassa asiantuntevana ja melko
helposti lähestyttävänä yhteistyökumppanina, mutta ei niinkään joustavana, tehokkaana tai nopeana. Vastaajien vapaamuotoisesti esittämät myönteiset adjektiivit
Kaakkois-Suomen ELYstä ovat aktiivinen, ammattitaitoinen, läpinäkyvä ja innovatiivinen.

Kolmannes vastaajista arvioi toiminnan kehittyneen parempaan suuntaan viimeisen vuoden aikana, mikä ylittää maan keskiarvon.
5.

Alueelliset kehitysnäkymät
Satu Mäkelä kertoi, että alueelliset kehitysnäkymät julkaistaan TEM:n toimialapalvelun kautta kahdesti vuodessa. Kaakkois-Suomen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan ennakoidaan lähtevän nousuun 12 kuukauden kuluttua. Osaavan työvoiman saatavuus paranee. Rakennemuutos vaikuttaa Kouvolan seutukunnalla edelleen. Miesten työttömyys on kasvanut 9 %; samoin pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut.
Kotka–Haminan seudulla teollisuus on menettänyt tuotantoa ja työllisyyttä
Isoja matkailu- ja kauppahankkeita on vireillä. Imatran seutukunnalla tax free myynti on kasvanut 37 % vuodessa. Rajanylityspaikka uudistuu. Lappeenrannassa
vallitsevat myönteiset näkymät (energia- ja ympäristötekniikka, ICT).
Neuvottelukunta totesi todellisena ongelmana olevan alueen pitkäaikaistyöttömyyden; kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Kylien elinvoimaisuutta voisi ylläpitää esim.
tuottamalla hoitopalveluita maaseudulle. Voisiko kuntien roolia hoitopalveluissa tukea? Uusiutuvan energian tuottaminen korvaa teollisuudesta menetettyjä työpaikkoja. Kotimaisen energian tuottaminen esim. hakkuutähteestä on kannatettavaa.
Energiahankkeita ja -suunnitelmia on vireillä paljon ympäri maan.

6.

ECOREG-katsaus
Kehitysinsinööri Mika Toikka esitteli alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmää (ECOREG), joka koostuu 24 ympäristöindikaattorista, 7 talousindikaattorista ja 23 sosiaalis-kulttuurisesta indikaattorista ja kattaa Kymenlaakson ja EteläKarjalan maakunnat.
Poimintoja uusimmista tuloksista:
Ympäristö
 teollisuuden CO2-päästöissä tuntuvaa laskua (Mussalon alasajo, Finnsementin
kivihiilen vähennys)
 laskeumakarttojen mukaan lyijypäästöt laskeneet KASELY-alueella selkeästi
 kaupunkien ilmanlaatu parantunut
 puuston määrän kehitys kestävällä puolella (enemmän kasvaa kuin hakataan)
 yhdyskuntajätettä kertyy hiukan aiempaa enemmän
 sellun ja massan tuotanto ja päästöt vähentynyt enemmän Kymenlaaksossa
 uusiutuvan energian osuus maakunnissa on kasvussa
Talous
 metsäsektorin osuus arvonlisäyksestä on alueella laskenut
 yritystoiminta aiempaan tapaan maan keskiarvoa alempana
 yrittäjien osuus työllisistä on Etelä-Karjalassa valtakunnan tasoa ylempänä
 T&K-menot aiemipien vuosien tapaan matalalla – iso haaste
 yöpymisvuorokausissa on nousua
Sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit
 ovat alueella aiempaan tapaan alemmat kuin valtakunnan taso
 nettomuutto on siirtolaisuuden ansiosta saatu plussalle
 syntyvyys valtakunnan tasoa alempana




ulkomaan kansalaisten osuus noussut
elinajanodote nousee.

Vuosiraportti on luettavissa www.aavistus.fi -sivustolla.
7.

Muut asiat
ELYn avoimet ovet järjestetään 24.5. klo 12.00–16.30. Ohjelmassa on mm. asiantuntijoiden esityksiä ELYn tehtäväalueilta ja muuta ohjelmaa.

8.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään perjantaina 6.9.2013 klo 9.00 alkaen.

9.

Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45.

Muistion laati

Marjaliisa Clack
johdon sihteeri

