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TAUSTAA

/ Etelä-Karjala on merkittävä rajamaakunta, jossa on useita rajanylityspaikkoja, logistista potentiaalia ja 
jossa liikkuu paljon kansainvälisiä matkailijoita, opiskelijoita ja tavaraa. 

/ Koulutusalalla Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulu (SAIMIA) ja 
Saimaan ammattiopisto (SAMPO) vetävät puoleensa ison joukon kansainvälisiä opiskelijoita ja 
oppilaitokset tekevät runsaasti rajan ylittävää tutkimus-, koulutus- ja muuta yhteistyötä. Alueelle on 
myös sijoittunut kansainvälisiä yrityksiä, joita toivotaan lisää.

/ Etelä-Karjalassa kaupungeilla, elinkeinoyhtiöillä, osalla kunnista, maakuntaliitolla ja muilla toimijoilla 
on omia tavoitteita, toimintoja ja resursseja kansainvälistymiskysymyksiin liittyen. 

/ Eteläkarjalaiset toimijat tekevät yhteistyötä kansainvälistymisasioissa, mutta myös päällekkäisyyttä on, 
ja resurssien ollessa vähäiset on olennaista keskittyä strategisiin ydinalueisiin ja yhdistää voimavaroja. 
Maakunta ja sen kaupungit ovat pienehköjä ja päällekkäisten toimintojen ylläpitoon ei ole varaa.

/ Tuleva maakunnallinen itsehallintoalue osaltaan voi vauhdittaa yhteistyön tiivistämistä ja selkeyttää 
rajanvetoa valtiojohtoisten (esim. ELY-keskus) ja paikallisten toimijoiden välillä. Toki 
hallintohimmeleistä ja niiden luomisaikatauluista huolimatta yhteistyön aika on heti.

/ Keskeinen kysymys on myös ratkaista edunvalvontakysymykset mm. EU:n suuntaan, erilaisten 
rahoituslähteiden entistä aktiivisempi hyödyntäminen.
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ETELÄ-KARJALAISIA 
KANSAINVÄLISTYMIS-
TOIMIJOITA
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Oppilaitokset

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT

Saimaan Ammattikorkeakoulu  SAIMIA

Saimaan Ammattiopisto SAMPO

IB-lukio, Itä-Suomen koulu ym.

Kunta-/valtiotoimijat

Etelä-Karjalan liitto

Kaakkois-Suomen ELY-keskus (/TEKES)

Elinkeinoyhtiöt Wirma ja Kehy

Lappeenrannan ja Imatran kaupungit

Muut kunnat

Yritysjärjestöt tms. toimijat

goSaimaa Oy

Etelä-Karjalan kauppakamari

Etelä-Karjalan yrittäjät

Etelä-Karjalan venäjänkauppaklubi

Suomi-Venäjä-seura ym. järjestöt

+KV-toimintoja harjoittavat lukuisat yritykset!



ETELÄ-KARJALAN LIITTO
/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Aluesuunnittelu- ja aluekehitysasiat

/ Edunvalvonta- ja sidosryhmäsuhteet

/ ENI/CBC-ohjelman hallintoviranomainen

/ Alueellinen kehittämisrahoitus 

/ (EU, kansallinen ja maakunnallinen)

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Matti Viialainen, maakuntajohtaja 

/ Satu Sikanen, aluekehitysjohtaja 

/ Marjo Wallenius, aluesuunnittelujohtaja

/ Johannes Moisio, yhteyspäällikkö

/ Euroopan raja-alueiden liitto AEBR

/ Veli-Matti Kesälahti, Venäjä-asiantuntija

/ Venäjä-yhteydet, Team Finland -yhteistyö

/ Anu Talka, maakuntasuunnittelija

/ Pk-yritysasiat, matkailu, kv-opiskelijat

/ Ritva-Liisa Pulkkinen, viestintäpäällikkö 4

/ ENPI-/CBC-/Rajaohjelmien yksikkö

/ Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI  2007-2013 -

ohjelman toteutus

/ Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014-2020 -ohjelman 

valmistelu ja jatkossa toteutus

/ Yhteydet muihin EU-ohjelmiin, Brysseliin (mm. Itä-

ja Pohjois-Suomen EU-toimisto, Helsinki EU 

Office), Moskovaan (Talouskehitysministeriö, 

ulkoasiainministeriö)

/ Yhteyksiä keskeisiin eurooppalaisiin toimijoihin, 

mm. EEAS (Euroopan ulkosuhdehallinto)

/ Ohjelman ydinalueen muodostavat Etelä-Karjala, 

Etelä-Savo, Kymenlaakso, Pietarin kaupunki ja 

Leningrad Oblast

/ Pietarin sivutoimipiste

/ YKSIKÖN YHTEYSHENKILÖ KV-ASIOISSA

/ Päivi Ilves, ohjelmajohtaja



LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Kaupungin sijoittautumis- ja matkailumarkkinointi

/ Edunvalvonta

/ Pietarin edustusto yhdessä Wirman kanssa

/ Viipuri-yhteistyö

/ Ystävyyskaupunkitoiminta

/ Uudet suunnat, Kiina

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, edunvalvonta, sidosryhmäsuhteet

/ Alina Kujansivu, KV-asiat, ystävyyskaupunkitoiminta

/ Markku Heinonen, EU-hankkeet, elinkeinopoliittiset hankkeet, järjestöt

/ Mirka Rahman, markkinointi, lehdistövierailut

/ Eri yksiköissä kokemusta kansainvälisistä hankkeista
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WIRMA LAPPEENRANTA

/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Sijoittumispalvelut

/ Yrityspalvelut

/ Verkostot, mm. European Business Incubator EBN

/ Pietarin edustusto

/ Hankerahoitusosaaminen

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Johanna Väyrynen, vt toimitusjohtaja

/ Mikko Ojapelto, johtaja, yrityspalvelut

/ Markus Lankinen, erityisasiantuntija

/ Sampo Vehviläinen, Pietarin edustuston vetäjä

/ Terhi Jantunen, Eeva Pihlajaniemi, Katja Tyrisevä, Natalia Gnatchenko ja muut yritys-

/sijoittumispalveluasiantuntijat
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IMATRAN KAUPUNKI

/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Edunvalvonta

/ Markkinointiviestintä

/ Svetogorsk – kaksoiskaupunki-yhteistyö

/ Ystävyyskaupunkitoiminta

/ Uudet suunnat, Kiina (Jiaxing) vahvasti esillä ja yhteistyösopimuksia solmittu

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Kaupunginjohtaja Pertti Lintunen, edunvalvonta, sidosryhmäsuhteet

/ Kaupunginhallinnon eri yksiköissä kokemusta kv-hankkeista mm. Heikki Laine

/ Muilta osin kansainvälistymisasiat pitkälti keskitetty KEHY:n hoidettavaksi (Tea Laitimo)
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IMATRAN SEUDUN
KEHITYSYHTIÖ OY (KEHY)

/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Yrityspalvelut

/ Kansainvälistymispalvelut

/ Sijoittumispalvelut

/ Matkailupalvelut

/ Kehittämishankkeet

/ Luoteis-Venäjä Rahaston hallinnointiyhtiö

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Aki Keskinen, toimitusjohtaja

/ Tea Laitimo, johtaja, kansainvälistymispalvelut, logistiikka- ja raja-asiat

/ Jarkko Koho, rahoituspäällikkö, Luoteis-Venäjä Rahaston toimitusjohtaja

/ Katja Vehviläinen, yritysasiantuntija, Venäjä-asiat
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KAAKKOIS-SUOMEN 
ELY-KESKUS

/ KESKEISIÄ TEHTÄVIÄ/RESURSSEJA

/ Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

/ Kv-hankkeiden rahoitus- ja pk-yritysten kehittämispalvelut

/ Maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistäminen

/ Valtakunnallisen innovaatiotoiminnan Venäjä-yhteistyön koordinointi (TEKES)

/ Liikenne- ja infrastruktuuri

/ Rajanylittävät tie- ja muut väylähankkeet

/ Ympäristö- ja luonnonvarat

/ Ympäristöhankkeet, erityisesti rajavesihankkeet

/ YHTEYSHENKILÖT KV-ASIOISSA

/ Johto: Satu Mäkelä (elinkeinoasiat), Jyrki Karhula (infra-asiat), Leena Gunnar (ympäristöasiat)

/ Anne Alho, Vientiasiantuntija

/ Sari Federley (TEKES)

/ Kaakkois-Suomen TEAM-Finland koordinaattori
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OPPILAITOSTOIMIJAT
Lappeenrannan 
teknillinen yliopisto LUT
/ Kansainvälisyys integroituna 

kaikkeen toimintaan, pitkän linjan 

kv-yhteistyötä valittujen 

partnereiden kanssa

/ 25-30% henkilöstöstä on kv-

taustaista, n. 1000 kv-opiskelijaa 

vuosittain,

/ Viime vuosina panostettu vahvasti 

erilaisten EU-rahoitusohjelmien 

hyödyntämiseen, oma tiimi työstää

/ Venäjä perinteisesti vahva 

yhteistyösuunta, mutta ei 

maantieteellisiä rajauksia, satoja 

yhteistyö-sopimuksia eri maihin

Saimaan Ammattiopisto 
SAMPO
/ Monissa kv-hankkeissa mukana ja 

pitkä kokemus opiskelija- ja 

opettajavaihdosta, etenkin Pietari 

ja Viipuri-suunnilla

/ Kielivalmennukset, 

työvoimakoulutukset, 

kotouttamiskoulutus, joihin kuuluu 

paljon työssäoppimisjaksoja

/ Opiskelijoille tarjolla kv-polku koko 

opintojen ajan
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Saimaan ammattikorkea-
koulu SAIMIA
/ Suomen kansainvälisin AMK

/ Pitkäjänteistä panostusta kv-

yhteistyöhön: partnerit, henkilöstö, 

opiskelijat

/ Tiivis yritysyhteistyö mm. 

matkailun koulutusohjelmassa

/ Opiskelijoista n. 450/3000 on 

ulkomaalaisia ja vuosittain n. 400 

opiskelijaa ja opettajaa kv-

vaihdossa

/ Monissa kv-hankkeissa ja 

verkostoissa mukana ja vetäjänä

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Janne Hokkanen

/ Maija Kuiri

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Kirsi Viskari

/ Sari Jokimies

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Antti Lehmusvaara

/ Anna-Liisa Pekkanen



YRITYSYHTEISÖT JA JÄRJESTÖT
Etelä-Karjalan kauppa-
kamari ja -yrittäjät
/ Jäsenyritystensä yhteistyö- ja 

edunvalvontaorganisaatioita

/ KV-asiassa pääasiallisena roolina 

tiedonvälitys jäsenistölle

/ Vienninedistämisasiat, 

ulkomaankaupan esteiden 

madaltaminen, verkostot

/ Ulkomaankaupan asiakirjojen 

vahvistaminen, EY yleinen 

alkuperätodistus (kauppakamarin 

lakisääteinen tehtävä)

Järjestötoimijat
/ Kansainvälistymisasioihin liittyen 

Etelä-Karjalassa toimii useita 

järjestöjä, kuten:

/ Suomi-Venäjä-seura ry / 

Lappeenrannan osasto

/ Suomi-Kiina –seura ry / 

Lappeenrannan osasto

/ Etelä-Karjalan Venäjän 

kauppaklubi
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goSaimaa Oy
/ Etelä-Karjalan kuntien ja 

matkailuyritysten perustama yhtiö, 

jonka tehtävänä on edistää Etelä-

Karjalan matkailua markkinoimalla 

maakunnan 

matkailupalvelutuottajien 

monipuolista tuotevalikoimaa

/ Toteuttaa Etelä-Karjalan 

kansainvälistä 

matkailumarkkinointia

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Mika Peltonen (EKKK)

/ Jami Holtari (EKY)

/ Pirjo Karhu, EKKK ja Team Finland

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Suvi Ahola

/ Mark Mäyrä

/ Yhteyshenkilöitä kv-asioissa:

/ Tanja Karppinen (SVS)

/ Tuomo Oksman (SKS)

/ Tea Laitimo (EKVKK)



YHTEISTYÖ VENÄJÄ-ASIOISSA

/ Yleinen edunvalvonta

/ Tärkeät infrahankkeet

/ Rautatie, rajanylityspaikat, tiestö, lentokenttä, Saimaan kanava

/ Matkailumarkkinointiyhteistyö

/ goSaimaa

/ Saimaan alueen markkinointiyhteistyön laajentaminen mm. yhdessä Etelä-Savon kanssa

/ Invest in –yhteistyö, Lappeenranta, Imatra, Etelä-Karjala

/ Yhteiset kehittämishankkeet

/ Eri rahoitusohjelmien hyödyntäminen ml. suorat haut

/ Tulevan CBC-rahoitusohjelman hyödyntäminen

/ Koordinointi, työnjako, yhteistyö ja synergia eri toimijoiden välillä
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EU-TOIMISTOVAIHTOEHDOT
POIKETEN  MUISTA  MAAKUNNISTA,  ETELÄ-KARJALALLA  EI  OLE  OMAA 
EDUSTUSTA  EU-TOIMISTOISSA, EIKÄ LINJAA OLE SUUNNITELMISSA MUUTTAA

ETELÄ-KARJALAN  KV-TOIMIJAT HOITAVAT  YHTEYKSIÄÄN  OMIA  ERILAISIA  
KANAVIAAN  HYÖDYNTÄEN

JAETTU TOIMISTO

/ PLUSSAT

/ Kuluilla useampi jakaja

/ Ei perustamiskuluja vaan 
mukaan liikkuvaan junaan

/ ”Jalka oven raossa” ja 
mahdollinen oma luottohenkilö 
auttamassa käytännön 
järjestelyissä

/ MIINUKSET

/ Kiinteä kulu kuitenkin 
kohtalaisen iso ilman takeita 
vastineesta rahalle

/ Saadaanko varmasti vastinetta 
jos ollaan yhtenä muiden 
joukossa ja edustajamme ajaa 
useamman asiaa?
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EI TOIMISTOA / 
”KYLMÄASEMA”

/ PLUSSAT

/ Selkeästi pienimmät kiinteät 
kulut

/ Operoidaan täsmäiskuin ja 
kuluja syntyy vain silloin kun on 
tarvetta toimeen

/ Rahoitusohjelmaseurantaa ym. 
voidaan tehdä myös etänä – se 
ei ole riippuvainen toimiston 
sijaintimaasta

/ MIINUKSET

/ Edellyttää ohjelmien 
etäseurannan organisoimista

/ Enemmän matkakuluja

/ Ei käytännön tukiapuja 
paikanpäällä (Brysselissä)

OMA TOIMISTO

/ PLUSSAT

/ Oma luottohenkilöstö

/ Mahdollisuus olla vahvasti läsnä 

ja mukana verkostoissa ja saada 

tietoa etujoukoissa tulevista 

rahoitushausta yms.

/ MIINUKSET

/ Erittäin isot perustus- ja kiinteät 

ylläpitokulut

/ Rekrytointihaasteet

/ Toimisto itsessään ei tuo vielä 

lisäarvoa vaan se työ ja ne 

tulokset mitä tekijät saavat 

aikaan – tai eivät saa



YHTEISTYÖN KÄYTÄNNÖN 
TIIVISTÄMINEN KV-ASIOISSA
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EU- ja muiden rahoituslähteiden parempi hyödyntäminen

Verkostoihin mukaan, omat tavoitteet selväksi, aktiivinen 

seuranta ja ”kohotettu lähtövalmius”, rahoitushaku-

osaamisen kehittäminen, kaikkien verkostot yhteiseksi 

hyödyksi

Kansainvälisen opiskelija- ja asukaspotentiaalinen hyödyntäminen

KV-opiskelijoiden sitouttaminen maakuntaan, koulutettujen 

maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen yrityksissä mm. yritysten 

kansainvälistymisponnisteluissa

Tiiviimpi tiedonvaihto kv-tapahtumien suunnittelussa ja toteutuksessa

Aktiivinen tiedonvaihto suunnitelluista tapahtumista ja toimenpiteistä, 

tarpeettoman päällekkäisyyden välttäminen, sisäinen tiedottaminen ja 

ulkoinen markkinointi, yhteinen koordinointi/tapahtumakalenteri

Yhteinen viesti kansainvälisissä yhteyksissä 

Maakunnan yhteinen esittelypaketti, joka kaikilla toimijoilla mukana kv-

yhteyksissä (ei sillisalaattia), yhteistyön lisääminen matkailu- & invest in –

markkinoinnissa (pois turha sisäinen kilpailuasetelma), matkailumarkkinointi-

yhteistyön laajentaminen koko Saimaan alueelle

Yhteen hiileen puhaltaminen tärkeissä edunvalvonta-asioissa

Mm. Infra-hankkeet: rajaliikenne, lentokenttä- rautatie- ja tieasiat, 

yhteiset kehittämishankkeet, alueen älykäs erikoistuminen



KV-YHTEISTYÖN KOORDINOINTI-
MALLI ETELÄ-KARJALAN KV-YHTEISTYÖFOORUMI

- Maakunnallinen ”kattotoimija”, eri toimialueet 
ylittävä yhteistyö (yrityssektori, koulutussektori, 
kuntatoimijat) , tiedonvaihto, yhteisen kv-
toimintakalenterin ylläpito

- Kokoontuu 2 kertaa vuodessa

- Valmistelu- ja vetovastuu Etelä-Karjalan liitto, 
jatkossa (IHA-uudistuksen jälkeen) 
maakuntavirasto
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YRITYSTEN KV-PALVELUT, TEAM 
FINLAND KAAKKOIS-SUOMI

- Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson 
kattava elinkeinoelämän 
toimijoiden ja 
palveluorganisaatioiden 
yhteistyöverkosto (ELY, 
Kehittämisyhtiöt yms.), joka 
edistää yritysten 
kansainvälistymistä

- TF-verkosto jo toimii, 
alueverkosto kokoontuu 2 
kertaa vuodessa, työvaliokunta 
useammin

- Valmistelu- ja vetovastuu Team 
Finland koordinaattori 
(ELY/TEKES)

KOULUTUSTOIMIJOIDEN 
KESKINÄINEN YHTEISTYÖ

- Yhteistyö tiivistyy osaltaan 
luontevasti LUT:n ja 
SAIMIA:n yhdistymis-
prosessin myötä

- Oppilaitostoimijoilla 
vakiintuneet roolit ja 
yhteistyösuunnat

- Pitää yhteyttä 
harkitsemallaan tavalla

- Valmistelu- ja vetovastuu: 
koulutusorganisaatiot

KUNTATOIMIJOIDEN VÄLINEN 
YHTEISTYÖ

- Invest in –markkinointiyhteistyö: 
Lappeenranta, Imatra, Etelä-Karjala

- Matkailumarkkinointi, goSaimaa 
Oy, elinkeinoyhtiöt ja kunnat

- Lentokenttä-, rautatie- rajaliikenne 
ja muut infrahankkeet

- Yhteydenpito jatkuvaa, hanke- ja 
toimenpidekohtaista

- Valmistelu- ja vetovastuu: 
kaupungit ja elinkeinoyhtiöt



OTA YHTEYTTÄ

Kauppakatu 40 D, 

53100 Lappeenranta

Tel +358 (5) 6163 100 

etunimi.sukunimi@ekarjala.fi 

kirjaamo@ekarjala.fi 

www.ekarjala.fi

LISÄTIETOA

Etelä-Karjalan liitto

Veli-Matti Kesälahti

Venäjä-asiantuntija

Puh. 0400-012989

S-posti: veli-matti.kesalahti@ekarjala.fi


