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Etelä-Karjalan liiton toimistolla aluekehitysjohtaja Satu Sikasen
työhuoneessa 29.6.2020 klo 8.00-10.00.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

PÖYTÄKIRJA
§ 13

2/2020

22

08.06.2020

Kokouksen avaus
Maakunnan yhteistyöryhmä
Ehdotus:
Maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra avaa
kokouksen.
Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.
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Läsnäolijoiden toteaminen
Maakunnan yhteistyöryhmä § 14

Ehdotus: Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.
Päätös:
Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Todettiin, että kokouksen
sihteerinä toimii Laura Peuhkuri.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakunnan yhteistyöryhmä § 15
Kokouksen päätösvaltaisuuden toteamiseen sovelletaan kuntalain
103 §:ää. Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet
jäsenistä on kokouksessa saapuvilla.
Ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin lisäksi, että
voimassa olevien poikkeusolojen takia osallistuminen oli mahdollista
myös etäyhteydellä.
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Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Maakunnan yhteistyöryhmä § 16

Ehdotus: Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Rämä ja Taina Paananen.

ETELÄ-KARJALAN LIITTO
Maakunnan yhteistyöryhmä

PÖYTÄKIRJA
§ 17

2/2020

26

08.06.2020

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Maakunnan yhteistyöryhmä § 17

Ehdotus: Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Etelä-Karjalan
liiton toimistossa aluekehitysjohtaja Satu Sikasen työhuoneessa
29.6.2020 klo 8.00-16.00.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä Etelä-Karjalan liiton
toimistossa aluekehitysjohtaja Satu Sikasen työhuoneessa
29.6.2020 klo 8.00-10.00. Lyhennetty aikataulu johtuu viraston
poikkeuksellisista aukioloajoista.
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Esityslistan hyväksyminen
Maakunnan yhteistyöryhmä § 18

Ehdotus: Yhteistyöryhmä hyväksyy kokouksen
työskentelyjärjestykseksi sille lähetetyn esityslistan.
Päätös:
Hyväksyttiin esityslista.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Maakunnan yhteistyöryhmä § 19
Edellisen, sähköpostitse 18.3. - 25.3.2020 pidetyn kokouksen
pöytäkirja löytyy Dynasty-tietopalvelusta
Ehdotus: Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja.
Päätös:
Edellisen kokouksen pöytäkirja merkittiin tiedoksi.
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Muutokset maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanossa
96/00.01.05/2017
Maakunnan yhteistyöryhmä § 20

Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Karjalan piiri esittää
asiantuntijajäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään Pertti Siilahden
Anna Vuoren tilalle. Pertti Siilahti on toiminut aiemmin
luonnonsuojelupiirin varaedustajana. Esitys uudeksi varaedustajaksi
on Kimmo Saarinen.
Maakuntavaltuuston 1. varapuheenjohtajana toimineelle Anneli
Kiljuselle on myönnetty ero maakuntavaltuuston jäsenyydestä
Lappeenrannan kaupunginvaltuustossa 27.4.2020.
Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto valitaan maakuntavaltuuston
kokouksessa 8.6.2020.
Ehdotus:
Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää Suomen luonnonsuojeluliiton
Etelä-Karjalan piirin asiantuntijajäseneksi Pertti Siilahden ja hänen
varaedustajaksi Kimmo Saarisen.
Merkitään tiedoksi 8.6. maakuntavaltuustossa päätetty
maakuntavaltuuston puheenjohtajisto.
Päätös:
Maakunnan yhteistyöryhmä nimesi Suomen luonnonsuojeluliiton
Etelä-Karjalan piirin asiantuntijajäseneksi Pertti Siilahden ja hänen
varaedustajakseen Kimmo Saarisen.
Merkittiin tiedoksi maakuntavaltuustossa päätetty puheenjohtajisto.
Pj Ari Torniainen, 1. Vpj Eeva Arvela ja 2. Vpj Kari Metsäkallio.
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Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 - 2020 toimeenpanon tilanne Etelä-Karjalassa
Maakunnan yhteistyöryhmä § 21
Yhteenvetotiedot Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 2014 - 2020
Etelä-Karjalaan myönnetyistä tuista ovat liitteenä.
Liitteenä on myös tilannekatsaus rakennerahasto-ohjelman
valtakunnallisesta ja Etelä-Suomen tilanteesta. Lisäksi erillisessä
taulukossa on kuvattu maakuntakohtaiset tiedot käytetystä
EAKR-rahoituksesta ja saavutetuista tuloksista
EAKR-indikaattoreiden indikaattoreiden mukaan.
Etelä-Karjalan liiton valmistelemaa ja Uudenmaan liiton kautta
myönnettävää EAKR-rahoitusta on myönnettävissä noin 350 000
euroa. Syksyllä 2020 toteutetun hakukierroksen jälkeen uusia
hankkeita ei ole käynnistetty. Jäljelläolevasta rahoituksesta on
käynnistymässä hakukierros, joka on asialistalla erillisenä pykälänä.
Hämeen ELY-keskuksella oli vuoden alussa Etelä-Karjalaan
kohdennettua EAKR valtuutta käytössä 2,3 milj.€ . Alkuvuoden
aikana yrityksille on myönnetty EAKR yritystukia noin 0,9 milj. € ja
jäljellä myönnettävissä olevaa myöntövaltuutta on 1,4 milj. €. Jäljellä
olevasta EAKR valtuudesta osa kohdistuu helmikuussa päättyneen
Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustushausta rahoitettaviin
hankkeisiin ja loppuosuus on kohdennettavissa vielä uusiin
yritysten hankkeisiin. Yritystuissa on käytössä jatkuva haku, joka on
auki nk. Korona-avustushaun rinnalla. Yritysten kehittämistoimet
painottuvat tällä hetkellä kansallisesti rahoitettaviin
korona-avustuksiin ja EAKR rahoitus voidaan kohdistaa
pääsääntöisesti pieniin kone- ja laiteinvestointeihin ja
kansainvälistymiseen, jota kansallisilla korona-avustuksille ei voida
rahoittaa.
Hämeen ELY-keskus järjesti avoimen ESR -haun Etelä-Suomen
alueella 1.4. – 8.5.2020. Haku kohdennettiin Koronavirusepidemian
seurauksena työllisyyttä edistäviin ja yritysten neuvontaa tukeviin
hankkeisiin. ESR -ohjelmassa vapaata maakuntaan kohdennettua
rahoitusta on käytössä hakuun noin 0,3 milj.€. Lisäksi Hämeen
ELY-keskukselle on osoitettu maakuntakohdentamaton
erillismääräraha miesten syrjäytymistä ehkäiseviin
tasa-arvohankkeisiin. Erillismääräraha on käytettävissä myös
Etelä-Karjalaan haussa saapuneisiin hankkeisiin. 8.5.2020
päättyneessä haussa maakuntaan kohdistui 11 kpl ESR hakemusta,
joissa haettiin avustusta yhteensä noin 1,95 milj. €. Hakemuksista 5
kpl on maakunnallisia ja loput 6 kpl ylimaakunnallisia.
Lisätietoja: Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, 0400 661 318 ja
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Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus, 029 502 5151.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi rakennerahasto-ohjelman toteumatilanne
Etelä-Karjalassa.
Päätös:
Aluekehitysjohtaja Satu Sikanen esitteli rakennerahasto-ohjelman
2014 - 2020 toteumatilannetta. Merkittiin tiedoksi.
Liitteet

EAKR_alueelliset kehittämishankkeet_rahoitusseuranta
EAKR_haetut yritystuet_1.3.2020 - 27.5.2020
EAKR_yritystuet_myönnetyt_1.1.2014 alkaen
EAKR-indikaattoritoteuma maakunnittain
Tilannekatsaus rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisesti ja
Etelä-Suomessa
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EAKR-haun avaaminen ajalle 15.6.2020 - 31.8.2020
Maakunnan yhteistyöryhmä § 22

Etelä-Karjalan liitolla on EAKR-myöntövaltuutta jäljellä noin 350 000
euroa. Etelä-Karjalassa on Kymenlaakson kanssa samanaikaisesti
suunniteltu käynnistettävän EAKR-haku ajalle 15.6.–31.8.2020.
Haussa avoinna olisivat molemmat EAKR-toimintalinjat ja kaikki
erityistavoitteet. Haussa esitetään painotettavan pk-yritystoiminnan
uudistumista tukevia tai strategisia osaamiskeskittymiä vahvistavia,
eri toimijoiden yhteistyötä edistäviä hankkeita. Hankkeiden tulee
tukea Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tai Etelä-Karjalan
innovaatiostrategian konkreettista toteutumista esimerkiksi yritysten
digitaalisten valmiuksien, osaamispohjaisen yrittäjyyden tai
Etelä-Karjalan osaamisprofiilin vahvistumisen kautta.
Lisätietoja: Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, 0400 661 318.
Ehdotus:
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy EAKR-haun avattavaksi
esityksen mukaisesti.
Päätös:
EAKR-haku hyväksyttiin avattavaksi esityksen mukaisesti.
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Maaseutuohjelman tilannekatsaus
Maakunnan yhteistyöryhmä § 23

Ohjelmakauden viimeinen vuosi on maaseutuohjelman osalta
Kaakkois-Suomessa etenemässä täysipainoisesti. Maaliskuun
lopussa päättyneellä kehittämishankkeiden valintajaksolla
Kaakkois-Suomen ELY-keskukseen tuli yhteensä 21
hankehakemusta. Lisäksi muihin ELY-keskuksiin tuli kaksi
hakemusta alueiden välisistä hankkeista, joissa Kaakkois-Suomen
alue on mukana. Tukea haettiin Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta
yhteensä n. 4,5 milj. euroa. Hankkeiden valintakokous oli toukokuun
puolivälissä. Rahoitukseen valittiin seitsemän hanketta, joihin
sidottiin noin 1,1 milj. euroa. Nyt meneillään oleva ja samalla
vuoden viimeinen kehittämishankkeiden valintajakso päättyy 30.9.
Maaseudun yritystuissa alkuvuosi on ollut kohtuullisen vilkas ja
rahoitettujen hankkeiden joukossa on muutama merkittävän iso
investointihanke. Yritys- ja yritysryhmähankkeiden valintajaksot ovat
kahden kuukauden välein siten, että viimeinen valintajakso päättyy
lokakuun lopussa.
Vuosi 2021 on ns. siirtymävuosi maaseutuohjelman
toimeenpanossa, mikä tarkoittaa sitä, että sekä kehittämis- että
yrityshankkeisiin myönnetään tukea nykyisen ohjelmakauden
toimenpiteiden kautta. Rahoitus tulee alkuvaiheessa palautuvista
määrärahoista, minkä jälkeen jossain vaiheessa vuotta siirrytään
käyttämään uuden ohjelmakauden varoja. Ensi vuoden
valintajaksoista ELY-keskus tekee päätökset syksyllä, kun
siirtymävuotta koskeva ohjeistus on tarkentunut. Tällä hetkellä
näyttäisi siltä, että myös vuosi 2022 on siirtymävuosi.
Siirtymävuodella/vuosilla pyritään varmistamaan se, ettei kehittämisja yrityshankkeiden hakuun ja myöntämiseen tulisi taukoa
ohjelmakausien vaihtuessa.
CAP27 –ohjelmakauden alueellinen valmistelu on ollut osin
pysähdyksissä Covid -19 –epidemiasta johtuvien
kokoontumisrajoitusten vuoksi. Mm. maaliskuulle suunniteltu
Älykkäät maaseudut –tapahtuma Kouvolassa jouduttiin
peruuttamaan. Korvaavia toimenpiteitä on kuitenkin otettu käyttöön,
jotta valmistelutyö etenisi. Kaakkois-Suomen ELY-keskus mm.
lähetti huhtikuussa Maaseutuluotain –kyselyn kaikille Kymenlaakson
ja Etelä-Karjalan keskeisille toimijoille (yhteensä n. 1500 toimijaa).
Luotaimen tulokset tukevat osaltaan uuden kauden valmistelua.
Kesäkuussa (9.6.2020) järjestetään alueellinen seminaari ja työpaja
webinaarina. Tilaisuuden tavoitteena on palauttaa mieliin
kevättalvella 2019 yhteistyössä valmistellut maaseudun
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kehittämisstrategian painopisteet ja saada niihin uusia syötteitä
sekä sopia alueellisen maaseutusuunnitelman valmisteluprosessin
eteneminen uudessa tilanteessa.
Liitteenä on esitys maaseudun kehittämisohjelman 2014 - 2020 ja
CAP27-valmistelun etenemisestä Kaakkois-Suomessa.
Lisätietoja: Jyrki Pitkänen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, 040 7171
272.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi maaseutuohjelman tilannekatsaus.
Liitteet

Tilannekatsaus, maaseutuohjelma ja CAP27
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Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelman 2020 - 2021 valmistelu
48/00.01.05.01/2020
Maakunnan yhteistyöryhmä § 24

Koronakriisillä on laajamittaiset vaikutukset aluetalouteen.
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 käynnistää
Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelman valmistelun.
Selviytymissuunnitelmassa muodostetaan tilannekuva ja näkymä
koronakriisin vaikutuksista sekä lyhyen aikavälin tavoitteet ja
toimenpiteet kriisin aluekehitysvaikutusten lieventämiseksi ja uuden
kasvun aikaansaamiseksi Etelä-Karjalassa.
Suunnitelman aikajänne on lyhyt: se laaditaan vuosille 2020 - 2021
ja integroidaan näin maakuntaohjelman toimeenpanoprosessiin.
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmana se tulee
aluekehityslain mukaisesti maakunnan yhteistyöryhmän
hyväksyttäväksi syyskuun lopulla.
Selviytymissuunnitelmassa linjataan:

yritysten toipumista, kasvua ja uutta liiketoimintaa tukevat
elinkeino- ja innovaatiopolitiikan sekä työllisyyden hoidon
yhteistyömuodot, rakenteet ja vastuut

yrityspalvelut

innovaatioekosysteemit ja yritysten oppilaitosyhteistyö

koulutus- ja ohjauspalvelut

julkiset hankinnat ja investoinnit elvyttäjinä

koronakriisin sosiaalisiin vaikutuksiin vastaaminen

alueen veto- ja pitovoimaa lisäävät toimet

edunvalvonnan kärjet

EU-rahoituksen kohdentamisen painopisteet (raknnerahastot,
maaseutuohjelma)
Suunnitelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan
kehittämistoimijoiden kanssa ja valmistelussa hyödynnetään
olemassa olevia foorumeja ja yhteistyömuotoja. Etelä-Karjalan liitto
on lähettänyt kehittämistoimijoille selviytymissuunnitelmaa koskevan
kyselyn 1.6.2020. Kyselyn liitteenä oleva tilannekuva on esityslistan
liitteenä.
Kokouksessa asiaa alustaa Satu Sikanen Etelä-Karjalan liitosta
(prosessi), Jari Saarinen Kaakkois-Suomen TE-toimistosta
(työllisyysnäkökulma) ja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksesta (yrityspalvelut).
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Ehdotus:
Merkitään tiedoksi Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelman
valmistelutilanne. Maakunnan yhteistyöryhmä käy
lähetekeskustelun aluekehitystoimista selviytymissuunnitelmassa
huomioitavaksi.
Päätös:
Maakunnan yhteistyöryhmä kuuli virkamiesalustukset, kävi
keskustelua ja evästi valmistelua. Etelä-Karjalan
selvitymissuunnitelma tulee päätettäväksi maakunnan
yhteistyöryhmän kokoukseen 28.9.2020.
Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi.
Liitteet

Tilannekuva
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Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen liikennestrategiat
Maakunnan yhteistyöryhmä § 25

Etelä-Karjalan maakuntahallitus on kokouksessaan 18.5.2020
hyväksynyt Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen liikennestrategiat,
jotka ovat liitteenä.
Katsauksen strategioista ja ajankohtaisista liikenneasioista esittelee
liikennevastuualueen johtaja Kari Halme Kaakkois-Suomen
ELY-keskuksesta.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Etelä-Karjalan maakuntahallituksen hyväksymät alueelliset
liikennestrategiat merkittiin tiedoksi.
Liitteet

Etelä-Karjalan liikennestrategia
Kaakkois-Suomen liikennestrategia
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Alue- ja rakennepolitiikan 2021 - 2027 valmistelu
Maakunnan yhteistyöryhmä § 26
Alue- ja rakennepolitiikan 2021 - 2027 EU:n ja kansallisesta
valmistelutilanteesta kokouksessa alustaa aluekehitysjohtaja
Johanna Osenius TEM:stä.
Alue- ja rakennepolitiikan kansallinen ohjelmaluonnos on
esityslistan liitteenä. Ohjelman sisällöllistä valmistelua on kevään
aikana tehty kansallisesti mm. indikaattoreiden ja älykkään
erikoistumisen mittaroinnin osalta.
Toukokuun lopulla EU-komissio julkaisi uuden ohjelmakauden
budjettiesityksen ja esityksen elpymisrahastosta, yhteensä 1,85
biljoonaa euroa. Elpymisrahaston rahoitusta kohdennettaisiin
jäsenvaltioille mm. alue- ja rakennepolitiikan välineiden kautta. Mm.
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, jonka tavoitteena on tukea
siirtymää kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, kasvaisi tammikuisesta
komission esityksestä, noin 7,5 miljardista eurosta noin 40 miljardiin
euroon. Siitä Suomen saanto olisi noin miljardi euroa (tammikuun
esitys 165 M€). Sisällöllisiä uudistuksia esitetään EAKR ja ESR+
rahastojen sisältöihin, teemoina mm. etä- ja online-koulutus,
kulttuuri ja turismi, nuorisotyöllisyyden parantaminen,
lapsiköyhyyden poistaminen. Komissio esittää kuluvan
ohjelmakauden jatkamista kahdella vuodella ja siihen kytkeytyvää
lisärahoitusta, joka Suomelle olisi noin 150 - 160 miljoonaa euroa.
Alue- ja rakennepolitiikan kansallista varojenjakoa on hierottu viime
vuoden lopulta saakka, mutta ratkaisua ei ole kesäkuun alkuun
mennessä saatu. Maakunnan liitoille ja ELY-keskuksille on annettu
lisäaikaa ratkaisuehdotuksen tekemiselle 12.6.2020 saakka.
Kansallisesti on saatu linjattua kaupungit, joiden kanssa valtio solmii
ekosysteemisopimukset, joita toteutetaan osana alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmaa 2021 - 2027. Sopimuksilla tiivistetään
kaupunkien ja valtion yhteistyötä tutkimuksen, kehityksen ja
innovaatioiden tueksi. Ekosysteemisopimukset solmitaan
pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja
yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Lappeenranta on yksi 18
ekosysteemisopimuskaupungeista. Käynnissä olevalla
ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehittämistä on toteutettu
Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen strategian kautta.
Edellisen MYR-kokouksen jälkeen valtioneuvostolle on toimitettu
maaliskuussa 2020 vetoomus Kaakkois-Suomen maakuntien
(Etelä-Karjala + Kymenlaakso) asemasta EU:n alue- ja
rakennepolitiikassa. Green Reality Network on jättänyt oman
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kannanottonsa keväällä 2020 koskien oikeudenmukaisen rahaston
varojen kansallista kohdentumista.
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi Johanna Oseniuksen tilannekatsaus. Käydään
keskustelu EU:n alue- ja rakennepolitiikan valmistelussa esillä
pidettävistä Etelä-Karjalan näkökulmista.
Päätös:
Valmistelutilanne merkittiin tiedoksi. Käytiin keskustelua EU:n alueja rakennuspolitiikan valmistelusta sekä Etelä-Karjalan
näkökulmista.
Liitteet

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaluonnos, versio 5
Green Reality Networkin kannanotto JTF-rahoituksesta
Vetoomus valtioneuvostolle Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson
asemasta
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Muut asiat
Maakunnan yhteistyöryhmä § 27

Ehdotus:
Päätös:
Muita asioita ei ollut.
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Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous
Maakunnan yhteistyöryhmä § 28

Ehdotus:
Seuraava kokous pidetään 28.9.2020 klo 12.30 Lappeenrannassa.
Päätös:
Vahvistettiin seuraava kokous esityksen mukaan pidettäväksi
28.9.2020 klo 12.30 Lappeenrannassa.
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Kokouksen päättäminen
Maakunnan yhteistyöryhmä § 29
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.53.
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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.

