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Itä-Suomen neuvottelukunnan kokous 

Aika  Keskiviikko 10.06.2020 klo 15.30 – 17.00 
Paikka   Teams-kokous  
    
1 Kokouksen avaus 

Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen avaa kokouksen. 

2 Läsnäolijoiden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokouspäivämäärä on ilmoitettu 4.5.2020 ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 
03.06.2020. Todetaan kokouksen osanottajat Teams-yhteyden välityksellä. 

Kutsutut: 

Etelä-Karjala 
Rämä Antti 
Nokelainen Ilkka 
Sikanen Satu 
Wallenius Marjo 
Peuhkuri Laura 
Kymäläinen Suna 
 
Etelä-Savo 
Mäkinen Pentti 
Koskinen Riitta 
Vauhkonen Jarmo 
Saahko Taina 
Kakriainen Markku 
Taavitsainen Satu 
Mikkonen Anna-Kristiina 
Selenius Pekka 
Wuorinen Jarkko 
Tanttu Marko 

 
Kainuu 
Mulari Matti 
Suutari Eero 
Piirainen Raimo 
Korhonen Timo 
Räisänen Aki 
Malinen Pentti 
Ponnikas Jouni 
Kyllönen Merja 
Kettunen Tuomas 
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Pohjois-Karjala 
Sihvonen Aulikki 
Poutiainen Risto 
Laakkonen Sami 
 
Pohjois-Savo 
Kääriäinen Seppo 
Rajamäki Kari 
Leskinen Pekka 
Korhonen Marko 
Vehreävesa Satu 
Qvick Paula 
Hublin Patrick 
Semi Matti 
Väätäinen Tuula 

 
Asiantuntijat 
Aalto Kari, Itä- Ja Pohjois-Suomen EU-toimisto 
Kaasinen Sari, Saimaa-ilmiö 
Tanttu Marko, Etelä-Savon maakuntaliitto 
Tammi Reko, Etelä-Savon maakuntaliitto 

3 Järjestäytyminen ja kokouskäytännöt 

Puheenjohtajana toimii Etelä-Savon maakuntahallituksen puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, esitteli-
jänä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen ja sihteerinä viestintäpäällikkö Taina Saahko. 

Todetaan, että Itä-Suomen neuvottelukunnan pöytäkirjoihin ei kirjata käytyä keskustelua, vain sel-
keät evästykset ja päätökset kirjataan.  

4 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

Esitys: Neuvottelukunta valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tallennetaan 
hyväksymisen jälkeen Etelä-Savon liiton www-sivulle.  

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Rajamäki ja Anna-Kristiina Mikkonen 

 

5 Tilannekatsaus: Rakennerahastot 

Ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen maakunnittainen jakautuminen 

Ministeri Lintilän toimeksiantokirje (VN/8737/2019) maakunta- ja ELY-ylijohtajille 17.12.2019 sekä 
toimeksiannon jatkokirje 19.3.2020 ja 11.5.2020.Viimeisimmän kirjeen mukaan maakuntajohtajien 
ja ELY-ylijohtajien on esitettävä yksimielinen esitys ohjelmakauden 2021-2027 rahoituksen maa-
kunnittaisesta 12.6.2020 mennessä. Ministeri Lintilä on 14.5.2020 maakuntajohtajien ja ELY-ylijoh-
tajien kanssa pidetyssä etäkokouksessa, että jollei siihen mennessä ole tehty yksimielistä esitystä, 
hän tekee päätökset rahoituksen jakautumisesta. 

Maaakuntajohtaja Pentti Mäkinen selostaa neuvottelutilannetta kokouksessa. 

Komission MFF-ehdotuksesta 
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Komissio antoi 27.5.2020 tiedonannon yhteensä 1,85 biljoonan euron elvytyspaketista, jolla on tar-
koitus vastata COVID 19 -epidemian talousvaikutuksiin. Esitys sisältää elvytyssuunnitelman sekä 
mittavan lainsäädäntökokonaisuuden, johon sisältyy myös muokattu asetusesitys EU:n monivuo-
tiseksi rahoituskehykseksi 2021-2027 (MFF). 

Paketissa esitetään kuluvalle ohjelmakaudelle keväällä 2020 jo toteutettujen joustojen lisäksi noin 
55 mrd euron määräaikaista lisärahoitusta vuosille 2020-2022. Suomen saannoksi tästä arvioidaan 
alustavasti 150-160 miljoonaa euroa.  

Tulevan ohjelmakauden 2021-2027 koheesiopolitiikan osalta ehdotus ei sisällä muutoksia jäsenval-
tiokohtaisiin määrärahojen jakokriteereihin. Se kuitenkin mahdollistaisi mm. lisäjoustoja ja laajem-
pia toimenpidesisältöjä sekä joustoja yritysten tukemiseen tulevissa kriisitilanteissa. 

Komission tammikuussa antamaan oikeudenmukaisen siirtymän JTF-rahastoon uusi ehdotus toisi 
mittavan 32,5 mrd euron lisärahoituksen, joka nostaisi JTF-kokonaisrahoituksen 40 mrd euroon. 
Muutos nostaisi Suomen JTF-saannon alkuperäisen ehdotuksen 164 Meurosta 968 Meuroon. 

Ehdotuksella on Suomelle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia, jotka riippuvat elvytysrahaston pe-
rustamisesta ja paketin koosta, koheesiopolitiikan osuudesta tässä kokonaisuudessa sekä EU:n tule-
vasta rahoituskehyksestä saavutettavasta sovusta. Elvytyspaketin kohdistaminen vakavimmin krii-
sistä kärsineille maille kasvattaa muiden maiden nettomaksutaakkaa. JTF-rahaston vaikutusta ra-
kennerahastopolitiikan painotuksiin, volyymiin ja alueellista kohdistumiseen on vaikea arvioida, 
koska sitä koskeva valmistelu on vielä aivan auki. 

Suomen ohjelmavalmistelusta 

Suomi on jättänyt ohjelmaesityksen epäviralliseen tarkasteluun komissiolle. Suomen kannalta on 
keskeistä, edellyttääkö komissio esitettyyn ohjelmarakenteeseen muutoksia mm. JTF-rahaston kas-
vattamisen myötä. Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta keskeistä on myös komission suhtautuminen 
NSPA-erityistukeen esitettyihin infrastruktuurisisältöihin. 

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston johtaja Kari Aalto antaa tilannekatsauksen rahoitusehdotuk-
sesta kokouksessa. 

Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi tilannekatsauksen neuvottelutilanteesta ja rahoituseh-
dotuksesta. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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6 Alueellistaminen 

Alueellistaminen tuo uusia mahdollisuuksia Itä-Suomeen. 

Alueellistamisen uusi strategia 
Alueellistamisessa on tapahtumassa merkittäviä uudistuksia. Alueellistamisen koordinaatioryhmä 
luovutti esityksensä uudeksi strategiaksi kunta – ja hallintoministeri Sirpa Paaterolle 22.4.2020. 

Valtio on uudistamassa alueellistamisen strategiansa. Muutokset ovat periaatteellisesti suuria. Uu-
den strategian tarkoitus on vahvistaa alueiden elinvoimaa koko maassa. Alueellistamiseen otetaan 
nykyistä vahvempi ja pitkäjänteisempi toimintamalli, jolla valtioneuvosto ohjaa ja seuraa poikkihal-
linnollisesti alueellistamisen toteutusta.  

Alueellistamisen uutena tavoitteena turvataan valtion kattava läsnäolo koko maassa. Tavoitteena 
on valtion palvelutarpeeseen vastaaminen huolehtimalla kansalaisten yhdenvertaisuuden ja mui-
den perusoikeuksien toteutumisesta kaikkialla Suomessa.  

Strategian yhtenä johtava ajatuksena on digitaalisuuden tuoma työelämän muutos. Vuosina 2011-
2018 vähentyivät valtion asiakaspalvelun henkilötyövuodet 40 %. Samaan aikaan digitaaliset asioin-
tipalvelut kasvoivat merkittävästi.  

Digitaalisuus tuo valtion tehtävien monipaikkaiseen ja paikkariippumattomaan hoitamiseen uusia 
mahdollisuuksia, joita ei vielä ole kaikissa organisaatioissa edes harkittu, vaikka etätyötä sovelle-
taan valtiolla jo laajasti. 

Strategia valmistui juuri ennen koronakriisiä, joka on tehnyt monille etätyöstä työtavan, joka voi 
hyvin jatkua kriisin jälkeenkin. Työt on voitu hoitaa kotoa käsin sijaintipaikasta riippumatta. Etätyö 
on tuonut vapaa-ajan asunnoille uuden ulottuvuuden. 

Hallitus on uuden alueellistamisstrategian pohjalta käynnistämässä alueellistamislainsäädännön 
uudistamisen valmistelun. 
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Etätyön lisääminen elinkeinoministerin alaan liittyvissä tehtävissä 
Selvityshenkilö Tytti Määttä arvioi 25.3. selvityksessään elinkeinoministerin alaan kuuluvien organi-
saatioiden alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden hyödyntämisen potentiaalia.  

Määttä näkee mahdolliseksi lisätä paikkariippumatonta työtä elinkeinoministerin vastuulla olevissa 
organisaatioissa. Selvityksen perusteella voidaan tehdä samansuuntaiset johtopäätökset myös mui-
den valtionhallinnon organisaatioiden osalta.  

Määttä nostaa keskeiseksi toimenpide-ehdotukseksi alueellisen läsnäolon vahvistamisen. Hän suo-
sittaa, että uusi perustettava tai olennaisesti laajennettava yksikkö tai toiminto elinkeinoministerin 
toimialalla pitäisi lähtökohtaisesti sijoittaa pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. 

Lisäksi elinkeinoministerin alan toimintojen sijoittamis- tai lakkauttamispäätöksiä tehtäessä tulisi 
huomioida nykyistä laajemmin alueen kokonaistilanne, mukaan lukien vaikutukset elinkeinoraken-
teisiin ja työpaikkatarjontaan. Selvityshenkilö esittää, että elinkeinoministerin vastuulla olevissa 
organisaatioissa etätyön joustoja tulisi lisätä ja paikkariippumattoman työn edistämiseksi tulisi laa-
tia tavoitteet ja mittarit. Edistymistä voitaisiin vauhdittaa kokeilujen avulla. Esimerkiksi tavoitteeksi 
voitaisiin asettaa, että kaikista työtehtävistä vuoteen 2025 mennessä 20 % on julistettu auki paikka-
riippumattomana. 

Etätyön lisääntyminen mahdollistaisi alueiden elinvoimaisuutta, toisi organisaatioihin monipuolista 
asiantuntijuutta ja ihmisille mahdollisuuden asua siellä, missä he haluavat. 

Määtän selvityksen mukaan monipaikkaisen ja paikkariippumattoman työn nykyistä laajempi käyt-
töön ottaminen edellyttää päätöksiä, yhteisiä tavoitteita ja työn tuloksellisuuden ja työhyvinvoinnin 
mittareita. Myös työn johtamiseen tarvitaan tukea. 

Selvityshenkilö Määttä suosittelee elinkeinoministerin toimialalle käynnistettäväksi johtamisohjel-
maa, jolla tuetaan etätyön ja monipaikkaisen työn johtamista ja paikkariippumattoman rekrytoin-
nin käyttöönottoa. Samoin tulisi käynnistää henkilöstölle suunnattu kehittämisohjelma. Lisäksi 
Määtän mukaan tulisi mahdollistaa kokeiluluontoinen paikkariippumaton rekrytointi ulkomailta. 

Alueellistaminen tuo uusia mahdollisuuksia 
Taloustutkimus teki huhtikuun alussa Ylen toimeksiannosta haastattelukyselyn, jonka mukaan mil-
joona suomalaista on siirtynyt etätöihin koronakriisin aikana. Etätöitä tehdään etenkin toimihenkilö- 
ja esimiesammateissa ja pitkälti valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Etätöissä on paljon 
myös freelancereita, itsensä työllistäjiä ja pienyrittäjiä. Puolet suomalaisista tekee mielellään töitä 
etänä aina kun mahdollista. Etätyö tulee yleistymään Suomessa voimakkaasti myös koronakriisin jäl-
keen.  

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö Eurofound alkoi huhtikuussa selvittää koronaviruspan-
demian vaikutuksia työntekoon. Verkkokyselyihin on huhtikuun loppuun mennessä vastannut yli 85 
000 ihmistä eri puolilla Eurooppaa. 

Vastausten perusteella Suomi on kärjessä, kun vertaillaan etätöihin siirtyneiden osuutta työllisistä. 
Miltei 60 prosenttia on ilmoittanut aloittaneensa etätyöt koronavirustilanteen takia. 

Alueellistamisen uudistaminen tuo koko Itä-Suomelle uusia mahdollisuuksia. Turvallinen ja edullinen 
asuinympäristö, toimivat palvelut ja poikkeuksellinen luonto tarjoavat hyvän olosuhteet etätyölle.  

Kyselyjen perusteella Suomi on hyvin valmis siirtymään etätyön ja paikasta riippumattoman työn ai-
kaan. Etätyöstä voi muodostua Suomelle merkittävä kilpailuetu suhteessa muihin maihin. 
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Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen esittelee alueellistamisen tilannetta. 
 
Esitys: Itä-Suomen maakuntaliitot esittävät valtiovarainministeriölle, että alueellistamista koskevan 
lainsäädännön valmistelussa otetaan huomioon maan eri osien erityispiirteet ja alueiden kehittämis-
tarpeet. Valtion läsnäolo on turvattava koko maassa ja toimipisteiden sijoittumisessa. Alueellistami-
sessa on otettava huomioon etätyön laajentamisen mahdollisuudet.  

Elinkeinoministerin alaan kuuluvista tehtävistä valmistuneessa Tytti Määtän selvityksessä esille tuo-
dut mahdollisuudet etätyön lisäämiseksi on pantava täytäntöön kyseisen toimialan ohella myös muu-
alla valtion hallinnossa. 

Päätös: Neuvottelukunta päätti, että maakuntajohtaja Pentti Mäkinen muotoilee valtiovarainminis-
teriölle esityksen alueellistamisen tilanteesta esitetyn mukaisesti.    
  

7 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma 

Liikenne- ja viestintäministeriö laatii ensimmäistä valtakunnallista 12-vuotista liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa (Liikenne 12). Parhaillaan on menossa suunnitelman toimenpideohjelman valmistelu. 
Suunnitelman laadintaa ohjaava parlamentaarinen ohjausryhmä käsittelee ensimmäistä versiota ke-
vään 2020 aikana. Ohjausryhmän linjausten pohjalta laaditaan toimenpideohjelman seuraava versio.  

Toimenpideohjelman toista versiota ja suunnitelman vaikutustenarviointia esitellään sidosryhmäti-
laisuudessa 2.9.2020 Helsingissä. Toimenpideohjelman kolmannen version on tarkoitus valmistua 
loka-marraskuussa 2020. 

Sidosryhmillä on mahdollisuus lausua suunnitelmaluonnoksesta ja sen ympäristöselostuksesta lop-
puvuodesta 2020 ennen kuin suunnitelma viimeistellään lopulliseen muotoonsa.  Ensimmäisen val-
takunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman on tarkoitus valmistua keväällä 2021. 

Kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta esittelee asiaa.  

Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmis-
telutilanteen. 

Neuvottelukunta hyväksyy kannanoton valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpi-
deohjelman laatimiseen (liite). Kannanoton jakelu; liikenne- ja viestintäministeriö sekä valtakunnal-
lisen liikennejärjestelmäsuunnitelman parlamentaarinen ohjausryhmä ja yhteistyöryhmä. 

Päätös: Neuvottelukunta hyväksyi yksimielisesti VLJS kannanoton lisäyksellä lentoliikenteestä ja 
maakuntakenttien tarpeellisuudesta.  

 

8 Kannanotto lentoliikenteestä 

Itä- ja Pohjois-Suomella on yhteisiä saavutettavuuteen ja alueen ominaispiirteisiin liittyviä haasteita: 
mm. pitkät välimatkat, harva asutus, pienenevät lentoliikenteen matkustajamäärät, hajanainen elin-
keinorakenne sekä erityisesti kansainvälisen saavutettavuuden ongelmat. Haasteista huolimatta alu-
eella on tällä hetkellä hyvät kasvunäkymät mm. kaivos-, teknologia ja energiatoimialojen, kansainvä-
lisen matkailun ja arktinen kehityksen ansiosta. Kaikki kasvussa olevat toimialat ovat kansainvälisiä 
ja vaativat hyvän saavutettavuuden, joka vain lentoliikennettä kehittämällä voidaan turvata 
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Lentoliikenne on Finnairin 18.5.2020 tekemän päätöksen mukaisesti käynnistymässä uudelleen Jo-
ensuuhun ja Kajaaniin aikaisintaan marraskuussa 2020. Useisiin muihin kotimaan kohteisiin lentolii-
kenne käynnistyy jo kesän ja alkusyksyn aikana. Päätöksiä jatkosta eli lokakuun jälkeiselle ajalle Finn-
air on kertonut tekevänsä elokuussa. 

Liikennöintikatkon venyessä, sillä voi olla vaikutuksia myös lentoasemien toimintaa. Finavialla ei ole 
velvoitetta ylläpitää maapalveluita kentällä, jolle ei lennetä reittilentoja vuoden aikana charter-len-
not tai yksittäiset lennot eivät säilytä velvoitetta maapalveluiden ylläpitämiseen. 

Kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta esittelee asiaa.  

Esitys: Neuvottelukunta hyväksyy liitteen mukaisen kannanoton lentoliikenteen palauttamisesta.  

Päätös: Neuvottelukunta hyväksyi liitteenä olevan kannanoton. 

 

9 Itärata-tilannekatsaus 

Väylävirasto on Liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta laatinut selvityksen, miten henki-
löliikenteen matka-aikoja Helsingin seudun ja itäisen Suomen välillä voitaisiin nopeuttaa ja raide-
verkon palvelutasoa parantaa myös kansainväliset yhteydet huomioiden: 

- nykyisen rataverkon ominaisuuksia parantamalla 
- ratakapasiteettia lisäämällä uusissa ratakäytävissä Porvoon kautta Kouvolaan tai Porvoon ja 

Kotkan kautta Luumäelle. 

Väylävirasto julkaisi selvityksen 28.05.2020.  

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut kartoittavansa kuntien halua osallistua hankeyhtiön 
perustamiseen ja itäisen suunnan suunnittelun rahoittamiseen. Ministeriön tiedotteen 
(28.05.2020) mukaan muilta osin idän suunnan ratojen jatkosuunnittelusta ja kehittämisestä, kuten 
olemassa olevien ratojen peruskorjauksista, päätetään osana valtakunnallista liikennejärjestelmä-
suunnitelmaa eli Liikenne 12 -suunnitelmaa tai sen toimeenpanoa. 

Porvoo-Kouvola toimijat ovat tehneet yhteisen tiedotteen ja viestintämateriaalin Väyläviraston sel-
vityksen julkaisun yhteydessä. 

Kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta esittelee asiaa.  

Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi Itäradan tilanteen ja viestintämateriaalin. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

10 Saimaa-ilmiö, Savonlinna kulttuuripääkaupungiksi 

Savonlinnan, Joensuun, Kuopion, Lappeenrannan ja Mikkelin kaupungit sekä Pohjois-Karjalan, Poh-
jois-Savon, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntaliitot tavoittelevat yhdessä Savonlinnan valintaa 
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodeksi 2026. Savonlinna on hankkeen yhteisesti nimetty ydin-
kaupunki, koska hakemus jätetään menettelyohjeen (EU/OKM) mukaan yhden kaupungin nimissä. 
Ohjelma levittäytyy kuitenkin kaikkiin em. kaupunkeihin ja maakuntiin. Kulttuuripääkaupunkihausta 
käytetään nimitystä Saimaa-ilmiö2026.  
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Euroopan kulttuuripääkaupunkeja (European Capital of Culture, ECoC) on nimetty vuodesta 1985. 
Suomesta kulttuuripääkaupunkeina ovat olleet aiemmin Helsinki vuonna 2000 ja Turku vuonna 2011. 
Vuonna 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungit tulevat Suomesta ja Slovakiasta.  

Itä-Suomen lisäksi Euroopan kulttuuripääkaupunki-nimitystä Suomesta tavoittelevat Tampere yh-
dessä Mänttä-Vilppulan ja 18:n Pirkanmaan kunnan kanssa sekä Oulu yhdessä yli 30:n Pohjois-Poh-
janmaan kunnan kanssa.  

Kulttuuripääkaupunkivuosi on kulttuurisisällön lisäksi laaja strateginen elinvoimahanke koko Itä-Suo-
men kehityksen muuttamiseksi. Päätavoitteita on mm. yhteistyön tiivistyminen ja lisääntyminen 
koulutuksen, tutkimuksen, ympäristön, kestävän kehityksen, kaupunkikehityksen ja kulttuurimatkai-
lun aloilla, mielikuvan paraneminen Itä-Suomesta, kulttuuri- ja luovien alojen moninaisuuden vah-
vistuminen osana elinkeinorakennetta sekä Itä-Suomen kansallisen ja kansainvälisen profiilin kohoa-
minen kulttuurin avulla.   

Suunniteltu kulttuuripääkaupunkivuoden perusbudjetti on 20 m€ ja se jakaantuu kuudelle vuodelle 
2022-2027.  Tämän lisäksi tavoitellaan n. 7 m€ lisärahoitusta, josta iso osa mm. EU:n rakennerahas-
tojen kautta. 

- Suomen valtion arvioitu rahoitus kokonaisuudesta n. 12 m€   
- yksityisen rahoituksen (mm. säätiöt ja yritysyhteistyö) osuudeksi on arvioitu 2 m€.   
- Loppurahoitus koostuu kaupunkien, maakunnan liittojen ja muiden kuntien rahoituksesta 

sekä mahdollisesti Euroopan Unionin varoista.   
- Budjetti jakautuu karkeasti kolmeen luokkaan:   

o ohjelmasisältö 62 %   
o markkinointi ja viestintä 18 %   
o hallinto ja palkat 20 %  

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi haun Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 1. huhtikuuta 2019. Ha-
kuprosessi on kaksivaiheinen. Kulttuuripääkaupungiksi hakeminen tapahtuu vastaamalla Opetus- ja 
kulttuuriministeriön julkaisemassa hakemuspyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Vastauksista muo-
dostuvaa hakukirjaa asiantuntijaraati arvioi kuudella kriteerillä, jotka ovat 1) panos pitkän aikavälin 
strategiaan; 2) kulttuuri- ja taiteellinen sisältö; 3) eurooppalainen ulottuvuus; 4) vaikutusala; 5) hal-
linto ja 6) toteutusvalmius.  

60-sivuinen ensimmäisen vaiheen hakemus jätettiin Opetus- ja kulttuuriministeriölle toukokuun 
alussa.  

Euroopan kulttuuripääkaupungin valitsee 12-henkinen eurooppalainen asiantuntijaraati, jonka jäse-
net nimittävät Euroopan komissio, Euroopan neuvosto, Euroopan parlamentti ja Euroopan alueiden 
komitea. Suomi nimittää raatiin kaksi jäsentä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää esivalintakokouksen Helsingissä 23.-24. kesäkuuta, jossa Sai-
maa-ilmiön hakemusta esitellään valintaraadille ja jossa valintaraati myös esittää hakemukseen liit-
tyviä kysymyksiä. Toiseen valintavaiheeseen pääsevät kaupungit julkistetaan valintaraadin esivalin-
takokouksen päätteeksi Helsingissä 24. kesäkuuta 2020.  

Toisen vaiheen hakemus tulee jättää tämän hetken arvion mukaan tammi-helmikuun vaihteessa 
2021 ja lopullisen valinnan raati tekee maaliskuun lopussa 2021. 
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Ensimmäisen vaiheen hakua valmisteleva EAKR- hanke päättyy 31.8.2020. Toiseen vaiheen haku to-
teutetaan myös EAKR-hankkeena, jota hallinnoi Savonlinnan kaupunki. Hanke toteutetaan ajalla 
1.8.2020-31.12.2021. Hankehakemus on jätetty ja päätös hankkeesta tulee kesän jälkeen. 

Saimaa-ilmiön tavoitteena on monipuolisen ohjelmasisällön avulla vaikuttaa positiivisesti alueen ke-
hityksen kannalta isoihin teemoihin, joita ovat alueellisen yhteistyön tiivistäminen, alueen pito- ja 
vetovoiman kehittäminen, yleisen hyvinvoinnin ja elinvoiman lisääntyminen alueella, vesien ja luon-
non suojelu, Venäjä-yhteistyö ja matkailun ympärivuotisuuden kehittäminen.  

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 kaupun-
kien 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 kansainväli-
semmäksi.   

Hakemisen valmistelusta on vastannut Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -hanke, jota hallinnoi 
Etelä-Savon maakuntaliitto. Hankkeen koordinaattoreina ovat työskennelleet Anu-Anette Varho ja 
Reko Tammi sekä heidän tukenaan Itä-Suomen yliopiston Tutkimuksella tukea -hanke ja ylimaakun-
nallinen valmistelutiimi Sillanrakentajat, johon mukana olevat kaupungit ja liitot ovat nimenneet ku-
kin oman asiantuntevan edustajansa. Sillanrakentajien puheenjohtajana on toiminut Joensuun kult-
tuurijohtaja Sari Kaasinen. Varsinaisen hakukirjan kirjoitustyöstä on vastannut Jyrki Paaskoski.  

Kulttuuripääkaupunkihaun valmistelua on tehty osallistaen toimijoita laajasti Itä-Suomen alueella. 
Ohjelmasisältöjä ja uutta yhteistyötä on ideoitu useissa työpajoissa Savonlinnassa, Mikkelissä, Kuo-
piossa, Joensuussa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Muun muassa alueen teatterit, orkesterit, museot, 
lastenkulttuuritoimijat, liikuntajärjestöt ja European Region of Gastronomy –juhlavuoden johdolla 
muut itäsuomalaiset ruokahankkeet ovat kokoontuneet miettimään yhteistä sisältöä. Tämän lisäksi 
kulttuuripääkaupunkihakuun liittyviä ideoita on kerätty hankkeen nettisivujen ideanuotalla, ja alu-
een toimijoita on koottu mukaan yhteistyörihmastoon.  

Kulttuuripääkaupunkihaun muodollinen edellytys on, että hakijakaupungilla on voimassa oleva kult-
tuuristrategia. Iso osa hanketta on ollut tämän strategian valmistaminen Savonlinnan kaupungille. 
Strategian valmisteluun ovat osallistuneet savonlinnalaiset kulttuuri-, elinvoima-, matkailu- ja yhdis-
tystoimijat.  Tärkeä osa kokonaisuutta oli myös alueelliseen yhteistyöhön liittynyt työpaja, jossa oli 
mukana suuri joukko toimijoita Mikkelistä, Kuopiosta, Joensuusta, Enonkoskelta, Puumalasta, Sulka-
valta, Varkaudesta, Kiteeltä, Parikkalasta, Imatralta ja Lappeenrannasta. Kulttuuristrategiantyöhön 
on osallistunut myös kaupunkien päättäjiä ja virkamiehiä.  

Sillanrakentajien puheenjohtaja Sari Kaasinen ja koordinaattori Reko Tammi esittelevät asiaa.  

Esitys: Neuvottelukunta merkitsee tiedoksi Sari Kaasisen ja Reko Tammen esittelyn. 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

  



Pöytäkirja Numero 
2/2020 

10 (
10) 

10.6.2020 

11 Seuraava kokous 

Vuoden 2020 kokousajankohdat: 

Itä-Suomen neuvottelukunnan kokoukset 

- keskiviikko 10.6.2020

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien yhteiskokoukset

- torstai 10.12.2020

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokous

- to 15.10.2020 – pe 16.10.2020

Esitys: Neuvottelukunta käy lävitse kokousajankohdat ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

12 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 17.00. 

Jarkko Wuorinen Taina Saahko 

puheenjohtaja sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastajat 

Kari Rajamäki Anna-Kristiina Mikkonen 
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