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Etelä-Karjalan liiton toimisto, hallinto- ja kehittämisjohtajan työhuone, Kauppakatu 40 D, Lappeenranta.
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Kokouksen avaus
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 136

Ehdotus:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avaa kokouksen.
Päätös:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra avasi kokouksen
klo 9:34.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 137

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.
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Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 138

Maakuntahallituksen kokousten pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan
vuorollaan aakkosjärjestyksessä kaksi hallituksen jäsentä tai varajäsentä puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajia lukuun ottamatta. Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Taina Paananen
ja Anna Helminen.
Ehdotus:
Maakuntahallitus valitsee Taina Paanasen ja Anna Helmisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Päätös:
Maakuntahallitus valitsi Taina Paanasen ja Anna Helmisen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
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Edellisen kokouksen pöytäkirja
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 139

Maakuntahallituksen 28.9.2020 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on Etelä-Karjalan liiton kokoushallintapalvelimella internetissä: http://kokoushallinta.ekliitto.fi/djulkaisu/kokous/2020303.HTM
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
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Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 140

Maakuntajohtaja käsitteli katsauksessaan ja sitä seuranneessa keskustelussa käsiteltiin seuraavia asioita:








Rakennerahastorahoituksen tilannetta erityisesti oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) osalta
Itärata-hankkeen etenemistä
Kutilan kanavan kehittämisen etenemistä
Sote-uudistuksen edistymistä ja tähän liittyviä alueen nimeämisestä syntynyttä keskustelua
Saimaan alueen matkailun kehittämistä
Saimaan ja Saaristomeren risteilyliikenteen kehittämishankkeen käynnistymistä
Saimaannorpan suojelusta ja kalastusrajoituksista on käynnistymässä kysely

Merkittiin, että Armas Timonen saapui kokoukseen asiakohdan käsittelyn aikana klo 9:40.
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Etelä-Karjalan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2021-2023 ja talousarvio
vuodeksi 2021
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 141

Maakunnan liitossa on jatkettu vuoden 2021 talousarvion ja vuosien
2021-2023 talous- ja toimintasuunnitelman laadintaa maakuntahallituksen kokousten 28.8.2020 ja 28.9.2020 päätösten (§111 ja §128)
ja evästysten pohjalta. Lisäksi asiaa on käsitelty Lappeenrannan ja
Imatran kaupunkiseutujen työvaliokunnassa 30.9.2020. Kuntien
maksuosuuteen esitetään 1%:n nostoa, mihin kunnat virkavalmistelussa varautuvat.
Toimintasuunnitelmasta on laadittu nyt luonnos, missä on kuvattu
vuoden 2021 toimintaa sekä sen keskeisiä painopisteitä. Luonnos ei
sisällä vielä yksityiskohtaisesti suunnitelman talousosiota. Vuoden
2021 tilikauden yli-/alijäämä valmistellaan supistumaan 60 t€ alijäämäiseksi kuluvan vuoden 125t€:sta. Mm. usean projektin toteutus
vaikuttaa tulevan vuoden tulokseen ja talousosiota tarkennetaan
suunnitelman viimeiseen versioon.
Vuoden 2021 avaintehtävät ovat:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla maakuntaohjelmaa ja tukemalla eri toimijoiden hankkeita ja muuta aluekehitystyötä rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
Maakuntaohjelman 2022-2025 valmistuu, sis. pitkän aikavälin
vision, tavoitteet sekä älykkään erikoistumisen strategian.
Kokonaismaakuntakaavan luonnosten laadinta ja vaihekaavan
hyväksyminen.
Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoon ja EU:n elpymisrahoituksen kohdentamiseen
maakunnan kannalta tärkeisiin painopisteisiin.
Maakunnan saavutettavuuden parantamista jatketaan edistämällä maakunnalle tärkeitä liikennehankkeita ja -palveluja Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen liikennestrategian pohjalta.
Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman toteuttaminen.
Valmistaudutaan EU-rahoituskauden vaihtumiseen.

Valmistelija: Olli Seppänen, puh. +358 40 139 0175
Ehdotus:
Käydään keskustelu Etelä-Karjalan liiton talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2021-2023 ja talousarviosta vuodelle 2021 sen viimeistelyä varten.
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Liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2021-2023 ja talousarvio vuodeksi 2021 viimeistellään käsiteltäväksi maakuntahallituksen
marraskuun kokoukseen maakuntahallituksen evästysten pohjalta.
Päätös:
Merkittiin käyty keskustelu tiedoksi.
Liiton talous- ja toimintasuunnitelman ja talousarvion valmistelua jatketaan maakuntahallituksen evästysten pohjalta ja viimeistelty versio
tuodaan käsiteltäväksi maakuntahallituksen marraskuun kokoukseen.
Liitteet

1

Toimintasuunnitelma
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Aluekehityksen tilannekuva ja aluekehittämisen keskustelut 2020
86/00.01.05/2020
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 142
Aluekehittämispäätökseen 2020-2023 ”Kestävät ja elinvoimaiset alueet” sisältyy esitys aluekehittämisen uudesta toimintamallista, jolla
tähdätään aluekehittämistä koskevan vuorovaikutuksen tiivistämiseen niin hallinnontasojen sisällä kuin niiden välillä. Olennainen osa
tätä vuorovaikutusta ovat alueiden kanssa käytävät aluekehittämisen vuosittaiset keskustelut.
Työ- ja elinkeinoministeriön 3.9.2020 päivättyyn ohjeeseen pohjautuen Etelä-Karjalan liitossa on valmistelu aluekehittämisen laadullinen tilannekuva sekä esitys aluekehityskeskustelujen keskustelukysymyksiksi. Laadullinen tilannekuva rakentuu kuudelle teemalle, joita ovat:
Väestökehitys, ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet, uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen,
osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana ja osallisuuden ja
hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy. Maakunnallisen tilannekuvan laadinnassa on hyödynnetty valtionhallinnon kokoamaa tilastoaineistoa sekä erityisesti Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelma sekä ELY alueelliset kehitysnäkymät prosesseja, joihin
on liittynyt tiivistä yhteisvalmistelua keskeisten sidosryhmien kanssa.
Aluekehittämiskeskusteluihin 9.11.2020 osallistuvat Etelä-Karjalan
liiton ohella valtion aluehallinnon, kuntien, elinkeinoelämän ja koulutussektorin edustajia alueelta. Vertaisosallistujana on mukana Pohjois-Karjalan edustaja ja Etelä-Karjalan liiton edustaja osallistuu vastavuoroisesti Pohjois-Karjalan tilaisuuteen. Koronaepidemian vaikutuksia on huomioitu tilannekuvassa poikkileikkaavasti ja keskusteluiden osana tullaan keskustelemaan myös tilanteen kehittymisestä
sekä elpymistoimien kohdentamisesta.
Alustavat keskustelukysymykset on teemoiteltu kolmeen osaan:
1.
Yritystoiminnasta kasvua ja uusia palveluita
2.
Hiilineutraali ja saavutettava rajamaakunta
3.
Osaava ja hyvinvoiva eteläkarjalainen
Aluekehityksen laadullinen tilannekuva, ehdotus keskustelukysymyksiksi sekä TEM valmisteluohje ovat asiakohdan liitteenä.
Valmistelija: Laura Peuhkuri, puh. +358 40 631 5970
Ehdotus:
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Merkitään tiedoksi.
Maakuntahallitus valitsee keskuudestaan osallistujan 9.11.2020 klo
13-15:30 etäyhteydellä järjestettävään alkukehittämiskeskusteluun.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi.
Maakuntahallitus valitsi keskuudestaan Jukka Kopran osallistumaan
aluekehittämiskeskusteluun 9.11.2020.
Liitteet

2
3
4

Aluekehityksen laadullinen tilannekuva Etelä-Karjala 2020
Aluekehityksen tilannekuva ja keskustelut 2020
Etelä-Karjalan esitys aluekehittämiskeskustelut 2020
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Tilannekatsaus EU:n elpymis- ja palautumisvälineestä
88/00.01/2020
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 143

EU-johtajat sopivat huippukokouksessa heinäkuussa 2020 EU:n rahoituskehyksestä vuosille 2021–27 sekä Next Generation EU -elpymisvälineestä. Elpymisvälineen koko on 750 miljardia euroa, josta
Suomen alustava osuus on 3,2 miljardia euroa.
Elpymisvälineen rahoituksesta osa käytetään erillisen kansallisen
suunnitelman mukaisesti mm. vihreää ja digitaalista siirtymää tukeviin toimenpiteisiin ja osa tullaan kohdentamaan kuluvan EU-ohjelmakauden sisältöihin. Kansallinen elpymissuunnitelma, nimeltään
Suomen kestävän kasvun ohjelma, valmistellaan valtiovarainministeriön ja kansallisen koordinaatioryhmän johdolla. Syyskuun budjettiriihessä linjattiin ohjelman painopisteistä komission Suomelle antamien maasuositusten pohjalta. Ohjelman painopisteet ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin
kestävän kasvun uralle
Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

VM järjesti yhdessä maakunnan liittojen kanssa maakuntakiertueen,
jossa kerättiin ajatuksia ja ideoita kansallisen suunnitelman pohjaksi.
Lappeenrannassa tilaisuus järjestettiin 3.10.2020. Maakuntakiertueen kansallinen päätöstilaisuus järjestetään 28.10.2020 klo 14–17.
Kehittämistarpeita ja -ideoita on ilmoitettu kerättävän maakunnista
vielä lokakuun aikana järjestettävällä kyselyllä. Eduskunnalle annetaan suunnitelmasta selonteko loppuvuoden aikana. Kansallinen
suunnitelma valmistuu keväällä 2021.
Maakunnan yhteistyöryhmän 28.9.2020 hyväksymästä Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelmasta nousevat tavoitteet kansalliseen elpymissuunnitelmaan.
1. Kestävä matkailu ja potentiaalin realisoiminen Saimaan alueella


Eteläisen Saimaan vesistömatkailua ja vesistön tilaa
parantavat hankkeet (Kutilan kanava + pumppaamot,
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Imatran seudun kehittämiskohteet)
Yritysten investointien vauhdittaminen investointituilla

2. Vetytalouden edistäminen ja uuden energiateknologian
kokeiluympäristö



Esikaupalliset edelläkävijäratkaisut korkeaan
osaamiseen perustuen, P2X pilotlaitos Joutsenoon
Kuntien hiilineutraalin siirtymän tueksi
demonstraatioalustat, puhtaan energiatuotannon
kapasiteetin lisäys, kestävä rakentaminen ja liikenne

3. Teollisuuden kilpailukykyä ja vähähiilisyyttä tukevat investoinnit



Raideyhteydet
Teollisuuden investoinnit vähähiilisyyteen ja kestävään
kasvuun

Elpymisvälineellä voidaan rahoittaa sekä julkisia että yksityisiä investointeja, joilla on uutuusarvoa ja jotka tukevat mm. vihreään siirtymää tai digitalisaatiota sekä luovat uutta kasvua. Rahoitusta ei jyvitetä alueittain, vaan rahoitus on kansallisesti kilpailtua rahoitusta.
Rahoitettavaksi hyväksytään takautuvasti 1.2.2020 jälkeen kertyneitä menoja. Rahoitus tulee kohdentaa hankkeille v. 2023 loppuun
mennessä.
Valmistelija: Satu Sikanen, puh. +358 400 661 318
Ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi EU:n elpymisvälineen ja kansallisen elpymissuunnitelman valmistelutilanteen ja keskustelee Etelä-Karjalan tavoitteista osaksi elpymissuunnitelma.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi. Huomioidaan maakuntahallituksen evästykset jatkovalmistelussa.
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Viranhaltijapäätökset
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 144

Viranhaltijapäätökset ajalta 23.9.2020 - 12.10.2020
Ehdotus:
Merkitään tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi ja ei käytetä otto-oikeutta.
Liitteet

5

Viranhaltijapäätökset
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Tiedoksi annettavia asioita ei ollut.
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Muut asiat
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 146

1. Talousraportointimuutoksia vuodelle 2021
Valtioneuvosto on heinäkuussa 2020 hyväksynyt kaksi asetusta koskien talousraportointia, asetuksen kunnan taloutta koskevien tietojen
toimittamisesta (524/2020) ja asetuksen kunnan tilinpäätöksessä
esitettävistä tiedoista (525/2020).
Asetukset tulevat voimaan 1.1.2021 ja niissä asetetaan normeja sekä kuntien ja kuntayhtymien raportointiin valtiolle ja sisäiseen raportointiin neljännesvuosittain, puolivuosittain ja vuositason raportoinnista. Sisäistä raportointia normeerataan tehtävän neljännesvuosittain sekä saatettavan tiedoksi myös valtuustolle. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa yleisohjeen kunnille ja kuntayhtymille asetusten toteuttamisesta myöhemmin tänä vuonna.
Liitossa on viime vuosina ollut käytäntönä laatia talousraportointi
maakuntahalitukselle kahden kuukauden välein.
Valmistelija: Olli Seppänen, puh. +358 40 139 0175
Ehdotus:
Yhtenäistetään vuodesta 2021 alkaen raportointi maakuntahallitukselle voimaantulevien asetusten mukaisesti neljännesvuosittaiseksi
raportoinniksi.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
2. Junayhteyksiin liittyvät selvitykset Karjalan radalla
Keskusteltiin viime viikolla esille tulleesta Väyläviraston Itä-Suomen
junayhteyksien kehittämistä koskevasta raportista ja siitä syntyneestä keskustelusta liittyen junien pysähdyksiin Joutsenossa, Simpeleellä, Kesälahdella ja Kiteellä.
Todettiin, että ministeri Timo Harakka on viikonlopun aikana viestinyt, että junayhteyksiin liittyvät taustaselvitykset ovat turhaan huolestuttaneet Joutsenossa, Simpeleellä, Kesälahdella ja Kiteellä.
Puheenjohtajan päätösehdotus:
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Seurataan junayhteyksiin liittyviä suunnitelmia ja reagoidaan tarvittaessa.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Seuraava kokous
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 147

Ehdotus:
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään aikaisemman suunnitelman mukaan seuraavasti:
Maanantai 16.11.2020 klo 9.30.
Päätös:
Maakuntahallituksen seuraava kokous pidetään:
Maanantai 16.11.2020 klo 9.30, hybridikokouksena.
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Etelä-Karjalan edustajien valinta Euroopan raja-alueiden liiton vuosikokoukseen ja
johtokuntaan
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 148

Etelä-Karjalan liitto on ollut Etelä-Karjalan liitto on ollut AEBR:n jäsen 1990-luvun puolesta välistä lähtien. Maakuntaliitto on viime kuntavaalien jälkeen nimennyt seuraavat edustajat AEBR:n vuosikokoukseen: Niina Malm, Ari Berg, Kari Metsäkallio ja Johannes Moisio.
Kokouksessaan 11.6.2018 maakuntahallitus nimesi Suna Kymäläisen Niina Malmin tilalle Etelä-Karjalan liiton edustajaksi AEBR:n v.
2018 vuosikokoukseen. Varaedustajaksi nimettiin Antti Rämä.
Kokouksessaan 16.9.2019 maakuntahallitus nimesi Matti Viialaisen
Niina Malmin tilalle Euroopan raja-alueiden liiton vuosikokoukseen
vuodelle 2019.
Etelä-Karjalasta AEBR:n johtokunnan jäsenenä vuosina 2019 ja
2020 on ollut Antti Rämä ja varajäsenenä Johannes Moisio. Vuoden
2020 vuosikokouksessa valitaan johtokunta vuosiksi 2021 ja 2022.
Vuosikokous ja johtokunnan kokous pidetään kuluvana vuonna nettiseminaarina, johtokunnan kokous 5.11.2020 klo 11 alkaen ja vuosikokous klo 14:30 alkaen.
Valmistelija: Johannes Moisio: puh. +358 400 154 382
Ehdotus:
Nimetään Etelä-Karjalan liiton edustaja Niina Malmin tilalle Euroopan raja-alueiden liiton vuosikokoukseen 4-6.11.2020 sekä Etelä-Karjalan liiton edustajat Euroopan raja-alueiden liiton johtokuntaan vuosille 2021 ja 2022.
Asiakohta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:
Maakuntahallitus nimesi Etelä-Karjalan liiton edustajaksi Euroopan
raja-alueiden liiton vuosikokoukseen vuonna 2020 Satu Sikasen ja
Etelä-Karjalan liiton edustajiksi Euroopan raja-alueiden liiton johtokuntaan vuosille 2021 ja 2022 Antti Rämän (varsinainen jäsen) ja
Johannes Moision (varajäsen).
Asiakohta tarkastettiin kokouksessa.
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19.10.2020

Kokouksen päättäminen
Maakuntahallitus 19.10.2020 § 149

Ehdotus:
Maakuntahallituksen puheenjohtaja päättää kokouksen.
Päätös:
Maakuntahalituksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:03.
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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.

