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ETELÄ-KARJALAN LIITTO ON 
ALUEKEHITYSVIRANOMAINEN JA 
MAAKUNNAN EDUNVALVOJA

/ Lakisääteiset tehtävät 
aluekehityslainsäädännöstä ja maankäyttö- ja 
rakennuslaista, lisäksi maakunnan tarpeista 
lähteviä kehittämis- ja edunvalvontatehtäviä

/ Etelä-Karjalan liitolla yhdeksän jäsenkuntaa: 
Lappeenranta, Imatra, Lemi, Luumäki, 
Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Savitaipale, 
Taipalsaari

/ Etelä-Karjalan liitossa on noin 35 työntekijää ja 
toimintamenot v. 2021 ovat vajaa 4 M€. 
Rahoituksesta noin 2,3 M€ tulee kuntien 
jäsenmaksuosuuksista ja vajaa puolet koostuu 
projekti- ja EU-ohjelmarahoituksesta. 



ALUEIDEN KEHITTÄMINEN JA 
KEHITTÄMISEN TAVOITTEET (LAKI ALUEIDEN 

KEHITTÄMISESTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA RAKENNEPOLITIIIKAN TOIMEENPANOSTA  
756/2021, 2§)

Alueiden kehittäminen on valtion, maakuntien liittojen, kuntien ja muiden toimijoiden vuorovaikutukseen 
perustuvaa hallinnonalojen välistä yhteistyötä ja monitasoista toimintaa, joka perustuu kansallisiin ja alueiden 
erilaisiin vahvuuksiin ja tarpeisiin.

Alueiden kehittämisen tavoitteena on edistää alueiden kestävää kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä, asukkaiden 
hyvinvointia ja elinympäristön laatua. Alueiden kehittämisellä:

1) vahvistetaan kasvua tukevaa elinkeino- ja innovaatiorakennetta, alueiden älykästä erikoistumista ja 
taloudellista tasapainoa, kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä saavutettavuutta;

2) tuetaan asukkaiden työllisyyttä, osaamista, yhtäläisiä mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta sekä 
maahanmuuttajien kotoutumista;

3) parannetaan elinympäristön laatua sekä hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista;

4) vähennetään alueiden välisiä ja sisäisiä kehityseroja;

5) parannetaan alueiden omia vahvuuksia ja erikoistumista sekä edistetään niiden kulttuuria.
3



VASTUU ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ 
(LAKI ALUEIDEN KEHITTÄMISESTÄ  JA  EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA
RAKENNEPOLITIIKAN TOIMEENPANOSTA  756/2021, 6§)

Vastuu alueiden kehittämisestä on valtiolla ja kunnilla.

Alueiden kehittämisen valtakunnallinen vastuu on valtiolla. Alueiden kehittämisen suunnittelu, 

yhteensovittaminen ja seuranta kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriölle.

Alueiden kehittämiseen liittyvien kunnan tehtävien hoitamisesta alueella vastaa 7 §:ssä 

tarkoitettu maakunnan liitto aluekehittämisviranomaisena.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista ja niiden tehtävistä alueiden kehittämisessä 

säädetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetussa laissa (897/2009)
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ETELÄ-KARJALAN ALUETALOUDEN 
PROFIILI ENNEN KORONAA (LÄHDE: MDI)
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ETELÄ-KARJALAN 
LIITON STRATEGIA 
2025
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STRATEGISET TAVOITTEET 2025

/ Teemme joukkueena vaikuttavaa ja kestävää elinvoimatyötä

/ Etelä-Karjalan liitto on pidetty ja houkutteleva työpaikka

/ Etelä-Karjalan liitto on arvostettu osaaja, edunvalvoja ja 

yhteistyökumppani



LIITON AVAINTEHTÄVÄT 2021
1. Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla maakuntaohjelmaa ja tukemalla eri 

toimijoiden hankkeita ja muuta aluekehitystyötä rahoituksen sekä asiantuntija- ja 
verkostotyön avulla. Maakuntaohjelma 2022-2025 valmistuu, sis. pitkän aikavälin vision, 
tavoitteet sekä älykkään erikoistumisen strategian.

2. Kokonaismaakuntakaavan luonnosten laadinta ja vaihekaavan hyväksyminen.

3. Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelman toimeenpanoon ja EU:n 
elpymisrahoituksen kohdentamiseen maakunnan kannalta tärkeisiin painopisteisiin. 

4. Maakunnan saavutettavuuden parantamista jatketaan edistämällä maakunnalle tärkeitä 
liikennehankkeita ja -palveluja Etelä-Karjalan ja Kaakkois-Suomen liikennestrategian pohjalta.

5. Kaakkois-Suomi-Venäjä CBC 2014-2020 ohjelman toteuttaminen. 

6. Valmistaudutaan EU-rahoituskauden vaihtumiseen.

97.12.2020



ETELÄ-KARJALAN LIITON 
ORGANISAATIO 10/2021

Maakuntavaltuusto

Maakuntahallitus

Maakuntajohtaja

Elinvoimapalvelut

Elinvoimajohtaja

Aluekehityspäällikkö; Aluesuunnittelupäällikkö; Ympäristöpäällikkö 

(työvapaan aikana ympäristökoordinaattori); Yhteyspäällikkö, Aasia; 

Yhteyspäällikkö, Venäjä; Yhteyspäällikkö; Liikenneasiantuntija; 

Suunnittelija; Paikkatietosuunnittelija; Aluekehitysasiantuntija; 

Rahoitusasiantuntija; Maaseutuasiamies; Hankesuunnittelija (ma); 

Projektipäällikkö (ma), Projektiassistentti (ma)

Hallinto- ja 
kehittämispalvelut

Hallinto- ja kehittämisjohtaja

Johtava asiantuntija

Johdon sihteeri

Talous- ja tietohallintosihteeri

Toimistosihteeri

Maksatustarkastaja

Tietopalveluasiantuntija 

Viestintäpäällikkö

Viestintäasiantuntija

Projektiassistentti (ma)

Rajaohjelma-
palvelut

Ohjelmajohtaja / Programme
Director

Programme Coordinator

Project Coordinator

Project Coordinator

Controller

Programme Advisor

Administration Officer

IT & Project Analyst

Työvaliokunta

Tarkastuslautakunta



ETELÄ-KARJALAN LIITON 
TALOUSTILANNE
/ Taseessa kertynyttä ylijäämää n. 1,5 milj.€

/ Maakuntagalleriassa (Kauppakatu 40D) sijaitsevien toimitilojen osakkeiden tasearvo liki 1,6 

milj. €

/ Lainaa 264 t€, lyhennys 48 t€ /v.

/ Välitettäviä varoja taseessa n. 25 milj. € 

/ Talousarvio v. 2021 -60 t€ alijäämäinen

/ Ennusteen mukaan tulos hieman budjetoitua parempi

/ Talousnäkymä lähivuosille varsin kireä
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