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Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  TIEDOTE 

 

 

Hallituksen kokous 4/2018  15.6.2018 julkaisuvapaa heti 

 

Imatran Seudun Kehitysyhtiön hallituksen kokouksessa 8.6.2018 käsiteltiin Kehyn toiminnan 
katsaus huhti-toukokuulta. Tänä vuonna yrityksiä perustetaan enemmän kuin viime vuonna ja 
yrittäjiksi ryhtyvät ovat yhä nuorempia. Raportit ovat luettavissa tämän tiedotteen liitteissä 1 ja 2. 

Rajadokumenttien sähköistyksen pilotti -hanke.  
Hankkeessa luodaan prosessi dokumenttien sähköistämiseen. Käytännössä hanke keskittyy 
Suomen venäläisille raskaanliikenteen liikennöijille myöntämän Matkalupa -dokumentin 
sähköistämiseen. Sähköisen dokumentin käsittely testataan yhdessä Trafin, Tullin ja Schenker 
Oy:n kanssa. Rajadokumenttien sähköistyksen pilotti -hankkeen hallinnoinnista ja toteutuksesta 
vastaa Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy yhdessä alihankkijoidensa kanssa.  
Hankkeessa keskitytään yhden, kahden maan välisen Matkalupa-dokumentin, sähköistämisen 
pilotointiin yksinkertaisimmassa mahdollisessa muodossaan. Hankkeessa tullaan pilotoimaan koko 
prosessi aina luvan myöntämisestä sen rajalla tapahtuvaan käyttämiseen saakka. Tekninen 
toteutus viedään “Beta”-tasolle. Pilotti osoittaa konkreettisesti mallin, miten dokumenttien 
sähköistäminen on mahdollista toteuttaa todellisessa toimintaympäristössä. Hankkeen budjetti on 
78 600 euroa ja sen rahoituksesta vastaa Trafi. Hankeaika on 6/2018-12/2018. 
 
Etelä-Karjalan Green Campus Innovaatiorahoitus Oy:n osakassopimus 
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy on sitoutunut olemaan osakkaan Etelä-Karjalan Green Campus 
Innovaatiorahoitus Oy:ssä yhdessä Lappeenrannan liiketoiminnat Oy:n sekä Green Campus 
Innovations Oy:n kanssa.  
Yhtiön toimialana on edistää uusien kasvuyhtiöiden syntymistä alueelleen tekemällä ns. Pre-seed 
pääomasijoituksia Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston ja sen yhteydessä toimivien 
ammattikorkeakoulujen tutkimuksen, opetuksen ja innovaatiotoiminnan tuloksia hyödyntäviin ns. 
Start Up-kasvuyhtiöihin Etelä-Karjalan, erityisesti Imatran ja Lappeenrannan alueella. Yhtiö sijoittaa 
ensisijaisesti ns. Start Up-kasvuyhtiöiden ns. Pre Seed- ja Seed-vaiheiden rahoituskierroksille, 
joissa pyrkimyksenä on mahdollisuuksien mukaan vivuttaa Yhtiön ja muiden sijoittajien 
pääomasijoitusta Tekesin ja/tai vastaavien tahojen myöntämien avustus- tai lainainstrumenttien 
avulla. 
 
VT. toimitusjohtajan nimeäminen 
Kehitysyhtiön hallitus nimitti tiiminvetäjä ja yritysasiantuntija Antti Oravuon yhtiön vt. 
toimitusjohtajaksi 31.12.2018 saakka. 
 
Ylimääräinen yhtiökokous 
Hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen elokuun alussa. Kokouksessa käsitellään 
Imatran kaupungin ja Ruokolahden kunnan uusien jäsenien valinta Kehitysyhtiön hallitukseen sekä 
yhtiön yksityisomisteisten osakkeiden lunastaminen. 
 
ISO9001 -laatusertifikaatin myöntäminen 
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Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt Imatran Seudun Kehitysyhtiölle uuden ISO 9001:2015 -
laatujärjestelmän sertifikaatin. Laatukriteerit edellyttävät, että uusyritysneuvonnan kautta perustetut 
yritykset ovat keskimääräistä kestävämpiä ja kannattavampia. Sertifikaatti on voimassa 23.2.2021 
saakka.  
 
 

Lisätietoja: 

Kehyn hallituksen varapuheenjohtaja Petri Kemppi, petri.kemppi@ovako.com, p. 040 559 0094 

Kehyn vt. toimitusjohtaja Antti Oravuo, antti.oravuo@kehy.fi, p. 044 721 1310 
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