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PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ
Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone,
Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.
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Kokouksen avaus
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 52

Ehdotus:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen.
Päätös:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen
klo 9:35.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 53

Kuntalain mukaan maakuntahallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet eli vähintään 5 jäsentä on kokouksessa saapuvilla.
Ehdotus:
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 54

4/2020

5

06.04.2020

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 54

Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Virpi Junttila ja
Jani Mäkelä.
Ehdotus:
Maakuntahallitus valitsee Virpi Junttilan ja Jani Mäkelän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Maakuntahallitus valitsi Virpi Junttilan ja Ilkka Nokelaisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 55

Maakuntahallituksen 16.3.2020 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on Etelä-Karjalan liiton kokoushallintapalvelimella internetissä: http://kokoushallinta.ekliitto.fi/djulkaisu/kokous/2020295.HTM
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 56
Käsitellään ajankohtaista koronavirustilannetta Etelä-Karjalassa.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Saimaa-ilmiö 2026
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 57
Savonlinna on Itä-Suomen maakuntien (Etelä-Savo, Etelä-Karjala,
Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) ja niiden keskuskaupunkien (Mikkeli, Kuopio, Joensuu ja Lappeenranta) yhteinen ehdokas Euroopan
kulttuuripääkaupungiksi (ECOC) vuodeksi 2026. Saimaa-ilmiö 2026
alue perustuu Saimaan ja Vuoksen vesistöalueen rajaukseen, jota
luonnehtii yhteinen historia ja vesistöön pohjautuva kulttuuri, mutta
se ei sulje pois niitä maakuntien kuntia, joilla ei ole Saimaan rantaa.
Hakuprosessi on investointi, jolla on kulttuurin välityksellä positiivinen vipuvaikutus koko Itä-Suomen vetvoimaisuuteen, taloudelliseen
toimeliaisuuteen ja matkailuun sekä maakuntien yhteiseen tekemiseen ja luottamuksen kasvattamiseen.
Kulttuuripääkaupunki-haun eteneminen
Virallisesti päätöksen hakemuksen jättämisestä teki Savonlinnan
kaupunginvaltuusto 30.3.2020. Hakemuksen jättämisestä pitää ilmoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriöön 5.4.2020 mennessä. Haku
on kilpailu, jonka kilpailuasiakirjat jätetään samaan ministeriöön
5.5.3020 mennessä. Sen vuoksi hakukirjaksi kutsuttu kilpailuasiakirja on julkinen vasta sen jättämisen jälkeen. Tämän hetkisen tiedon
mukaan Saimaa-ilmiö 2026 -nimellä toimivan Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihaun kilpakumppanit ovat Oulu ja Tampere.
Euroopan kulttuuripääkaupunkeja on nimetty vuodesta 1985 lähtien.
Helsinki (2000) ja Turku (2011) ovat toimineet suomalaisina kulttuuripääkaupunkeina. Yksi suomalaiskaupunki valitaan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Statuksen hyödyt ovat olleet ilmeiset:
ECOC on strateginen investointi, jolla on positiivinen vipuvaikutus
alueen yleiseen kehitykseen, uudistumiseen ja vetovoimaisuuteen.
Myönteiset vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä muun muassa uusina pysyvinä työpaikkoina ja taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisenä.
Savonlinna on hankkeen yhteisesti nimetty ydinkaupunki, koska hakemus on jätettävä menettelyohjeen (EU/OKM) mukaan yhden kaupungin nimissä. Saimaa-ilmiö 2026 -ohjelma levittäytyy kuitenkin
kaikkiin kaupunkeihin ja maakuntiin. Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit tulevat Suomesta ja Slovakiasta. Toiseen vaiheeseen pääsevät hakijat valitsee 12-henkinen eurooppalainen asiantuntijaraati, jonka jäsenet nimittävät Euroopan komissio, Euroopan
neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan alueiden komitea.
Suomi nimittää raatiin kaksi jäsentä. Toisen vaiheen hakemus tulee
jättää keväällä 2021 ja lopullisen valinnan sama raati tekee keväällä/kesällä 2021.
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Kulttuuripääkaupunki-statuksen hyödyt
Kulttuuri on Itä-Suomen alueellinen vahvuus. Sen pohjalta kehitetään kulttuuripääkaupunkihankkeessa yhteistoimintaa ja ylimaakunnallista yhteistyötä. Kulttuuri on tuon kehityksen dynamo, jonka asemaa halutaan vahvistaa. Samalla edistetään kulttuurien monimuotoisuutta ja korostetaan niiden yhteisiä piirteitä sekä vahvistetaan tunnetta kuulumisesta yhteiseen kulttuurialueeseen. Euroopan kulttuuripääkaupunkivuosi nostaa kulttuurin roolia Itä-Suomen strategisessa
aluekehittämisessä, jossa haasteena ovat muun muassa väestön
ikääntyminen ja väestökato. Alueelle tarvitaan kipeästi elinvoimaa ja
investointeja lisääviä hankkeita: tarvitaan veto- ja pitovoimaa. Yhteisellä imago- ja kehittämistyöllä pyritään elävöittämään ja elämyksellistämään Järvi-Suomen kunta- ja kaupunkiympäristöjä.
Kulttuuripääkaupunkivuosi on laaja strateginen elinvoimahanke koko
Itä-Suomen kehityksen muuttamiseksi. Päätavoitteita ovat edellä
mainittu yhteistyön tiivistyminen ja lisääntyminen koulutuksen, tutkimuksen, ympäristön, kestävän kehityksen, kaupunkikehityksen ja
matkailun aloilla, Itä-Suomi mielikuvan paraneminen sekä kulttuurija luovien alojen moninaisuuden vahvistuminen osana elinkeinorakennetta että Itä-Suomen kansallisen ja kansainvälisen profiilin kohoaminen kulttuurin avulla. Saimaa-ilmiö 2026 vaikuttaa positiivisesti
myös yleisen hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääntyminen alueella, vesien ja luonnon suojeluun, Venäjä-yhteistyöhön ja matkailun ympärivuotisuuteen.
Saimaa-ilmiö 2026 -ohjelma
Saimaa-ilmiö 2026 -hakua on toteutettu Etelä-Savon maakuntaliiton
rahoittamassa sekä osallistuvien maakuntien ja kaupunkien omarahoittamassa EAKR-hankkeessa Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen sekä sitä tukevassa, myöskin EAKR-rahoitteisessa Itä-Suomen yliopiston Tutkimuksella tukea -hankkeessa. Kulttuurista elinvoimaa -hankkeessa on ollut kaksi päätoimista hankekoordinaattoria, joiden lisäksi valmisteluun ovat aktiivisesti osallistuneet kunkin
maakunnan sekä kaupungin nimeämät asiantuntijat Sillanrakentajat-nimellä kutsutussa valmistelutyöryhmässä. Sillanrakentajien puheenjohtajana toimii Sari Kaasinen. Hakukirjan kirjoitustyöstä vastaa
Jyrki Paaskoski.
Saimaa-ilmiön kattoteema on ilmiömäisyys, jota lähestytään teemoilla Veden voimalla, Yhdistävillä silloilla ja Itäisellä ilolla. Niiden alla on
teemallisia ohjelmakokonaisuuksia, tapahtumia ja itäsuomalaisesta
elämäntavasta kumpuavia Saimaa-arjen ilmentymiä, jotka koskettavat jokaista asukasta. Hakukirjassa julkistettava kulttuuripääkaupunkiohjelma on tehty laajasti ja ylimaakunnallisesti asukkaita sekä kulttuuri-, kansalais- ja matkailutoimijoita osallistaen.
Työskentely on tapahtunut useissa työpajoissa Savonlinnassa, Mik-
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kelissä, Kuopiossa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Imatralla sekä
avoimella haulla Saimaailmiö2026.fi-sivustolla. Tavoitteena on ollut
synnyttää itäsuomalaisten kulttuuritoimijoiden ja sidosryhmien verkostoja ja lisätä kaikenlaista ylimaakunnallista yhteistyötä sekä vakiinnuttaa verkostomainen toimintatapa osaksi yhteistä arkeamme ja
tulevaisuuttamme. Muun muassa alueen teatterit, orkesterit, museot, lastenkulttuuritoimijat, liikuntajärjestöt, yliopistot ja European
Region of Gastronomy -juhlavuoden johdolla muut itäsuomalaiset
ruokatoimijat ovat tuoneet ohjelmaan yhteistä sisältöä, joka tulee näkymään kaikissa maakunnissa. Tämän lisäksi kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä ideoita on kerätty hankkeen nettisivujen ideanuotalla,
ja alueen toimijoita on koottu mukaan yhteistyörihmastoon.
Ilmiömäinen itäsuomalainen kulttuuri tuodaan esiin vuosien
2022-2026 välisenä aikana valitsemalla kullekin vuodelle Saimaan
kulttuuripääkaupunki. Tällä toiminnalla tuodaan esiin jo olemassa
olevaa, arvokasta sisältöä ja osaamista sekä valmistaudutaan tulevaan Euroopan kulttuuripääkaupunkina toimimiseen ja laajaan yhteistyöhön. Saimaan kulttuuripääkaupunkina toimiminen piirtää kullekin mukana olevalle kaupungille oman näköisensä kulttuuriprofiilin
ja tunnistaa yhteisiä itäsuomalaisia ja eurooppalaisia piirteitä. Euroopan kulttuuripääkaupunkihanke linkittyy mukana olevien kaupunkien
omiin juhlavuosiin: 2023 Joensuu 175 vuotta, 2024 Lappeenranta
375 vuotta ja 2025 Kuopio 250 vuotta. Vuonna 2026 Saimaan ja Euroopan kulttuuripääkaupunkina toimii Savonlinna. Vuosi 2026 nostaa koko alueen yhteiseen valokeilaan ja laajentaa kulttuuritoimintaamme entistä kansainvälisemmäksi.
Miten asia etenee?
Päätökset ensimmäisestä hakuvaiheesta on luvattu OKM:stä ennen
koronakriisiä kesäkuun 2020 lopussa. On tärkeää, että Saimaa-ilmiön alueella ollaan valmistautuneita jatkoon pääsemiseen. Mikäli
hakuprosessi katkeaisi, on tärkeää varmistaa saatujen hyvien yhteistyösuhteiden ja toimintojen mahdollisimman laaja toteuttaminen, jotta tehty työ tuottaa joka tapauksessa lisää elinvoimaa Itä-Suomeen.
Etelä-Savon maakuntaliitto on valmistellut loppuvuodeksi 2020 ja
vuoden 2021 loppuun ulottuvaa jatkohanketta, jonka myötä jokaiseen maakuntaan saadaan päätoiminen koordinaattori tekemään
työtä joko Saimaa-ilmiön valmistelussa tai hyvien ideoiden jalkauttamisessa. Hanke on suunniteltu rahoitettavan pitkälti samalla tavalla
kuin ensimmäisen hakuvaiheen valmisteluhanke. Tämän hetkisen
tiedon mukaan maakuntien ja keskuskaupunkien omarahoitusosuus
olisi noin 30 000 euroa, joka jakautuisi kahdelle vuodelle.
Jos Saimaa-ilmiö 2026 pääsee edelleen toiselta hakukierrokselta
eteenpäin eli tulee valituksia Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026, siirrytään vuoden 2022 alussa kulttuuripääkaupunkihankkeen toteuttamisvaiheeseen. Sen myötä maakunnissa toimivien
ohjelmakoordinaattorien työ jatkuu osana Savonlinnan kulttuuripää-

ETELÄ-KARJALAN LIITTO
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 57

4/2020

11

06.04.2020

kaupunki -organisaatiota. Kulttuuripääkaupunkihankkeen perusbudjetti on tämän hetkisen tiedon mukaan 20 miljoonaa euroa ja tavoiteltu lisärahoitus 9 miljoonaa euroa.
Maakuntien liitot sitoutunevat vielä meneillään olevien neuvottelujen
mukaan rahoittamaan kulttuuripääkaupunki organisaatiota asukasmäärien suhteessa yhteensä miljoona euroa vuosina 2022–2026.
Etelä-Karjalan liiton osuus on tämän hetkisen tiedon mukaan 190
000 euroa, joka jakautuu myöhemmin sovitusti viidelle vuodelle. Lisäksi maakuntien liitot mahdollisuuksien mukaan suhtautuvat myötämielisesti mahdollisiin rakennerahastohakemuksiin, joilla kulttuuripääkaupunkivuotta toteutetaan perusbudjetin rinnalla kulkevalla lisärahoituksella.
Kulttuuripääkaupunkiorganisaatio perustuu kaupunkien muodostamalle yhtiölle, josta Savonlinnan kaupunki valmistelee sopimusta
keskuskaupunkien ja maakuntien liittojen allekirjoitettavaksi huhtikuun 2020 aikana. Koska päätöksentekoprosessi on Savonlinnassa
hieman pitkittynyt alkuperäisestä aikataulusta, yhtiön osakassopimus ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan vielä huhtikuun alussa valmis allekirjoitettavaksi, mutta sopimus pitää allekirjoittaa ennen hakemuksen jättämistä 5.5.2020.
Valmistelija: Anu Talka, puh: +358 40 350 8111
Ehdotus:
Päätetään seuraavista asioista:
1. Merkitään tiedoksi em. kuvaus Saimaa-ilmiö 2026:n etenemisestä, sisällöstä ja aikataulusta.
2. Etelä-Karjalan liitto päättää yhdessä muiden Itä-Suomen maakuntien ja keskuskaupunkien kanssa osallistua Saimaa-ilmiö 2026 -hakuun Savonlinnan saamiseksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.
3. Etelä-Karjalan liitto varautuu osallistumaan toisen hakuvaiheen
valmisteluhankkeen omarahoitusosuuteen myöhemmin tarkentuvan
summan (enintään 30 000 €) mukaisesti vuosina 2020–2021.
4. Mikäli hakemus hyväksytään ja Savonlinna tulee valituksi Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, Etelä-Karjalan liitto varautuu
osallistumaan vuosina 2022–2026 yhteensä enintään 190 000€
(noin 38 000€/v) rahoitusosuudella perustettavan kulttuuripääkaupunkiorganisaation kuluihin. Lisäksi liitto on valmis yhdessä muiden
itäsuomalaisten maakuntaliittojen kanssa edesauttamaan rakennerahasto- ja muuta rahoitusta, jolla kulttuuripääkaupunkivuotta toteutetaan perusbudjetin lisäksi tulevalla lisärahoituksella.
5. Maakuntajohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan liiton puolesta Savonlinnan valmistelema hankeyhtiön osakassopimus huhtikuussa
2020. Edellytyksenä on, että myös kaikki muut hankkeen osanottajat
sitoutuvat sopimukseen.
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Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 58
Maakuntajohtaja käsitteli katsauksessaan ja sitä seuranneessa keskustelussa käsiteltiin seuraavia asioita:
1) Hallituksen kehysriihi
Hallituksen käydään tällä viikolla. Etelä-Karjalan tärkein tavoite on
kanavan sulkujen pidennys -päätöksen syntyminen.
2) Imatra-raja -raideyhteys
Imatran ja rajan välisen raideyhteyden yleissuunnitelma on valmistunut, mikä luo mahdollisuuden hankkeen etenemiselle. 1. vaiheen
kustannusarvio on n. 45 milj€.
3) Kutilan kanava
On valmisteltu Kutilan kanava Oy:n perustamista sekä KAS ELY:ssä
tiesuunnitelmaa sillalle. Yhtiön perustaminen tulossa kesällä tai alkusyksyllä kuntien päätettäväksi.
4) CBC ohjelmointikomitea
Ohjelmointikomitea kokoontuu 16.4. Etelä-Karjalan liiton jatkamiseen hallintoviranomaisena suhtaudutaan myönteisesti TEM:ssä ja
Venäjällä (MinEcon).
5) KT62 pyörätie
ELY on saanut nk. KäPy-rahaa pyörätien rakentamiseen valtakunnan rajalta Rajapatsaalle Imatralla. Hanke vaatii toteutuakseen
myös Imatran kaupungin rahoitusta ja maakunnallista rahoitusta.
6) RR-neuvottelut
Neuvottelut jatkuvat selvityshenkilöiden johdolla. Uusi takaraja on
12.5.
7) Itä-rata
LVM järjestää kuulemisen 23.4. Itä-rataselvityksestä.
8) KVTES
Kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä valtakunnansovittelijan johdolla ja ollaan tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa.
9) Koronatilanne liitossa
Liiton toimistolla jatketaan 13.5. saakka pääosin etätöissä.
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Kansallisen kehittämisrahoituksen kohdentaminen Etelä-Karjalassa
21/00.01.05/2020
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 59
Maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha
Liitteenä olevan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) valmisteleman ja
valtioneuvoston tekemän päätöksen VN/6085/2020 mukaisesti Etelä-Karjalan liitolle osoitetaan maakunnan omaehtoisen kehittämisen
rahoitusta 230 000 euroa vuodelle 2020. Määräraha tulee käyttää
maakuntien liittojen päätösten mukaisesti hallituksen aluekehittämispäätöstä ja maakuntaohjelmien toimeenpanoa edistäviin hankkeisiin. Rahoitusta on mahdollista maakunnan liiton harkinnan mukaan
kohdentaa myös koronavirusepidemian alueen kehitykselle aiheuttamien haitallisten vaikutusten torjumiseen ja niistä toipumiseen.
Maakunnan liiton on varoja myöntäessään noudatettava kansallista
lainsäädäntöä. Keskeisiä säädöksiä ovat alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) lisäksi valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014), laki alueiden kehittämisestä
ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden
rahoittamisesta (357/2014). Työ- ja elinkeinoministeriö antaa määrärahan käyttöön liittyvät lain (8/2014) mukaiset ehdot maksatuspäätöksen yhteydessä.
Koronakriisin vaikutukset rahoitustarpeisiin
Koronavirusepidemia ja sen rajoittamiseksi tehdyt välttämättömät
toimet ovat jo aiheuttaneet talouteen ja toimintaympäristöön merkittävää epävarmuutta. Epidemian rajoittamiseksi Sanna Marinin hallituksen johdolla julistettu maahan poikkusolot, Suomen rajoja on suljettu sekä ihmisten liikkumista rajoitettu. Samaan aikaan Venäjä on
myös sulkenut rajansa lukuun ottamatta välttämätöntä logistiikkaa.
Erityisesti palvelu- ja matkailualojen sekä muun kuin päivittäistavarakaupan alojen yrityksille Etelä-Karjalassa on aiheutunut nopeasti
akuutteja taloudellisia ongelmia.
Näköpiirissä on tilanteen jatkuminen, mahdollisesti useiden kuukausien ajan. Etelä-Karjalan liitto voi kohdentaa rahoitusta hankkeille,
joilla pyritään sekä lieventämään koronaepidemian välittömiä kielteisiä aluetaloudellisia vaikutuksia että edesauttamaan kriisin jälkeistä
toipumista ja jälleenrakennustyötä. Koska palvelu- ja erityisesti matkailuala ovat kärsineet eniten kysynnän äkillisestä loppumisesta ja
asiakaskadosta, etusijalle asetetaan tätä toimialaa tukevat hankkeet.
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Suoraan yrityksille on kohdennettu erityistä tukea mm. ELY-keskusten ja Business Finlandin kautta. Yksinyrittäjät voivat hakea tukea
omalta kunnalta. Etelä-Karjalan liiton tuen saajana voivat olla mm.
yrityspalveluorganisaatiot, yhdistykset ja järjestöt, kunnat ja oppilaitokset.
AIKO-rahoituksen ehtojen muutos
AIKO-rahoitukselle on koronakriisin aiheuttaman poikkeuksellisen
olosuhteen takia TEM päätöksellä VN/6085/2020 mahdollistettu lisäajan hakeminen. Käynnissä olevien hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.12.2020 (aiempi määräaika 30.4.2020).
Valmistelija: Satu Sikanen, puh. +358 400 661 318
Ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kansallista kehittämisrahoitusta
koskevat päätökset ja päättää, että kriisitilanteeseen vastaamiseksi
Etelä-Karjalan liitto

avaa maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahaa koskevan haun. Huhtikuun loppuun 2020 mennessä saapuneet
hakemukset käsitellään samanaikaisesti (ns. valintajaksomenettely). Sen jälkeen haku on jatkuva 15.11.2020 saakka tai
niin kauan kuin rahoitusta riittää.

painottaa rahoituksen kohdentamisessa koronatilanteesta aiheutuvien aluevaikutusten hillintää ja tilanteesta toipumista.

voi myöntää tukea hankkeille, joiden tukiosuus on pääsääntöisesti enintään 60 000 euroa ja enintään 80 % hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista
Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksen hakemista
koskevat
tarkemmat
ohjeet,
lomakkeet
ja
päätösehdot
maakuntahallitus delegoi maakuntajohtajan hyväksyttäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Päätösvallan delegointi maakunnan liiton hallinnossa liittyen koronaviruksen
aiheuttamaan poikkeustilanteeseen
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 60
Hallitus tiedotti 16.3.2020 valmiuslain käyttöönotosta ja linjauksistaan, jotka koskevat mm. kokoontumisrajoituksia. Viimeisimmistä
eduskunnan käsiteltäväksi menevistä käyttöönottoasetuksista ja
aiemmin
säädettyjen
rajoituksia
koskevien
määräaikojen
pidennyksestä tiedotettiin 30.3.2020. Rajoituksia on asetettu mm.
julkisiin kokoontumisiin, jotka rajoitetaan kymmeneen henkilöön.
Edellä oleva kymmenen hengen rajoitus ei koske kunnan
toimielimiä, mutta kuntaliiton ohjeistuksen mukaisesti vain aivan
kaikkein välttämättömimmät kokoukset on syytä pitää.
Päätöksenteon sujuvuudesta kaikissa olosuhteissa tulee pyrkiä pitämään kiinni ja yksi keino vähentää kokouksia on se, että toimielimen
päätösvaltaa delegoidaan edelleen viranhaltijalle. Tämä on mahdollista, jos hallintosäännössä on siitä määrätty. Delegointi on mahdollista tehdä määräajaksi ja myös määräaikaisuutta voidaan tarvittaessa maakuntahallituksen päätöksellä pidentää/lyhentää. Toistaiseksi
voimassa oleva delegointipäätös on mahdollista peruuttaa.
Maakuntavaltuuston 29.5.2017 hyväksymän hallintosäännön mukaan maakuntahallitus voi päätöksellään siirtää hallintosäännössä
saamaansa toimivaltaa maakuntajohtajalle tai muulle alIaiselleen viranhaltijalle.
Delegointia on syytä harkita erityisesti asioissa, jotka edellyttävät nopeaa reagointia. On huomattava, että toimivallan delegointi ei ole
mahdollista, kun on kysymys asioista, jotka lainsäädännössä on
määrätty tietyn, nimetyn toimielimen tehtäväksi. Tarkoituksenmukaiseksi voidaan katsoa se, että maakuntajohtaja käyttää päätösvaltaansa vasta keskusteltuaan asiasta maakuntahallituksen puheenjohtajiston kanssa etukäteen. Puheenjohtajiston pyynnöstä asia siirretään maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
Virastossa on kartoitettu niitä asioita, jotka tähän saakka ovat olleet
maakuntahallituksen päätöksiä, mutta olisivat delegointimahdollisuuden kautta siirrettävissä maakuntajohtajan päätöksiksi määräaikaisesti. Tällaisia ovat mm. mahdolliset suuremmat kiireelliset hankinnat tai sopimusten allekirjoitukset. Hankerahoituspäätökset, esimerkiksi nyt avattava maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitukseen liittyvät rahoituspäätökset olisivat myös delegoitavissa. Muita
mahdollisia delegoinnin kohteita voisivat olla maakunnalta
pyydettävät lausunnot sekä nimeämispäätökset toimielimiin liittyen.
Ehdotus:
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Maakuntahallitus päättää, että se delegoi maakuntajohtajalle määräaikaisesti, enintään 31.8.2020 saakka päätösvallan seuraavien
päätösvallassaan olevien asioiden osalta:







Kiireelliset hankinnat, joiden arvo ylittää liiton talousarvion
täytäntöönpano-ohjeessa määritellyt raja-arvot. Hankintamenettelylainsäädännön hankintoja koskevia määräyksiä
noudatetaan normaalisti.
Kiireelliset sopimukset
Maakunnalta pyydettävät lausunnot
Hankerahoituspäätökset niiltä osin, kuin ne ovat olleet hallituksen päätettävissä
Eri toimielimiin liittyvät nimeämispäätökset.

Maakuntajohtaja käyttää päätösvaltaansa vasta keskusteltuaan
asiasta maakuntahallituksen puheenjohtajiston kanssa etukäteen.
Puheenjohtajiston pyynnöstä asia siirretään maakuntahallituksen
käsiteltäväksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Tiedoksi asiat
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 61
Tiedoksi annettavia asioita ei ollut.
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Muut asiat
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 62
1) Maakuntajohtajan hakuprosessin tilannekatsaus
Maakuntajohtajan valintaa valmisteleva rekrytointiryhmä haastatteli
perjantaina 27.3.2020 haastatteluihin valitut hakijat. Rekrytointiryhmä kokoontui maanantaina 30.3. keskustelemaan jatkotoimista.
Kaksi haastatelluista päätettiin lähettää henkilöarviointiin. Arviointiin
lähetettävät ovat apulaisylilääkäri Antti Kivelä Kuopiosta ja aluekehitysjohtaja Satu Sikanen Lappeenrannasta.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Käydyn keskustelun aikana Anna Helminen esitti maakuntajohtajan
viran
laittamista
uudelleen
hakuun
ja
ulkopuolisen
rekrytointikonsultin palkkaamista haastatteluihin rekrytointityöryhmän
työn tueksi. Anna Helmisen esitystä ei kannatettu, joten se raukesi
kannattamattomana.
Anna Helminen jätti asiasta eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi.
Merkittiin, että maakuntajohtaja Matti Viialainen poistui kokouksesta
asian käsittelyn ajaksi.
Merkittiin, että Anneli Kiljunen poistui kokouksesta asian käsittelyn
aikana klo 11:26.
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Viranhaltijapäätökset
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 63

Viranhaltijapäätökset ajalta 13.3.2020 - 30.3.2020
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.
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Seuraava kokous
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 64

Ehdotus:
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemman suunnitelman mukaan seuraavasti:
Maanantai 18.5.2019 klo 9.30
Päätös:
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemman
suunnitelman mukaan seuraavasti:
Maanantai 18.5.2019 klo 9.30 Kokoustila Koivikossa
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Kokouksen päättäminen
Maakuntahallitus 06.04.2020 § 65

Ehdotus:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:45.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Muutoksenhakukiellot
Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta (kuntalaki 136§)
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan oikaisuvaatimus, ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Etelä-Karjalan maakuntahallitukselta,
Etelä-Karjalan liitto, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.
.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Valitusosoitus
Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jolla on
kuntalain 137§:n 1 tai 2 momentin mukaan oikeus tehdä kunnallisvalitus.
Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: PL 1744 (Minna Canthin katu 64), 70101 Kuopio
Sähköposti: kuopio.hao(at)oikeus.fi.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitusosoitus
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n mukaan maakuntakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan
muutosta valittamalla siitä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Valitusaika on 30 päivää maakuntavaltuuston maakuntakaavan hyväksymistä koskevan pöytäkirjan
nähtävillepanon alkamisesta.
Valituskirjassa on ilmoitettava:
* valittajan nimi, kotikunta ja postiosoite
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
* muutosvaatimuksen perusteet
Valitus on valittajan tai valituksen muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta ja postiosoite.
Valitukseen on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla asiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitukset on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen
valitusajan päättymistä.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

