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Pienestä tulee edelleen suurta yhdessä tekemällä 

 

 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014‒2017 tähtää siihen, että Etelä-Karjala on vuonna 2030 Suomen menestyvin 

maakunta. Kriteereissä korostuvat elinvoimaisuus ja hyvän elämän edellytysten vahvistuminen. Juha Sipilän hallitus 

päätti marraskuussa 2015 muodostaa Suomeen 18 itsehallintoaluetta, joista yksi on Etelä-Karjala. Uudistus antaa 

hyvän perustan maakunnan kehitykselle. Etelä-Karjala on toiminut maakunnallisessa yhteistyössä edelläkävijänä 

monella sektorilla. Hallituksen päätös antaa mahdollisuuden toimia edelläkävijämaakuntana myös jatkossa. 

 

Maakuntaohjelmaa tehtiin yhdessä ja yhdessä sitä myös toteutetaan. Maakuntaohjelma on koko maakunnan oh-

jelma. Maalia kohti edetään askel kerrallaan ja välillä askelet ovat sivuaskelia, jopa taka-askelia, kuten viime vuoden 

aikana on tuntunut tapahtuvan. Silti kuljemme edelleen määrätietoisesti kohti tavoitettamme. Siitä kertovat monet 

tekijät. Maakunnan metsäteollisuus uudistuu investoinnein biotaloustoimijoiksi. Yliopisto ja ammattikorkeakoulu 

tuottavat osaajia ja innovaatioita, joita tarvitaan yritystoiminnassa. Maakunnan asukkaat, me eteläkarjalaiset, tar-

tumme tilanteisiin, joissa voimme tehdä yhdessä asioita uudella ja usein entistä paremmalla tavalla. Erinomainen 

esimerkki siitä on kansalliseksi edelläkävijäksi tunnustettu Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote. 

 

Jatkuva ja myös ennakoimaton muutos vaikuttaa Etelä-Karjalan tulevaisuuteen. Poliittiset suhdanteet ja talous ovat 

aiheuttaneet viimeisen reilun vuoden aikana epävarmuutta maakunnan tulevaisuuden näkymiin. Korkeakoulut, 

osaaminen, uudistuva teollisuus, sijainti, järviluonto ja ihmiset ovat vahvuuksiamme, joiden varaan luomme tulevai-

suuttamme. Mennään edelleen positiivisina karjalaisina eteenpäin! 

 

Matti Viialainen 

Maakuntajohtaja 
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1. Johdanto 

 
Etelä-Karjalan maakuntaohjelma linjaa maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityis-

piirteisiin perustuvat kehittämisen yhteisesti sovitut tavoitteet. Se sovittaa yhteen alueen tahtotilan sekä kan-

sallisen ja EU-politiikan työnjaon. Maakuntaohjelma tehdään kunnallisvaalikausittain neljäksi vuodeksi. Maa-

kuntavaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2014‒2017 viitoittamaan maakun-

nan kehittämistyötä. Tässä seurantaraportissa peilataan maakuntaohjelman toteutumista reilun vuoden ohjel-

makauden jälkeen, joskin käytettävissä oleva tilastomateriaali asettaa rajoja osalle tarkastelusta. 

 

Etelä-Karjalan kehitykseen vaikuttavia tekijöitä on paljon ja vaikutusmahdollisuudet niihin vaihtelevat merkit-

tävästi. Maakuntaohjelmassa muutostekijät koottiin alla olevaan kuvaan. Ohjelmakauden aikana ovat realisoi-

tuneet erityisesti Venäjään ja julkiseen talouteen liittyvät riskit sekä Euroalueen talousongelmat. Matalasuhdan-

teen jatkumisesta on seurannut työttömyyden kasvua sekä muuttoliikettä, jossa vastaanottajina korostuvat 

pääkaupunkiseutu ja muut kaupungit. Etelä-Karjala on samassa veneessä muun Suomen kanssa. Suomea ja 

Kreikkaa lukuun ottamatta EU:n alueen talous kasvaa muun muassa korkotason ja energian hinnan alhaisuu-

den sekä euron alhaisen kurssin ansiosta. Näitä tekijöitä ei ole kyetty Suomessa hyödyntämään.  

 

 
 

Maakuntaohjelmaa työstettäessä maakuntavaltuusto asetti muutamalle maakunnan yleistä kehitystä kuvaa-

valle muuttujalle tavoitteen numerona. Tavoitteet ja kunkin toteutumistilanteesta kertova viimeinen käytettä-

vissä oleva tilastotieto on koottu oheiseen taulukkoon. Viimeistä tilastotietoa on verrattu kesällä 2014 käytettä-

vissä olleeseen tietoon. Kehityksen suunta ei ennakoi maakuntaohjelman tavoitteiden saavuttamista. Se on 

seurausta maakunnan toimintaympäristön negatiivisista muutoksista. Positiivisia viestejä ovat kasvuyritysten 

määrän sekä työllisyysasteen kasvu. 
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 Viimeisin  

tilastotieto 

Tavoite 2017 Kehityksen suunta  

verrattuna 6/2014 

Väkiluku 131 331 (10/2015) 132 000 henkilöä - 

BKT/asukas 34 898 (2012) 45 000 € - 

Kasvuyritysten määrä  Kaakkois-Suomi 37 kpl 

(2009–2012) 

40 + 

Viennin osuus tuotannosta 13,4 % (2012) 15 %   - 
Työttömyysaste (TEM, työttömyystilasto) 14,8 % (9/2015) 9 % - 

Työllisyysaste (TK, työvoimatutkimus) 65,8 % (2014) 67 % + 

Nuorten työttömyys (TEM, työttömyystilasto) 1 255 henkilöä (9/2015) 700 henkilöä - 

Pitkäaikaistyöttömyys (TEM, työttömyysti-

lasto) 

2 583 henkilöä (9/2015) 1 300 henkilöä - 

Peruskoulun jälkeistä tutkintoa vailla oleva  

25‒29-vuotiaat 

14,3 % (2014) 12 %  +/- 

 
 

 

2. Rajattomia mahdollisuuksia ja uusia tuulia rajamaakunnassa 

Maakuntaohjelmalla pyritään Etelä-Karjalan vetovoimaisuuden ja eteläkarjalaisten hyvinvoinnin lisäämiseen. 

Maakuntaohjelman neljä toimintalinjaa kiteyttävät toiminnan neljäksi kokonaisuudeksi, joilla on kullakin oma 

visio ja sitä toteuttavat tavoitteet. Kullekin toimintalinjalle on asetettu omat indikaattorit, jotka on jaoteltu han-

ketoiminnan määrällisiä tuotoksia mittaaviin tuotosindikaattoreihin ja sen laajempia vaikutuksia mittaaviin tu-

losindikaattoreihin. Seurantaraportissa tarkastellaan kunkin toimintalinjan indikaattorien toteutumista. 

 

Maakuntaohjelmaa toteutetaan myös maakunnassa tehdyillä muilla ohjelmilla ja suunnitelmilla. Niitä ovat esi-

merkiksi kuntien ja kaupunkien strategiat sekä Etelä-Karjalan elinkeinostrategia, jonka tavoitteet ovat vuodessa 
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2020. Elinkeinostrategian toteutumistilanne päivitettiin syksyllä 2015. Elinkeinoelämän näkökulmasta kuluneen 

kahden vuoden aikana edetty kohti tavoitteita, joskin yhteistyön, joustavuuden ja innovatiivisuuden suhteen 

kehitys oli ollut negatiivista. Päivityksen perusteella maakunnan vahvuudet ja mahdollisuudet sekä yrittäjyys, 

innovatiivisuus ja yhdessä tekeminen ovat edelleen olennaiset perustekijät. 

 

 

3. Toimintalinjat  

 

3.1 Yritteliäs ja osaava Etelä-Karjala 

 

Toimintalinjan yksi keskeinen tavoite on, että Etelä-Karjala tarvitsee uusia osaamispohjaisia työpaikkoja uudis-

tuvaan teollisuuteen ja muille toimialoille. Sen lisäksi on turvattava osaavan työvoiman saatavuus kasvaville 

matkailu- ja palvelualoille, vaikka tilanne onkin niiden suhteen huonompi kuin maakuntaohjelman valmistu-

essa. Elinkeinorakenteen monipuolistamiseksi sekä kasvavien ja kansainvälistyvien yritysten lisäämiseksi tarvi-

taan tehokasta tukea yritysten käynnistymiseen, uudistumisen sekä innovaatioiden avaamien mahdollisuuk-

sien hyödyntämiseen. Uutta yritys- ja liiketoimintaa luodaan maakunnan korkeakoulujen osaamisesta. Sitä tu-

kevat yhteistyö, epätyypilliset kohtaamiset ja postiviinen, yritteliäs ilmapiiri. Samalla tuetaan vastavalmistunei-

den työllistymistä Etelä-Karjalaan. Keskeistä on rohkeus kokeilla ja yrittää sekä tehdä maakunnan elinvoimai-

suutta tukevia valintoja.  

Toimintalinjan yksi tuotosindikaattorit analysoivat hanketoiminnalla aikaan saatuja yrityksiä ja työpaikkoja, yri-

tysten osallistumista hanketoimintaan sekä maakunnan oppilaitosten hanketoimintaa ja työelämä- ja yritysyh-

teyksiä. Maakuntaohjelmakausi käynnistyi samanaikaisesti uuden EU-ohjelmakauden kanssa vuonna 2014. Kes-

tävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 on käynnistynyt varsin hyvin. Etelä-Karjalan 
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liiton EAKR-rahoituksen kysyntä on ollut vilkasta, mutta EAKR-yritysrahoituksen kysyntä vaimeampaa.  ESR-ra-

hoituksen kysyntä on vilkastunut syksyllä 2015.  

Liiton EAKR-rahoitusta on kohdennettu energia- ja ympäristösektorin sekä matkailun kehittämishankkeisiin, 

jotka ovat toteuttaneet myös toimintalinjaa yksi lisäämällä osaamista ja yritteliäisyyttä. Älykkään erikoistumisen 

kärjet ‒ puhdas elinympäristö ja kestävä hyvinvointi ‒ ovat näkyneet hakujen painotuksissa. Korkeakoulujen ja 

elinkeinoelämän yhteistyön tiivistämistä sekä yrittäjyyden edistämistä tukevaa hanketoimintaa on käynnistetty 

maakuntaohjelman painopisteiden mukaisesti. EURA2014-järjestelmän seuranta- ja raportointiosio ei ole vielä 

käytössä, joten tarkkoja tietoja hankkeisiin osallistuneiden yritysten määrästä tai työpaikka- ja yritysvaikutuksista 

ei ole. Toimintalinjan edistämiseen soveltuu myös maaseutuohjelma, josta valmistellaan syksyllä 2015 ensim-

mäisiä rahoituspäätöksiä.  

Toimintalinja yksi koskettaa erityisesti yrityksiä ja oppilaitoksia, joista merkittävimmissä eli Lappeenrannan tek-

nillisessä yliopistossa (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulussa (Saimia) ja Ammattiopisto Sampossa (Sampo) 

käytiin syksyn 2015 aikana yhteistoiminta-neuvotteluja, joiden tuloksena on noin 150 työsuhteen päättyminen. 

Maakunnan osaamispohjaiset työpaikat vähenevät vastaavasti, mikä aiheuttanee muuttoliikettä. Säästötarpeet 

johtuvat opetukseen, tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan kohdistuvista leikkauksista, vähenevästä tulo- ja 

yritysrahoituksesta, ammatillisen työvoimakoulutuksen vähenemisestä sekä perusopiskelijamäärän pienene-

misestä.  

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kustannukset Etelä-Karjalassa olivat vuonna 2014 maan toiseksi alhai-

simmat (9 784 €/opiskelija/vuosi) ja edellisenä vuonna maan alhaisimmat. Ero kalleimpaan maakuntaan eli 

Etelä-Savoon oli 3 616 €/opiskelija/vuosi vuonna 2014. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä ei saanut syksyllä 

2015 oikeutta metsäalan perustutkinnon myöntämiseen metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelmassa, koska 

kaikki koulutusluvat uudistetaan vuoden 2018 alussa. Koulutus jatkuu sen vuoksi entiseen tapaa Sampossa, 

mutta tutkinnot myöntää Tampereen seudun ammattiopisto Tredu 

Tuotosindikaattorina seurataan oppilaitosten yhteistyöhankkeita toisten koulutuksen järjestäjien ja yritysten 

kanssa. Ammattiopisto Sampolla on meneillään 40 hanketta, joista kymmenkunta on kokonaan omia eli niissä 

ei ole toista oppilaitosta kumppanina, mutta niissäkin kumppaneina on yrityksiä tai yhteisöjä. Saimaan ammat-

tikorkeakoulu on ollut vuosina 2014–2015 mukana 36 hankkeessa, joista 30 on toteutettu yhteistyössä jonkun 

muun koulutuksen järjestäjän kanssa. Yritysten kanssa on 15 yhteistyöhanketta. 

Oppilaitosten työelämäyhteyksien mittarina toimii opetushenkilökunnan työelämäjaksojen määrä.  Ammattikor-

keakoulussa ja yliopistossa ei ole käytössä varsinaisia henkilökunnan työelämäjaksoja. Ammattikorkeakoulussa 

henkilökunnan eli opettajien ja TKI-henkilöstön työelämäyhteydet muodostuvat TKI-hankkeissa. Opetushenki-

löstön osallistuminen työelämähankkeisiin vaihtelee hankekannan mukaan, mutta oli noin kahdeksan henkilö-

työvuotta vuonna 2014. Mukana ovat opettajat ja TKI-henkilöstö. Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun työ-

elämäyhteydet muodostuvat pitkälti samalla tavalla eli tutkimus- ja kehittämishankkeiden ja henkilökunnan 
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yritysyhteyksien kautta. Varsin mielenkiintoisia tuloksia on saatu esimerkiksi korkeakoulujen yhteisessä Lares-

hankkeessa, jossa kuvataiteilijat ja insinöörit ovat kehittäneet yhdessä laserleikkaustekniikkaa. 

Työelämäyhteyksiin liittyy vahvasti koulutuksen järjestäjien perustoiminnan linkittäminen yritysyhteistyöhön. 

Moni opintojakso toteutetaan Saimaan ammattikorkeakoulussa projektiopintoina eli yhdessä yritysten ja julkis-

ten toimijoiden kanssa. Yritysyhteistyötä tehdään myös Saimian opiskelijoiden osuuskunnissa ja Lappeenran-

nan teknilliseen yliopiston Firmatiimissä. Opiskelijavoimin toimiva Firmatiimi vierailee yrityksissä ja kertoo yh-

teistyömahdollisuuksista yliopiston kanssa: vierailuja oli toiminnan käynnistäneen hankkeen aikana 130 ja uu-

tiskirjeellä kontaktoitiin 1 400 yritystä. Vastaanotto on ollut myönteinen. Yhteistyömahdollisuuksia ovat esimer-

kiksi opiskelijoiden työ- tai harjoittelupaikat sekä tilauksesta tehtävät projekti-, harjoitus- ja opinnäytetyöt. Eri-

tyisesti muualta kuin Etelä-Karjalasta kotoisin oleville yliopisto-opiskelijoille ensimmäisen harjoittelu- tai kesä-

työn saaminen maakunnasta on kriittinen piste. Siitä voi muodostua alku polulle, joka kiinnittää hänet valmis-

tumisen jälkeen maakuntaan työskentelemään ja perustamaan perhettä.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston tavoitteena on tulla Suomen ensimmäiseksi OECD:n kriteeristön täyttä-

väksi yrittäjämäiseksi yliopistoksi. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun opis-

kelijoiden yhteinen yrittäjyysyhteisö LUTES ( LUT Entrepreneurship Society) järjestää tapahtumia, jotka tukevat 

yrittäjyyteen liittyvää oppimista ja alentavat kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. LUTES auttaa kiinnostuneita löytämään 

kumppaneita, jotta liikeideat saadaan jalostettua yritystoiminnaksi. LUTESin toiminnan rahoitus tulisi saada 

kestävälle pohjalle. 

Ammattiopisto Sampon yrittäjyyskoulutus uudistui vuonna 2014. Sampon muiden osaamispolkujen rinnalle 

luotiin Yrittäjyyspolku, jolla tarjotaan opiskelijoille käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä ymmärrystä ja oh-

jausta yrittäjyyteen. Opiskelijat voivat esimerkiksi perustaa yrityksen ja suorittaa siinä osan opinnoista. Yrittä-

jyyspolkua ja -opintoja tuetaan oppimisympäristön kehittämishankkeella. Yrittäjyyttä tukevat hankkeet ovat 

käynnistyneet hyvin ja opiskelun aikaisia nuorten yrityksiä (NY) on perustettu yhdeksän. Saimaan ammattikor-

keakoulun kanssa yhteisiä yrittäjyysopintoja aletaan tarjota syksystä 2015 vaiheittain.  

Toimintalinjan yksi tulosindikaattorit liittyvät yritysten ja työpaikkojen määrään. Etelä-Karjala on perinteisesti 

suuryritysten maakunta, jonne tarvittaisiin lisää erityisesti keskisuuria yrityksiä. Pienten ja keskisuurten yritysten 

määrässä, kuten yleensäkään yritysten määrässä, ei ole suurta vaihtelua. Toimipaikkojen kokonaismäärä on 

vajaa 8 000 (7 866 toimipaikkaa vuonna 2012) ja yrityksiä on noin 7 000 (7 087 vuonna 2014). Valtaosa maakun-

nan yrityksistä työllistää alle 10 henkeä. Aloittaneita yrityksiä oli Etelä-Karjalassa vuonna 2014 edellisvuoteen 

verrattuna 60 yritystä vähemmän ja lopettaneita yrityksiä oli 23 enemmän. Kasvuyritysten määrä sen sijaan li-

sääntyi Kaakkois-Suomessa ja oli 37 vuonna 2014. Maakunnan yrityksistä noin neljännes toimii maaseutukun-

nissa. Yrittäjien osuus työssäkäyvistä oli 11 prosenttia vuonna 2012. Yrittäjiä maakunnassa oli tuolloin 5 751.  

Yrittäjyyshenkisen asenteen kehittymistä tukee Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) yrityskylätoiminta. Yritys-

kylä Kaakkois-Suomen toiminta toteutetaan yhteistyössä Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson ja Päijät-
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Hämeen kuntien kanssa. Se toimii Lappeenrannassa ja tavoittaa lukuvuosien 2015–2018 aikana noin 15 000 kuu-

desluokkalaista opettajineen. Oppilaat pyörittävät yrityskylässä päivän ajan yhteiskuntaa eri rooleissa ja tehtä-

vissä. Ennen yrityskyläpäivää oppilaat saavat teoriapaketin TAT:n kouluttamilta opettajilta. Etelä-Karjalassa yrit-

täjyyteen siis panostetaan. On tärkeää hyödyntää eri tahojen ja toimenpiteiden välinen synergia. Yritystoimin-

nan perusvire on maakunnassa kohtuullisen positiivinen eikä merkittävää yritystoiminnan alasajoa ole tapah-

tunut, vaikka talouden suhdanteet ovat maakuntaohjelman valmistumisen jälkeen heikentyneet. 

Maakuntaohjelman tavoitteena on saada entistä useampi maakunnan oppilaitoksista valmistuva työllistymään 

maakuntaan joko yrittäjinä tai palkkatyössä. Ammattiopisto Samposta valmistuvista maakuntaan jää merkit-

tävä osa. Maakuntaohjelman tulosindikaattorina seurataan korkeakouluista valmistuneiden sijoittumista.  Sai-

mian valmistuvista opiskelijoista Etelä-Karjalaan asettuvien osuus on noin 60 prosenttia ja Lappeenrannan tek-

nillisestä korkeakoulusta noin viidennes. Ammattikorkeakoulu vastaa paikallisiin työvoimatarpeisiin hyvin vah-

vasti, samoin ammattiopisto, jonka opiskelijoista merkittävä osa on Etelä-Karjalan alueelta. 

 

3.2 Kansainvälinen ja kiinnostava rajamaakunta 

 

Toimintalinja kaksi korostaa maakunnan sijaintiedun hyödyntämistä ‒ Etelä-Karjalan toimintaympäristö on 

luontaisesti kansainvälinen. Sijainnin lisäksi alueen houkuttelevuus, toimiva infrastruktuuri sekä opiskelija- ja 

osaamispotentiaali yhdistettynä uusiutuvaan yrityskantaan tukevat kansainvälistymistä. Maakuntaohjelman ta-

voitteet kohdistuvat toimivien liikenne- ja tietoliikenneyhteyksien sekä rajanylitysten turvaamiseen, osaamisen 

ja sijainnin hyödyntämiseen elinkeinotoiminnassa sekä kulttuurien monimuotoisuuden rikastavaan vaikutuk-

seen.  

Etelä-Karjala kansainvälistyy tänä päivänä kaikkiin ilmansuuntiin. Kansainvälistymisessä ovat mukana siinä 

edelläkävijöinä tunnetut korkeakoulut, niiden kansainväliset opiskelijat sekä yritykset, järjestöt, perusopetus ja 

toisen asteen koulutus. Syksyllä 2015 maakunnan katukuvassa näkyy edelleen venäläisiä matkailijoita, joita ei 

pidä unohtaa, vaikka heidän määränsä on vähentynyt ‒ venäläismatkailu ja rajan läheisyys tuottavat edelleen 

maakunnan aluetaloudelle merkittäviä summia. Matkailussa on tehty uusia avauksia esimerkiksi Kiinan suun-

taan. Loppukesästä 2015 vauhdittunut turvapaikanhakijoiden määrän kasvu asettaa haasteita sekä kotoutta-

mistoiminnalle että rajamaakunnalle tyypilliselle avarakatseiselle ilmapiirille ja suvaitsevaisuudelle. 

Toimintalinjan tuotosindikaattorit kohdentuvat pitkälti infrastruktuurihankkeisiin. Valtatie 6:n perusparannus 

Taavetti‒Lappeenranta on käynnistynyt vuonna 2015 ja kaksoisraiteen Imatra‒Taavetti ja siihen liittyvän Imatran 

rautatieyhteyden henkilö- ja tavaraliikenteelle kansainvälistämisen ratasuunnittelu on käynnistymässä. Hank-

keen käynnistämiseen tarvitaan vielä Sipilän hallituksen ja eduskunnan päätös. Hanke on sisältynyt liikennepo-

liittiseen selontekoon ja selonteossa hanke sitouduttiin toteuttamaan vuosina 2016–2022.  
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Lappeenrannan lentokentän alueellistamisen ehdoista on päästy syksyllä 2015 yhteisymmärrykseen Finavian, 

Lappeenrannan kaupungin sekä Etelä-Karjalan liiton ja liikenne- ja viestintäministeriön kesken. Päätökset len-

tokenttäkiinteistön siirtymisestä säätiön omistukseen ja liiketoimintojen siirtymisestä osakeyhtiölle tehdään 

vielä loppuvuodesta 2015. 

Hallitus on päättänyt kohdistaa väyläverkoston korjausvelan vähentämiseen lisärahoitusta yhteensä 600 mil-

joonaa euroa vuosina 2016–2018. Tämän lisäksi tieverkon kehittämismomenteilta, isoista investoinneista, siir-

retään vuosina 2017–2019 yhteensä 364 miljoonaa euroa korjausvelkakohteisiin ja siitä 40 miljoonaa euroa yk-

sityisteille. Liikenneministeriö ja Liikennevirasto ovat korostaneet korjausvelkakohteiden valinnassa elinkei-

noelämän tarpeita ja elinkeinoelämän edustajia tullaan kuulemaan kohteiden priorisoinnissa. Etelä-Karjalan 

kannalta tärkeät kohteet on määritelty vuonna 2014 valmistuneissa Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa ja 

Etelä-Karjalan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. 

Laajakaistayhteyksien laajamittaisempi rakentaminen on käynnistynyt vuonna 2015 Savitaipaleella ja Taipal-

saarella. Lemillä on tehty rakentamiseen liittyvät päätökset. Laajakaistan rakentamiseen odotetaan tukea maa-

seutuohjelmasta. 

Liikenneturvallisuus on parantunut. Henkilövahinkoja aiheuttaneet onnettomuudet maanteillä, kaduilla ja yksi-

tyisteillä yhteensä vähenivät 25 prosenttia vuonna 2014, vaikka autojen ja liikennesuoritteiden (autokilometrejä 

maanteillä) lisääntyivät. 

 

Maakunnan raja-asemien matkustajamäärät sekä henkilö- ja raskas liikenne ovat vähentyneet vuodesta 2013 

lähtien ja rajanylitysten määrän ennakoidaan asettuvan kuluvana vuonna vuoden 2010 tasolle. Vuonna 2014 

Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta kulki 8 904 787 matkustajaa, 3 015 490 henkilöautoa ja 598 427 raskaan 

liikenteen kulkuneuvoa. Henkilöautoista ja matkustajista noin kaksi kolmannesta kulki Etelä-Karjalan rajanyli-

tyspaikkojen (Parikkala, Imatra, Nuijamaa ja Vainikkala) kautta ja raskaasta liikenteestä noin puolet. Kaakkois-
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Suomen raja-asemien kautta Suomeen saapuvien venäläisten matkustajien määrä vähenee vuonna 20145 edel-

lisen vuoden 3,6 miljoonasta matkustajasta 2,6 miljoonaan, mikä on vähemmän kuin vuonna 2010. Ensi vuonna 

matkustusmäärä vielä jatkanee laskuaan. Rajanylitysten sujuvuus on ollut rajanylitysten vähenemisen vuoksi 

varsin hyvä, mutta ajoittain rajalle on syntynyt ruuhkia lähinnä viranomaisten toimien seurauksena: rajanylitys-

ten vähennyttyä on vähennetty myös henkilökuntaa. 

Venäläisten asiakkaiden ja vähittäiskauppojen myynnin väheneminen näkyy erityisesti Tax free -myynnissä, 

jossa muutosprosentit olivat Lappeenrannassa ja Imatralla lokakuussa 2015 lähes -50. Samansuuntainen on 

koko kuluneen vuoden tilanne. Myös Invoice-leimaukset rajanylityspaikoilla ovat vähentyneet, joskin suhteessa 

Tax freetä vähemmän. Tammi‒elokuussa 2015 venäläiset käyttivät Suomessa keskimäärin noin 156 euroa mat-

kustajaa kohden, kun he vuonna 2014 käyttivät 236 euroa.  

Venäläisten yöpymiset vähenivät vuonna 2014 noin neljänneksellä, mutta samaan aikaan venäläisten matkaili-

joiden keskimääräinen viipymäaika Etelä-Karjalassa kasvoi, mikä kertoo ostosmatkailun vähentyneen loma-

matkailua enemmän. Etelä-Karjalassa vierailleiden venäläisten määrä on pudonnut vuonna 2015 lähes puoleen 

vuoden 2014 tasosta, ja pudotus on ollut selkeästi jyrkintä koko Suomessa. Myös Etelä-Karjalassa tapahtunei-

den kaikkien yöpymisten kokonaismäärä väheni: yöpyjiä oli Etelä-Karjalassa 674 060 vuonna 2014. Heistä 47 pro-

senttia oli ulkomaalaisia ja heistä 84 prosenttia venäläisiä. Sen sijaan matkailijoiden keskimääräinen viipymis-

aika piteni ja huoneen keskihinta kasvoi. Huoneiden keskihinta oli naapurimaakuntia selvästi parempi, joskin 

siinä on ollut vuonna 2015 laskua, kuten myös majoitusmyynnissä. Majoitus- ja varauspalveluiden liikevaihto 

sekä matkailun työpaikat vähenivät vuonna 2013.  

Matkailun yleistilannetta kuvaa oheinen infograafi.  joka sisältyy vuonna 2015 tehtyyn Etelä-Karjalan matkailu-

strategiaan. Matkailustrategiassa linjattiin matkailun tavoitteita sekä rakennettiin maakuntaohjelmassa tavoit-

teeksi otettua yhteistä tarinaa maakunnan matkailulle. 

Venäjän-kaupan barometrin mukaan näyttäisi siltä, että matalasuhdanteen pohja saavutettiin keväällä 2015. 

Teollisuudessa vaikuttaisi olevan aavistus elpymisestä, mutta ruplan kurssi on heikko, eikä sen merkittävää pa-

rannusta ole odotettavissa lähiaikoina. EU:n ja Venäjän välisellä pakotepolitiikalla on ollut suoria vaikutuksia 

etenkin maatalous- ja elintarvikesektorilla ja logistiikassa. Maailmantalouden elpyminen lisäisi energian ja eri-

tyisesti öljyn kysyntää, joka on Venäjän talouden selkäranka. Jos EU:n ja Venäjän välisiin kiistoihin löytyy ratkai-

suja ja Euroopan talouden elpyminen jatkuu, kääntynee ruplan kurssi ja sen myötä Venäjän kauppa kasvuun.  

Etelä-Karjalan asukkaista 3,48 prosenttia oli vuonna 2014 ulkomaan kansalaisia: se on noin puoli prosenttia vä-

hemmän kuin koko maassa ja tarkoittaa 4 588 henkilöä, joista noin puolet on venäläistaustaisia. Maahanmuut-

tajien osuus maakunnan väestöstä oli laskenut noin prosentin edellisestä vuodesta. Kehityskulku muuttunee 

vuonna 2015 pakolaisten myötä tuoden samalla haasteita kotouttamiselle. Maahanmuuttajien työttömyysaste 

oli vuonna 2014 Etelä-Karjalassa 35,3 prosenttia ja maahanmuuttajat ovat työllistyneet hieman koko maata 

huonommin. Syyskuussa 2015 ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Lappeenran-

nan seutukunnassa 34,1 ja Imatran seutukunnassa 30,8 prosenttia. 



Ennakkomaksut
Yöpyminen

Ravintolat ja kahvilat
Ohjelmapalvelut

Tapahtumat
Nähtävyydet

Ostokset liikkeissä
Polttoaine

Sisäinen liikenne
Muu

Huvi ja virkistys
Liikenne

Majoitus ja ravitsemus
Matkailu

Vähittäiskauppa

MATKAILIJAN RAHANKÄYTTÖ vuonna 2012 MATKAILUTULO TOIMIALOITTAIN vuonna 2012

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus Kaakkois-Suomen alueella 2013

YÖPYMISET 
vuonna 2014

Tilastopalvelu Rudolf

VAPAA-AJAN MATKUSTAJIEN
TÄRKEIMMÄT SYYT KÄYNNILLE vuonna 2012

1. Sukulaiset
    Ja ystävät
2. Urheilu
3. Luonto
4. Aktiviteetit

5. Kulttuuri
6. Ostokset
7. Tapahtuma
8. Nähtävyys
9. Muu syy

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8. 9.

MATKAN TARKOITUS
vuonna 2102

1. Vapaa-ajan matka
2. Työmatka

3. Yhdistetty työ- ja vapaa-ajanmatka
4. Läpikulkumatka

5. Muu matka

1.

2.
3.

4.
5.

RAJANYLITYKSET 
2014:

Etelä-Karjalassa Venäjän 
rajan ylitti 5 821 341 henkeä

ja 1 891 224 henkilöautoa
Kaakkois-Suomen rajavartiosto

MAJOITUS- JA RAVITSEMUS-
TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 

vuonna 2013
Etelä-Karjalassa oli 

156 miljoonaa euroa
Tilastokeskus/Toimiala Online

KOKONAISMATKAILU-
TULO vuonna 2012

Etelä-Karjalassa oli 
1,2 miljardia euroa

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus 
Kaakkois-Suomen alueella 2013

€
Passport

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus
Kaakkois-Suomen alueella 2013

53 %
Koti-
maiset

47 %
Ulko-

maiset

Asukkaita 131 764
vuonna 2014

Yöpymisiä vuonna 2014
rekisteröidyissä 

majoituslaitoksissa
674 060, joista venäläisten 

yöpymisiä 269 705
Tilastokeskus

Vapaa-ajan
asuntoja 20 442

vuonna 2014

Vuodepaikkoja 5 050
vuonna 2014

z
zz... z

Etelä-Karjala matkailumaakuntana vuonna 2015

MATKAILUN TYÖLLISYYSVAIKUTUS vuonna 2012

Huvi ja virkistys
Liikenne

Majoitus ja ravitsemus
Matkatoimistot

Vähittäiskauppa

Välitön matkailutyöllisyys, henkeä

PALKKA- JA VEROTULOT vuonna 2012, euroja

Huvi ja virkistys
Liikenne

Majoitus ja ravitsemus
Matkatoimistot

Vähittäiskauppa
Palkkatulot Verotulot

Matkailun tulo- ja työllisyystutkimus Kaakkois-Suomen alueella 2013

7



11 
 

Kaikkiaan maakunnassa asuu yli sataa kansallisuutta olevia asukkaita. Maahanmuuttajien Skinnarilan kampus 

on vahva kansainvälistäjä, jossa toimii päivittäin noin 70 eri kansallisuutta. Vuonna 2013 Saimian opiskelijoista 

noin 17 prosenttia oli ulkomaalaisia, mikä oli ammattikorkeakouluista kolmanneksi eniten. LUT:ssa kansainvä-

lisiä opiskelijoita on syksyllä 2015 yhteensä 749. Perustutkinto-opiskelijoista heitä on kahdeksan prosenttia ja 

jatko-opiskelijoista 40 prosenttia. Aloittavista opiskelijoista noin 30 prosenttia on ulkomaalaisia, joista huomat-

tava osa on vaihto-opiskelijoita. LUT on saanut kansainvälisiltä opiskelijoilta kansainvälisessä vertailussa erit-

täin hyviä arviointeja. Etelä-Karjalan molempien korkeakoulujen suomalaiset opiskelijat hakeutuvat innokkaasti 

kansainväliseen vaihtoon, mikä kertoo sekin kansainvälisestä ilmapiiristä oppilaitoksissa ja yleensä maakun-

nassa.  

Ammattiopisto Sampon perustutkinto-opiskelijoista löytyy noin parikymmentä eri kansallisuutta, joista venä-

läistaustaiset ovat suurin joukko suomalaisten jälkeen. Ammattiopisto tarjoaa myös maahanmuuttajakoulu-

tusta sekä toteuttaa maahanmuuttajien työllistymistä tukevaa ja suomalaistaustaisten opiskelijoiden ja henki-

lökunnan kansainvälistymistä edistävää hanketoimintaa. Se tarkoittaa esimerkiksi kansainvälisiä työssäoppi-

misjaksoja yrityksissä. 

 

3.3 Vihreä ja uusiutuva edelläkävijä 

 

Maakuntaohjelman kolmas toimintalinja nojaa luontoon ja sen kestävään hyödyntämiseen. Etelä-Karjalassa 

pohjan ihmisten hyvinvoinnille muodostavat puhdas ympäristö, monimuotoinen luonto, kestävä luonnonvaro-

jen käyttö biotalouden mahdollisuudet ja vähäpäästöiset toimintatavat sekä uuden, ympäristöystävällisen tek-

niikan käyttöönotto. Etelä-Karjalan älykkään erikoistumisen strategia perustuu puhtaaseen elinympäristöön, 

vihreään tekniikkaan ja kestävään hyvinvointiin. Maakunnan selkeä tavoite on metsien ja biotalouden, Saimaan 

sekä LUT:n osaamisen monipuolinen hyödyntäminen. Luontoon, liikuntaan ja maakunnan kulttuuriin nojaavan 

hyvinvoinnin matkailullinen kehittäminen on yksi tavoitteista: sitä edistetään sekä uuden matkailustrategian 

linjauksin että Geopark Saimaan valmistelussa. 

Toimintalinja kolmen tavoitteet liittyvät biotalouteen nojaavaan liiketoimintaan, energia-, sähkö- ja ympäristö-

tekniikan hyödyntämiseen, vastuulliseen kuluttamiseen sekä vihreään hyvinvointiin. Tuotosindikaattorin seu-

raavat rahoituksen kohdetumista sekä kokeiluympäristöjen kehittymistä. Etelä-Karjalan liiton ohjelmakauden 

2014–2020 EAKR-rahoituksesta noin 36 prosenttia (yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa) on ohjattu maakuntaoh-

jelman toimintalinjaa kolme tukeviin vähähiilisyyttä ja energiatehokkuutta edistäviin tutkimus- ja kehittämis-

hankkeisiin, joista suurimman osan toteuttaa Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Lappeenrannan kaupunki 

toteuttaa vahvasti kestävään hyvinvointiin sitoutuvia tavoitteita. Vastaavia linjauksia on tehty myös maakunnan 

muissa kunnissa osin LUT:n maakuntaan tuoman osaamisen kannustamana. 
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Kehittämisrahoituksen löytäminen kokeiluympäristöjen ja pilot-laitosten rakentamiseen on osoittautunut vaike-

aksi muun muassa Parikkalassa, jossa on tehty päätös membraanitekniikkaan perustuvasta jätevedenpuhdis-

tamosta. Toinen merkittävä, uutta vihreää tekniikkaa käyttöönottava kokeiluympäristö on suunnitteilla Etelä-

Karjalan Jätehuolto Oy:n alueelle: tavoitteena on rakentaa Lappeenrantaan materiaalikierrätyksen pilot-laitos, 

jossa yhteistyössä paikallisten pk-yritysten kanssa otetaan käyttöön uusia uudelleenmaterialisoinnin menetel-

miä. Etelä-Karjalassa on Lappeenrannan teknillisen yliopiston kautta syntynyt runsaasti uusia spinnoff-yrityksiä, 

joiden toiminnan kehittymistä pilot-ympäristö edesauttaa. Pilot-laitoksen investointiin ei ole toistaiseksi löyty-

nyt ulkopuolista kehittämisrahoitusta. 

Toimintalinjan kolme tulosindikaattorit seuraavat ympäristöön ja luonnonvarojen käyttöön liittyviä muuttujia. 

Useampi niistä liittyy metsäteollisuuteen. Etelä-Karjalan aluetaloudessa massan- ja paperintuotannon suhteel-

linen osuus arvonlisäyksestä on maan korkein ja sen vaihtelut heijastuvat voimakkaasti aluetalouteen. Metsäte-

ollisuuden osuus arvonlisäyksessä kasvoi vuonna 2010, mutta kääntyi laskuun seuraavana vuonna. Metsäteolli-

suuden osuus BKT:stä oli vuonna 2012 reilu 12 prosenttia.  

Kaakkois-Suomen metsäteollisuus kuluttaa lähes kolmasosan Suomen metsäteollisuuden raakapuusta. Puus-

ton määrän kehitystä seurataan hakkuukertymällä, joka oli vuonna 2013 Etelä-Karjalassa 2 589 306 kuutiota 

(+13,4 prosenttia). Samana vuonna puuston kasvu oli 2 739 000 kuutiota. Hakkuumäärä on kasvanut, mutta met-

sävarojen käyttö on edelleen kestävällä pohjalla eli hakkuukertymä ei ylitä puuston kasvua. Energiapuun käyttö 

lisääntyy, kun Imatralle valmistuu uusi hakevoimala ja lämpölaitos. Maan sisäisiin puuvirtoihin vaikuttavia teki-

jöitä ovat Äänekosken biotuotetehdas ja Kymin tehtaiden kunnostuksen tuoma lisäkapasiteetti sekä mahdolli-

nen Kuopion sellutehdas.  

Kasvihuonepäästöt Etelä-Karjalassa ovat vähentyneet vuoden 2010 jälkeen. Vähennystä on tapahtunut kaikissa 

päästöluokissa, mutta tuntuvin muutos on energiasektorilla ja teollisuusprosesseissa. Etelä-Karjalan teollisuu-

den ja energiantuotannon fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön yhteenlasketut hiilidioksidipäästöt olivat 

vuonna 2014 12,3 prosenttia edellisen vuoden päästöjä pienemmät. Hiilidioksidipäästöjen kehitys vuosina 

2009–2014 on ollut maakunnassa vastaavan ajanjakson valtakunnallista päästökehitystä positiivisempaa. Teol-

lisuuden ja energiantuotannon hiilidioksidipäästöt Etelä-Karjalassa ovat laskeneet vuoden 2009 jälkeen selvästi, 

johon suurin yksittäinen syy on Finnsementti Oy:n sementtitehtaan prosessi- ja polttoaineuudistus.  

Etelä-Karjalan pääteiden tieliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 2014 12,7 prosenttia edellisvuoden 

päästöjä pienemmät. Päästöihin vaikuttaa positiivisesti liikennemäärien ja autokannan kehittyminen sekä raja- 

ja raskaan liikenteen väheneminen.  

Yhdyskuntien ja teollisuuden typpi- ja fosforikuormitus vesiin on kasvanut vuonna 2014. Typpikuormitus kasvoi 

prosentin ja fosforipäästöt noin kolme prosenttia. Teollisuuden typpikuormitus kasvoi 5,3 ja fosforikuormitus 

8,1 prosenttia, kun yhdyskuntien typpikuormitus väheni 4,5 ja fosforikuormitus 13,8 prosenttia. Teollisuuden 

typpipäästöt kasvoivat eniten Stora Enso Oyj:n Imatran tehtailla. Yhdyskuntapuhdistamojen osalta typpipäästöt 

vähenivät eniten Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n Toikansuon jätevedenpuhdistamolla. Yhdyskuntajätteiden 
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läjitysmäärä ja hyödyntämisaste on parantunut. Kaatopaikalle sijoitettavan asumisperäisten yhdyskuntajättei-

den määrä väheni selvästi vuonna 2013, kun kierrätyskelvottoman kuivajätteen energiahyötykäyttö aloitettiin. 

Jatkossa kaikki edellä mainitut jätejakeet ohjataan energiahyötykäyttöön. Lisäksi parhaillaan kartoitetaan jät-

teiden paikallisia hyötykäyttömahdollisuuksia, joten indikaattorin kehityssuunta on muuttunut selvästi positii-

viseksi. Jätteen hyötykäyttöä lisättiin siten, että vuoden 2015 alusta koko asumisesta syntyvä kierrätyskelvoton 

kuivajätemäärä alkoi ohjautua energiahyötykäyttöön. Hyötykäyttöastetta kuvaavan indikaattorin kehityssuunta 

on ollut vuosina 2009–2014 selvästi positiivinen. 

Uusiutuvien energialähteiden osuus (ilman liikennettä) Etelä-Karjalan energiankulutuksessa on vuoden 2006 jäl-

keen kasvanut tasaisesti, vaikka vuonna 2014 uusiutuvien energialähteiden kulutus laski kolme prosenttia. Sa-

maan aikaan kokonaisenergiakulutus laski 2,2 prosenttia. Mustalipeän polton vaihteluita on kompensoinut 

maakaasun käytön väheneminen ja teollisuuden muiden puuperäisten polttoaineiden kasvanut käyttö. Sähkön-

tuotannon omavaraisuusaste oli 73,6 prosenttia vuonna 2013. Se on vaihdellut 2000-luvulla 56‒75 prosentin vä-

lillä riippuen pitkälti vesivoiman tuotantomääristä. Etelä-Karjalan sähköntuotanto 3 876 GWh (4 072 GWh 

vuonna 2012) jakautui vuonna 2013 seuraavasti:  

 Teollisuuden yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto 48,1 % (45,9 % 2012) 

 Vesivoima 40,2 % (42,2 % 2012) 

 Erillinen lämpövoima 5,2 % (5,6 % 2012) 

 Yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (kaukolämpö) 5,9 % (6,4 % 2012)  

 Tuulivoima 0,6 % (0,0 % 2012). 

Tavoitteena on lisätä lähiruuan tuotantoa, käyttöä ja vientiä. Siihen liittyen seurataan luomutuotannon määrää. 

Luomutuotannossa oleva pinta-ala on maakunnassa loivassa kasvussa: vuonna 2012 luomutuotannossa oli 

maakunnassa 4 285 hehtaaria ja viime vuonna 4 460 hehtaaria. Tilamäärä on pysynyt samana eli luomutuotan-

totiloja on 85. Kaakkois-Suomessa ja Etelä-Karjalassa EU-tukea hakeneiden tilojen määrä vähenee vuosittain 

2,5‒3 prosenttia. Eniten lopettavat maito-, sika- ja kasvihuonetilat. Maitotilat ovat vähentyneet viimeisen kym-

menen vuoden aikana lähes 60 prosenttia ja tuotettu maitomäärä noin 15 prosenttia. Vuonna 2014 maidontuo-

tanto kasvoi hieman koko maakunnassa ja erityisesti vahvoissa maidontuotantokunnissa Parikkalassa, Taipal-

saarella ja Savitaipaleella. Sianlihan tuotannossa Parikkalan Sicakon porsastuotannon loppuminen vaikuttaa 

koko maakuntaan. Nämä kaikki näkyvät maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen määrässä, joka pieneni 119 

työpaikalla vuonna 2012. Työpaikkoja oli 2 037. 

 

3.4 Välitön ja välittävä Etelä-Karjala 

 

Toimintalinja neljä nostaa vahvasti esille osallisuuden ja yhteistyön merkityksen maakunnan hyvinvoinnin edis-

tämisessä. Etelä-Karjala on pieni maakunta ja meitä eteläkarjalaisia on vähän, joten maakunnan menestykseen 

tarvitaan jokaisen eteläkarjalaisen panosta. Erityisesti lapsiin ja nuoriin tehnyt panostukset ovat maakunnan 
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pitkäjänteisimpiä ja hyvätuottoisimpia seurauksia. Voimaa ammennamme karjalaisuudesta, joka on maakun-

nan kulttuurista ja sosiaalista pääomaa. Sen varaan rakennetaan sekä maakunnan sisäistä yhteyttä että sen 

ulkoista kuvaa ja vetovoimaisuutta.  

Toimintalinjaan liittyy vahvasti yhteisen tekemisen sekä maakunnan kulttuuriympäristön ja kulttuuriperinnön 

merkityksen tiedostaminen ja niiden esille nostaminen. Niitä on edistetty erityisesti Etelä-Karjalan liiton kulttuu-

rityöryhmän toimesta. Aktiivisesti toimivat kulttuurityöryhmä on ottanut tavoitteekseen hyvän ja vetovoimaisen 

ympäristön, lasten ja nuorten kotiseutukasvatuksen, lähikulttuurin ja kulttuurikeskustelun edistämisen. Sitä to-

teutetaan toimenpiteillä, joista osa on jo käynnistynyt ja osa, kuten maakunnallinen lähikulttuuri-logon käyt-

töönotto, on vielä valmistelussa. Maakunnan visuaalisen ilmeen uudistus nostaa karjalaisuutta ja maakunnan 

vahvuuksia voimavaroina. 

Maakuntaohjelmakausi käynnistyi samanaikaisesti uuden EU-ohjelmakauden kanssa vuonna 2014 eikä 

EURA2014-järjestelmän seuranta- ja raportointiosio ole vielä käytössä, joten tarkempia tietoja hankkeiden alus-

tavista tuloksista ja hankkeissa mukana olevien nuorten määrästä ei ole vielä saatavilla. Merkittäviä uusia avauk-

sia on kuitenkin tehty. Ohjaamo-hankkeessa on koottu nuorten tarvitsemaa viranomais- ja elämänhallintatukea 

yhteen paikkaan helposti saataville. Ajatuksena on, että viranomaiset ja nuorten kanssa työskentelevät menevät 

sinne, missä nuoret ovat. Ohjaamot toimivat Lappeenrannassa ja Imatralla, mutta niiden toiminnan piirissä on 

koko maakunta. Ne tekevät yhteistyötä järjestöjen kanssa.  

Maakunnan toimijoiden yhteinen voimanponnistus oli syksyllä 2015 valmistunut ”Kansalaislähtöinen kehittä-

missuunnitelma Etelä-Karjalan kaupunkialueille 2014‒2020”, joka ohjaa niin sanotun kaupunkileader-rahoituk-

sen käyttöä. Suunnitelman valmistuttua järjestöt ja kaupungit voivat hakea tarkoitukseen korvamerkittyä ESR-

rahoitusta. Maakunnan maaseutualueilla Leader-rahoitus on merkittävä kansalais- ja järjestötoiminnan rahoit-

taja ja edistää siten merkittävästi ja monella tapaa toimintalinjan neljä tavoitteisiin pääsyä. 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom toimi hankevetäjänä ja taustatukena, kun maakun-

taan perustettiin vuonna 2014 sen kaikkien järjestöjen yhteistyöelimeksi Etelä-Karjalan Yhdistykset ry. Yhteisen 

yhdistyksen toivotaan muodostuvan maakunnan yhdistysten ja julkisyhteisöjen kumppaniksi, joka muun mu-

assa tukee yhdistyksiä niiden toiminnassa esimerkiksi koulutuksia organisoimalla sekä toimii julkisyhteisöille 

linkkinä yhdistysten suuntaan.  

Asukastoiminta on laajinta Lappeenrannassa, jonka Asukkaiden Lappeenranta -toimintamalli palkittiin vuonna 

2014 valtakunnallisella demokratiapalkinnolla. Opetusministeriön joka toinen vuosi myöntämä palkinto jaettiin 

neljälle lähidemokratiaa edistäneelle taholle. Muissa kunnissa kuntalaisia ja kaupunkilaisia kuullaan monissa 

tilanteissa, mutta järjestelmällistä rakennetta ei ole. Kolmannen sektorin ja kuntien yhteistyökäytänteistä vakiin-

tunein on vuodesta 1989 toiminut Lemin järjestöparlamentti. Samantyylistä toimintaa on muissakin kunnissa ja 

esimerkiksi Luumäellä sitä on vakiinnutettu viime vuosien aikana pysyväksi toimintamalliksi. Kunnat ja kaupun-
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git ovat kiinnostuneita kolmannen sektorin kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Se lisääntyy koko ajan, joskin toi-

minnan muodot elävät ja kuntatalouden haasteet vaikuttavat sekä kuntien mahdollisuuksiin tukea toimintaa 

rahallisesti että uusien toimintatapojen vakiinnuttamiseen. 

Toimintalinajan neljä tulosindikaattorit mittaavat pidempiaikaisia ja yhteiskunnassa näkyviä vaikutuksia yhtei-

sen tekemisen ja osallisuuden lisääntymisestä. Nuorten työllisyyden ja nuorisotyöttömyyden kehitys on Kaakkois-

Suomen ELY-keskuksen syyskuisen työllisyyskatsauksen mukaan huonontunut: alle 25-vuotiaiden työttömien 

määrä kasvoi edellisen vuoteen verrattuna Lappeenrannan seudulla 13 ja Imatran seudulla kahdeksan prosent-

tia. Koko maan kasvu oli kahdeksan prosenttia. Nuorten miesten työttömyys kasvoi Kaakkois-Suomessa naisia 

enemmän.  Lappeenrannan seudulla nuorten työttömien osuus työvoimasta oli 19 ja Imatran seudulla 24,7 pro-

senttia sekä koko maassa 16,5 prosenttia. Syyskuussa 2015 nuorten työnhakijoiden aktivointiaste eli palveluissa 

(työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa, työllistettynä jne.) olleiden osuus oli Etelä-Karjalassa 30,6 ja koko 

maassa 28,0 prosenttia.  

THL:n sairastavuusindeksi on laadittu sairastavuuden alueellisen vaihtelun ja yksittäisten alueiden sairastavuu-

den muutosten mittariksi. Useimpien sairauksien yleisyys on erilainen eri ikäryhmissä, jolloin alueen ikärakenne 

vaikuttaa sairastavuuteen. Ikävakioitu indeksi kuvaa sitä osaa alueiden välisistä eroista, joka ei johdu ikäraken-

teiden erilaisuudesta. Ikävakioimaton indeksi puolestaan heijastaa paremmin alueen sairastavuustaakkaa ja 

esimerkiksi sen aiheuttamaa palvelujen tarvetta verrattuna koko maahan. Ikävakioitu sairastavuusindeksi oli 

Etelä-Karjalassa vuonna 2010 99,2 eli hieman koko Suomen indeksiä (=100) alhaisempi. Kehitys on ollut 2000-

luvulla myönteinen. Ikävakioimaton sairastavuusindeksi on heikompi kuin koko maassa (=100). Se oli Etelä-Kar-

jalassa 106,2 vuonna 2010 ja kertoo siitä, että sairastavuustaakka kasvaa väen ikääntyessä.  

Elämänlaadun kokemus perustuu ATH-tutkimukseen ja ilmaisee elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tai keski-

määräistä paremmaksi tuntevien osuuden 20 vuotta täyttäneistä. Elämänlaadussa on kyse yksilön arviosta elä-

mästään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän elää, suhteessa hänen omiin päämääriinsä, odotuk-

siinsa, arvoihinsa ja muihin hänelle merkityksellisiin asioihin. THL:n toteuttaman vuosien 2013–2015 ATH-tutki-

muksen mukaan Etelä-Karjalassa elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi koki 52,2 ja koko Suomessa 54 prosent-

tia. Keskimääräistä paremmaksi sen koki eteläkarjalaisista 54,3 ja suomalaisista 55,9 prosenttia. Olemme siis 

kummallakin mittarilla hieman Suomen keskimääräisten arvojen alapuolella.  

Myös aktiivisesti osallistuvien osuus perustuu ATH-tutkimukseen. Se ilmaisee niiden 20 vuotta täyttäneiden pro-

senttiosuuden, jotka osallistuvat aktiivisesti järjestötoimintaan. Tämä tarkoittaa osallistumista jonkin kerhon, 

järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan. Niitä ovat esimerkiksi 

urheiluseurat, asukastoiminta, puolueet, kuorot ja seurakunnat. Etelä-Karjalassa aktiivisesti osallistuvien osuus 

oli 25,4 prosenttia, mikä on hieman vähemmän kuin Suomessa keskimäärin (26,9 prosenttia).  
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4. Onko Etelä-Karjala matkalla Suomen menestyvimmäksi maakunnaksi vuonna 2030? 

 

Etelä-Karjalan tie Suomen menestyneimmäksi maakunnaksi on vielä pitkä, eikä tämän hetkinen kehityksen 

suunta näytä ennakoivan maakuntaohjelmakauden tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmakauden alussa ovat 

realisoituneet erityisesti Venäjään ja julkiseen talouteen liittyvät riskit sekä Euroalueen talousongelmat. Elinkei-

nostrategian päivityksessä syksyllä 2015 pääosin yrittäjäkunnan äänellä nähtiin meneillään olevan myös myön-

teistä kehitystä. Kasvuyritysten määrä on Kaakkois-Suomessa hiljalleen noussut ja myös työllisyysasteessa on 

nähtävissä positiivista kehitystä. Ympäristöministeriön marraskuussa 2015 vahvistama vaihemaakuntakaava 

mahdollistaa pitkällä aikavälillä maankäytölliset edellytykset uusille investoinneille. 

Maakuntaohjelmassa on määritelty Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoiminnalle kaksi tavoitetta: Kaak-

kois-Suomen sijaintiaseman ja Venäjän kasvupotentiaalin hyödyntäminen sekä metsäteollisuuden rakenne-

muutoksesta kansainvälisesti merkittäväksi biotalousalueeksi. Vaikka Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoi-

minta-alueen yhteistoimintaryhmä on päätetty purkaa, yhteistyötä on tehty yksittäisissä hankkeissa ja rahoitus-

ohjelmien ja ELY:n strategisten tulossopimusten valmistelussa.  

Vuonna 2019 toimintansa aloittavat ja maakuntajakoon perustuvat itsehallintoalueet (18), sote-järjestämisalu-

eet (15) ja laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksiköihin tulevat muutokset (12) voivat tarkoittaa Etelä-

Karjalalle aiempaa tiiviimpää yhteistyötä Kymenlaakson ja/tai Etelä-Savon kanssa. Etelä-Karjalan on kaavailtu 

olevan 15 sote-alueen ja 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyssairaalan piirissä. Valtioneuvosto päättää 

sote-järjestämisalueista ja laajan päivystyksen sairaaloista keväällä 2016. Itsehallintoalueet kokoavat yhteen 

muun muassa ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtäviä. Itsehallintoalueet selkeyttävät aluehallintoviran-

omaisten vastuita ja poistavat hallinnosta päällekkäisyyksiä muun muassa elinkeinojen kehittämiseen liittyen.  

Kansalliseen aluekehityspolitiikkaan on tulossa muutoksia jo vuonna 2016. Maan hallitus päätti keskeyttää In-

novatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelman ja se päättyy jo vuonna 2016.  Osana hallituksen Työllisyys ja kilpailu-

kyky -kärkihanketta aluekehittämiseen on tulossa uusi Alueellinen innovaatio ja kokeilu (AIKO) -rahoitus, joka 

on työkalu niin ennakoivan rakennemuutoksen hoitoon kuin kaupunkipolitiikkaan. Rahoitus jakautuu kolmelle 

vuodelle ja on vuositasolla koko Suomeen kymmenen miljoonaa euroa. Se jakautuu puoliksi ennakoivan raken-

nemuutoksen toimenpiteisiin ja puoliksi kaupunkien kasvusopimuksiin ja kehityskäytäviin. Maakuntien liitot 

valmistelevat työ- ja elinkeinoministeriölle niin sanotun varautumissuunnitelman ennakoivan rakennemuutok-

sen hoitoon helmikuun loppuun 2016. Alueita kannustetaan omiin vahvuuksiin perustuvaan erikoistumiseen ja 

kokeiluihin. Kahdelletoista suurimmalle kaupungille on käynnissä kasvusopimushakumenettely tammikuun 

loppuun 2016, jonka myötä vain kuusi kaupunkia saavat valtion kasvusopimukset. Lappeenrannan kaupungilla 

on ollut edellisellä hallituskaudella kasvusopimus ja sillä on mahdollisuus osallistua myös uudelle hakukierrok-

selle.  Päätöksiä kasvusopimuksista ja ennakoivan rakennemuutokseen hoitoon tarkoitetusta AIKO-rahoituk-

sesta odotetaan huhtikuun loppuun 2016 mennessä. 
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Kaakkois-Suomi‒Venäjä CBC-ohjelma päässee käyntiin vuonna 2016. Komission odotetaan hyväksyvän oh-

jelma-asiakirja joulukuun alussa. CBC-ohjelman rahoitus pysyy vähintään samalla tasolla kuin edellisellä ohjel-

makaudella. Se on noin 72 miljoonaa euroa, mutta voi nousta ohjelmakauden aikana tuloksista riippuen yli sa-

taan miljoonaan euroon. CBC-ohjelman kehittämisrahoitus on Kaakkois-Suomen kannalta merkittävä ja alue-

kehityksen kannalta vaikuttavien hankkeiden valmistelu on tärkeää. 

CBC-ohjelma tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia muun muassa oppilaitosten ja yritysten yhteisiin hankkeisiin. Ak-

tiivisuus koulutuksen järjestäjien ja yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön on kasvanut ja myös yrittäjyys ovat 

vahvasti mukana opetuksessa, minkä odotetaan näkyvän pitkällä aikavälillä yritysten perustamisaktiivisuutena. 

Pitkittynyt matalasuhdanne on vähentänyt hiukan yritysten määrää ja yritysten perustamisaktiivisuutta.  

Etelä-Karjalalle on ominaista suurteollisuus ja sijainti rajalla. Se asettaa edellytyksiä infrastruktuurille. Myöntei-

nen asia on Valtatie 6:n rakentamisen käynnistyminen välillä Lappeenranta‒Taavetti, mutta kaksoisraiteen ja 

Imatran rautatieyhteyden kansainvälistämisen eteen on vielä tehtävä töitä. Lappeenrannan lentokentän alueel-

listaminen etenee. Maakunnan teiden liikenneturvallisuus on parantunut edelleen sekä rajanylitykset sujuvoitu-

neet, mikä on seurausta matkustaja- ja liikennemäärien vähenemisestä.  

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, kunnat ja yritykset työskentelevät yhdessä älykkään erikoistumisen strate-

gian mukaisesti puhtaan elinympäristön, vihreän tekniikan ja kestävän hyvinvoinnin eteen. Metsäteollisuus uu-

distuu biotaloustoimijaksi, joskin sen osuus arvonlisäyksestä on pienentynyt, mutta on edelleen suhteellisesti 

suuri koko maassa. Raaka-aineen eli puun saatavuus on kunnossa ja maakunnan metsävarojen käyttö on kes-

tävää. Ympäristövaikutuksia kuvaava kehitys on pääasiassa myönteistä. Tosin yhdyskuntien ja teollisuuden 

typpi- ja fosforikuormitus vesiin on kasvanut. Uusissa suunnitteilla olevissa jätevedenpuhdistamoissa Parikka-

lassa ja Lappeenrannassa on suunnitteilla käyttää entistä tehokkaampaa puhdistustekniikkaa, mikä vähentäisi 

vesistöihin kohdistuvia päästöjä. Uusiutuvan energian käyttö on Etelä-Karjalassa huippuluokkaa ja kasvaa edel-

leen, kun Imatran kaukolämpötuotanto toteutetaan vuoden 2016 alusta alkaen omalla 30 MW biolämpökeskuk-

sella.  

Yhdessä tekemisen ja osallisuuden myönteiset vaikutukset näkyvät pidemmällä aikavälillä kuin meneillään ollut 

noin 1,5 vuoden maakuntaohjelmakausi. Väestön hyvinvointiin ja sairauksien ennaltaehkäisyyn tarvitaan uusia, 

kansalaislähtöisiä keinoja, jotta eteläkarjalaisten sairastavuusindeksi, elämänlaadun kokemus ja aktiivinen 

osallistuminen etenevät myönteiseen suuntaan vähintään koko maan tasolle. Turvapaikanhakijoiden määrän 

moninkertainen kasvu tulee tietämään haasteita kotouttamistoimenpiteille. Resursseja, uusia toimintatapoja ja 

monialaista yhteistyötä tarvitaan viranomaisten ja muiden tahojen välille, jotta kasvava ulkomaalaisväestö saa-

daan integroitua yhteiskuntaan ja saadaan purettua maahanmuuttajien työllistymisen esteitä. Tähän kaikkeen 

pystymme yhdessä tekemällä.  
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