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Kokous Kerubi, Rajakapteenin pirtti, Siltakatu 1
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Nimi
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Allekirjoitukset

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Hanna Huttunen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Jarmo Heiskanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.
Jere Nuutinen
pöytäkirjantarkastaja

Sanna Heinonen
pöytäkirjantarkastaja
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Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
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Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 147
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20.09.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 147

Ehdotus

(MKJ) Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 148

Ehdotus

(MKJ) Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jere Nuutinen ja Jouni Martiskin.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Jere Nuutinen ja Sanna Heinonen.

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
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20.09.2021

EU-ohjelmakauden 2021–2027 valmistelu
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 149
45/04.00.00.00/2020
Maakuntahallitus on tehnyt periaatepäätöksen siitä, että maakuntahallituksen
kokouksessa käydään tilannekatsaus EU-rahoituskauden tilanteesta ja ohjelmien
valmistelusta.
Eu-rahoituskauden valmistelun osalta on ajankohtaista rakennerahastoohjelman ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellinen rahoitus, JTF
alueellisen suunnitelman valmistelu sekä raja-alueohjelma Karelia CBC:n
ohjelmavalmistelu. Lisäksi on annettu lausun CAP-suunnitelmasta vuosille 20232027.
Maakuntahallituksen kokouksessa esitellään tarkemmin EU-rahoituskauden
tilannetta.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tietoon saatetuksi tilannekatsauksen ja
käy sen perusteella evästyskeskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluekehityspäällikkö Eira Varis.
Lisätietoja

kehittämisjohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
aluekehityspäällikkö Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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24.05.2021
07.06.2021
20.09.2021

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT2025 vuosille 2022-2025
Maakuntahallitus 24.05.2021 § 89

Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaa POKAT2025 vuosille 2022–2025 on valmisteltu
Työ- ja elinkeinoministeriön 8.6.2020 päivätyn ohjeistuksen mukaisesti
(VN/13905/2020-TEM-1) avoimessa ja osallistavassa prosessissa. Avointa
toimintatapaa edellyttää mm. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
(21.5.1999/621).
Maakuntaohjelman laadinta on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon
maakunnan asukkaat sekä eri viranomaisten, elinkeinoelämän, asiantuntijoiden,
tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden edustajat tuovat omat
näkemyksensä. Keskeisessä roolissa maakuntaohjelman valmistelussa ovat olleet
maakuntaohjelman työryhmät, joihin kuuluu yhteensä 305 henkilöä.
Maakuntaohjelma POKAT2025 tulee olemaan vuoden 2021 alkupuoliskon aikana
esillä 62 eri tilaisuudessa. Lisäksi maakuntaohjelman nettisivuston, www.pohjoiskarjala.fi/pokat2025 kautta saa lisätietoja, tavoittaa valmistelun vastuuhenkilöt ja voi
antaa palautetta myös nimettömästi.
Valmisteltava maakuntaohjelma POKAT2025 sisältää alueen mahdollisuuksiin ja
tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet ja
kuvauksen keskeisistä toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi. POKAT2025
maakuntaohjelman teemoiksi on johdettu valtakunnallisen aluekehittämispäätöksen
ja Pohjois-Karjalan strategia 2040 perusteella:
 Saavutettavuus - toimiva liikennejärjestelmä
 Kasvava elinvoima ja alueen vahvuudet
 Osaava elo – osaaminen ja koulutus
 Hyvä olo – hyvinvoivat, terveet ja osalliset asukkaat
 Ilmastokestävyys ja luonnon lumo
Älykkään erikoistumisen strategia on osa Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT
2025. Älykkään erikoistumisen valinnoissa on ohjelmakauden 2021–2027 vaatimusten
mukaisesti siirrytty elinkeinollisesta ajattelusta laajempaan temaattiseen ajatteluun.
Nykyisen toimintaympäristön määräävin piirre on muutos, mihin varautuminen
edellyttää alueiden ominaispiirteet ja vahvuusalat tunnistavaa laaja-alaista
kehittämistä. Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen painopisteiksi on valittu:
 Uudistuva teollisuus
 Puhtaat ratkaisut ja vihreä siirtymä
 Älykäs elämys- ja palvelutuotanto

Pöytäkirja
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24.05.2021
07.06.2021
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Maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokoukseen menevä kalvosarja on nyt
maakuntahallituksen käsittelyssä. Kesäkuun maakuntahallituksessa, 21.6.2021, on
käsittelyssä ensimmäinen kirjallinen luonnos uudesta maakuntaohjelmasta.
Maakuntaohjelman tekstiosiota työstetään kesän aikana ja se lähtee syyskuun
maakuntahallituksen käsittelyn jälkeen lausuntokierrokselle.

Ehdotus

(MKJ) 1) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun POKAT2025
maakuntaohjelmasta
2) Maakuntahallitus päättää lähettää POKAT2025 valmistelun tilannekatsauksen
maakuntavaltuuston käsittelyyn

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat
aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen
(etäyhteydellä).
Lisätietoja

aluekehityspäällikkö Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen
puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 32

Maakuntaohjelman valmistelun tilannekatsaus.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Aluekehityspäällikkö Eira Varis esitteli asiaa valtuutetuille.
Heli Hjälm, Jouni Martiskin ja Eveliina Eronen poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Lisätietoja

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 150
13/03.01.00/2020

aluekehityspäällikkö Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen
puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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POKAT2025, Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2022–2025,
sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnos
lausunnoille
Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen
kehittämistä. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin
perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelmaa toteuttavat
kaikki pohjoiskarjalaiset toimijat: viranomaiset, kunnat, yritykset, järjestöt ja
yksittäiset asukkaat.
Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon (Laki alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
756/2021 § 26) maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden
toteuttamista ja arvioida toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen.
Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen
käyttöä.
Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi maakuntaliiton johdolla. POKAT
2025 -maakuntaohjelman tavoitevuodet ovat 2022–2025. POKAT 2025 on
laadittu laajassa, vuorovaikutteisessa ja pitkäjänteisessä prosessissa.
Valmisteluprosessiin on panostettu sen vuoksi, että on haluttu varmistaa, että
kaikki alueen kehittämiseen vaikuttavat toimijat saavat luoda yhteiset
tavoitteet, mahdollisuuden vaikuttaa linjauksiin ja käydä keskinäistä
vuoropuhelua. Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EUrahoitukselta ja joiltakin osin kansallisilla varoilla.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) Merkitä tiedoksi POKAT2025 maakuntaohjelman 2022–2025, sisältäen
ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin, luonnoksen
2) Lähettää ne sidosryhmille lausuntokierrokselle ajalla 21.9.2021-3.11.2021 sekä
laittaa avoimesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi nettisivuille osoitteeseen
www.pohjois-karjala.fi/pokat2025

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1- 2.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat
aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.
Lisätietoja

Liitteet

aluekehityspäällikkö Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
aluekehitysasiantuntija Pia Ptkänen
puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja
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Lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 - ja maakuntaohjelma 2022–2025-luonnoksesta
sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnoksesta
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 151
367/00.04.03/2021
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025
ympäristöselostuksineen pohjaavat Pohjois-Karjalan tavoin valtakunnallisen
alueiden kehittämisen painopisteisiin 2020-2023.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ei ole huomautettavaa Pohjois-Savon
maakuntasuunnitelma 2040 - ja maakuntaohjelma 2022–2025-luonnoksesta
sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnoksesta.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluekehityspäällikkö Eira Varis.
Lisätietoja

Liitteet

aluekehityspäällikkö Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

2 Lausunto Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 - ja maakuntaohjelma
2022–2025-luonnoksesta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen
luonnoksesta
3 Lausuntopyyntö Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja
maakuntaohjelma 2022-2025 luonnoksesta sekä maakuntaohjelman SOVAarvion luonnoksesta

Pöytäkirja
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Lausunto luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja suunnitelman
ympäristöselostus / Maa- ja metsätalousministeriö
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 152
350/00.04.03/2021
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta Suomen
CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027. Lausunto on pyydetty annettavan
lausuntopalvelun kautta. Lausuntoaika päättyi 10.9.2021.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton lausunto on annettu lausuntoajan puitteissa.
Tätä ennen lausuntoluonnos oli maakuntahallituksen jäsenillä
kommentoitavissa.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Suomen CAP-suunnitelmasta
vuosille 2023-2027 annetun lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

Liitteet

Kehittämisjohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, risto.poutiainen@pohjois-karjala.fi

4 Lausunto luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 2023-2027 ja
suunnitelman ympäristöselostus
5 Lausuntopyyntö luonnoksesta Suomen CAP-suunnitelmaksi vuosille 20232027 ja suunnitelman ympäristöselostus / Maa- ja metsätalousministeriö
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Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) asettaminen
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 153
3/00.00.00.01/2020

Maakunnan yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
sekä sitä täydentävässä asetuksessa.
Lain 19 §:n mukaan ”Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja
sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten
maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan liiton hallitus asettaa
maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen
työjärjestyksen. Yhteistyöryhmässä tulee olla kattavasti edustettuina alueen
kehittämisen kannalta keskeiset tahot yleisasetuksen 8 artiklan mukaisesti”.
Yhteistyöryhmä voi mm. kutsua asiantuntijoita.
Asetuksen mukaan maakunnan yhteistyöryhmän jäsenet nimitetään
kunnanvaltuuston toimikaudeksi. Maakunnan yhteistyöryhmässä ovat
edustettuina:
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän
tehtävien kannalta merkittävät valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja
elinkeinojärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja
syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä muita alueen
erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja.
Maakunnan yhteistyöryhmän asettaminen etenee siten, että maakuntahallitus
määrittelee em. kohdissa 1-3 esitetyt keskeiset tahot ja pyytää kohdan 2 ja 3
tarkoittamia tahoja nimeämään edustajan/varaedustajan. Maakuntahallitus
nimeää maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan, kohdassa 1 tarkoitetut
edustajat sekä maakunnan yhteistyöryhmän kokonaisuudessaan, kun kohdassa
2 ja 3 tarkoitetut tahot ovat esittäneet edustajansa. Tavoitteena on, että
nimeäminen tapahtuisi lokakuun maakuntahallituksessa.
Yhteistyöryhmän asettamisessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säädökset.
Maakuntahallitus vahvistaa myöhemmin maakunnan yhteistyöryhmän
työjärjestyksen. Maakunnan yhteistyöryhmä päättää asiantuntijoiden
kutsumisesta.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1 hyväksyä maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpanon liitteen mukaisesti
2 asettaa maakunnan yhteistyöryhmän myöhemmin

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
Päätös

§ 153

20.09.2021

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Lisätietoja

Liitteet

8/2021

kehittämisjohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
eu-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen
puh. 040 542 6642 , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

6 Maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano kuntavaalikaudella 2021-2025
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Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe
Maakuntahallitus 26.10.2020 § 160

Maakuntahallitus 18.05.2020, § 81
1. vaiheen käynnistäminen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman
luonnoksen nähtäville asettaminen
Pohjois-Karjalan maakuntakaavoituksessa ollaan siirtymässä
kokonaismaakuntakaavan valmistelun jälkeen uudelleen
vaihemaakuntakaavojen laatimiseen. Maakuntahallitus teki 28.10.2019
periaatepäätöksen Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 1. vaiheen
laatimisesta. Vaihemaakuntakaavan tarkoitus on nimenomaan päivittää ja
tarkastella kiireellisimmiksi koettuja maakunnallisesti merkittävän maankäytön
kysymyksiä, joita kevään aikana käytyjen keskustelujen pohjalta ovat turve,
arvokkaat suot sekä rakennettu kulttuuriympäristö. Maakuntakaavan
tavoitevuosi on kokonaismaakuntakaavan mukaisesti vuosi 2040, ja
tarkastelualueena on koko Pohjois-Karjalan maakunta.
Vaihemaakuntakaavassa käsiteltävät kysymykset ovat turve ja arvokkaat suot
sekä rakennettu kulttuuriympäristö, joissa kaikissa on yhteensovitettavaa ja
yhdessä linjattavaa. Turpeen ja arvokkaiden soiden osalta taustalla on muun
muassa iso muutostrendi, jossa ilmastotavoitteiden johdosta polttoturpeen
käytöstä ollaan luopumassa, mutta toisaalta taas turvetta raaka-aineena voidaan
käyttää uudenlaisiin tuotteisiin. Ilomantsiin rakenteilla oleva aktiivihiililaitos
tulee tarvitsemaan hyvälaatuista turvetta tai muuta raaka-ainetta tuotantoonsa.
Toisaalta taustalla ovat myös luonnon monimuotoisuus ja vesiensuojelun
kysymykset. Soidensuojelun täydennysohjelman kohteiden läpikäyminen ja
arvokkaiden soiden kysymykset laajemminkin vaativat tietojen yhteen
koostamista ja arviointia samaan aikaan. Rakennetun kulttuuriympäristön
ajantasaistaminen edellyttää myös lisäselvityksiä ja arvotustyötä. Modernin ajan
rakennettua kulttuuriympäristöä ei ole vielä aikaisemmin kokonaisuutena
Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa käsitelty.
Maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti maakuntaliitossa on
laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman luonnos. Sen mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän
aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden
tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä
kaavan vaikutustenarvioinnista. Lisäksi kaavan vireilletulosta tulee ilmoittaa sillä
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tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoa kaavoituksen lähtökohdista
ja osallistumis- ja arviointimenettelyistä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on tarkoitus asettaa maakuntahallituksen
käsittelyn jälkeen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Lisäksi syksyllä
2020 pidetään maankäyttö- ja rakennuslain mukainen ensimmäinen
viranomaisneuvottelu. Edellä mainittujen käsittelyjen jälkeen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma tulee vielä lopulta maakuntahallituksen hyväksyttäväksi
loppuvuodesta 2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös
esityksen Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1 vaiheen laatimisen
organisoinniksi. Tähän liittyen esitetään nimettäväksi maakuntahallituksen
edustajista koostuva nykyinen maakuntakaavatyöryhmä jatkamaan myös
vaihemaakuntakaavan maakuntakaavatyöryhmänä.
Ehdotus:

(MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1 käynnistää Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 2040, 1. vaiheen laatimisen
2 hyväksyä sen osallistumis- ja arviointisuunnitelman luonnoksen
3 asettaa sen julkisesti nähtäville sekä valtuuttaa maakuntaliiton toimiston
tekemään tekniset korjaukset ja pyytää siitä lausunnot
4 nimetä keskuudestaan nykyisen maakuntakaavatyöryhmän (viisi jäsentä
puheenjohtajineen) jatkamaan myös käynnistyvän vaihemaakuntakaavan
maakuntakaavatyöryhmänä.

Päätös:

1 - 4 hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat läsnä aluekehityspäällikkö Pasi
Pitkänen, ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen ja maankäyttöasiantuntija
Heikki Viinikka (etäyhteyksillä).
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Pasi Pitkänen
puh. 0400 832 572 , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 24.8.2020 § 115
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja niistä
annettavat alustavat vastineet
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 25.5.–26.6.2020
välisenä aikana. OAS:sta saatiin 34 lausuntoa sekä yksi mielipide.
Maakuntakaavatyöryhmä käsitteli alustavat vastineet 17.8.2020 pitämässään
kokouksessa. Seuraavaksi vastineet käsitellään maankäyttö- ja rakennuslain
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mukaisessa aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa sekä maakuntakaavan
ohjausryhmässä. Tämän jälkeen OAS sekä lausunnoista annettavat vastineet
viimeistellään ja ne on tarkoitus viedä maakuntahallituksen
hyväksymiskäsittelyyn lokakuussa 2020.
Ehdotus:

(MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot ja alustavat
vastineet.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa olivat etäyhteydellä läsnä
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen, ympäristöasiantuntija Jukka
Nykänen ja maakuntakaava-asiantuntija Heikki Viinikka.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 0400 832 572 , etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 26.10.2020 § 160
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot, niistä annettavat
vastineet sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadut lausunnot ja niistä annettavat
alustavat vastineet on käsitelty elokuun maakuntahallituksen jälkeen 24.9.2020
viranomaisneuvottelussa ja 1.10.2020 ohjausryhmässä. Tämän jälkeen
annettavia vastineita on täydennetty. Samoin osallistumis- ja
arviointisuunnitelman sisältö on päivitetty. Kyseiset asiakirjat on käsitelty
19.10.2020 maakuntakaavatyöryhmässä ja ovat nyt valmiina
maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.
Ehdotus

(MKJ vs) Maakuntahallitus päättää
1 hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut vastineet
2 hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Päätös

1 - 2 hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä aluesuunnittelupäällikkö Timo
Korkalainen.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
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puh. 045 663 5376 etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 22.02.2021 § 22

Maakuntakaava 2040, 1. vaihekaavan evästyskeskustelu
Maakuntakaavan valmistelu on edennyt kaavaluonnoksen laadintavaiheeseen.
Selvityksiä on laadittu vuonna 2020 ja alkuvuodesta 2021.
GTK:n viimeistelyvaiheessa oleva selvitys ”Turpeen käytön ja tuotannon
näkymät Pohjois-Karjalassa vuoteen 2040” osoitti, että maakuntakaavaan
tarvitaan 4000 ha aktiivihiilituotantoon soveltuvaa turvetta. Kokonaisuudessaan
tuotantoon soveltuvia alueita löytyi 40 kpl, joiden yhteispinta-ala on 5850 ha.
Maakuntahallituksen evästyskeskustelussa otetaan keskusteluun
kaavaluonnokseen esitettävinä vaihtoehtoina joko:
1) koko 5850 ha ala, josta kaavaehdotukseen valitaan vaadittava 4000 ha tai
2) jo kaavaluonnokseen valitaan vaadittava 4000 ha ala.
Lisäksi keskusteluun otetaan kaavan merkintätapa, joko:
1) tarkalla tuotantoon soveltuvan alueen osa-aluemerkinnällä. Tällöin
hyväksyttävässä kaavassa kaavavarauksia esitetään 4000 ha, tai
2) laajemmalla tuotantoalueen ympärille osoitettavalla osa-aluemerkinnällä,
jolloin tuotannon ympäristölupavaiheessa määritetään tuotantoalueen rajaus.
Tällöin hyväksyttävässä kaavassa esitetään suurempi suopinta-ala kuin 4000 ha
ala. Tuotantoon soveltuvan alueen pinta-ala kuitenkin pysyy samana eli 4000 ha.
Arvokkaita soita ”maakunnallinen soidensuojeluaineisto” on inventoitu 27 kpl,
joiden yhteispinta-ala on 4395 ha.
Rakennetun kulttuuriympäristön arvottamistyöryhmä on arvottanut 125 kpl
maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön kohteita/alueita.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kaavaluonnoksen valmisteluvaiheen
tilannekatsauksen ja siitä käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Asian käsittelyn aikana kokouksessa oli läsnä aluesuunnittelupäällikkö Timo
Korkalainen.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 045 663 5376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 26.04.2021 § 68

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe. Kaavaluonnoksen nähtäville
asettaminen
Maakuntakaavaluonnos on valmistunut ja kaavaprosessin seuraava vaihe on
kaavaluonnoksen nähtäville asettaminen.
Kaavaluonnos koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
Kaavakartta merkintöineen ja määräyksineen
Kaavaselostus
Liite 1. Turvetuotantoalueet, kohdekortit
Liite 2. Maakunnallinen soidensuojeluaineisto, kohdekortit
Liite 3. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, taulukot
Liite 4. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdekortit
Liite 5. Kysely soiden merkityksestä, tulokset
Kaavaluonnokseen osoitetaan turvetuotannon osalta EO/tu -merkinnällä suot,
jotka ovat tuotannossa tai luvitettu tuotantoon (3 713 ha). Lisäksi kaavaan
osoitetaan kaikki laaditun selvityksen mukaiset aktiivihiilituotantoon sopivat 39
suota (5 750 ha). Nämä osoitetaan turvetuotantoon soveltuvaa aluetta (tu)
kuvaavan osa-aluemerkinnän ( 7 950 ha) sisäpuolelle. Aktiivihiilituotantoon
tarvittava suopinta-ala on noin 4 000 ha ja priorisointi näiden osalta tehdään
kaavan ehdotusvaiheessa.
Kaavaluonnokseen osoitetaan kaavaprosessin aikana laadittu maakunnallinen
soidensuojeluaineisto, mikä sisältää 26 arvokasta suota (4 398 ha),
luonnonsuojelualuetta osoittavalla SL-merkinnällä.
Rakennetun kulttuuriympäristön osalta kaavaluonnokseen osoitetaan,
kaavaprosessin aikana laaditun inventointi- ja arvottamistyön perusteella, 104
pistemäistä kohdetta ja kahdeksan aluetta. Alueista kuusi on uusia ja kaksi
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voimassa olevien osa-alueiden laajennoksia. Teema yhdistetään osaksi voimassa
olevan kaavan ma/km -merkintää.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1 hyväksyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen kaavaluonnoksen
2 asettaa sen julkisesti nähtäville, valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään
mahdollisia teknisiä korjauksia asiakirjoihin sekä pyytämään siitä lausunnot.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa oli läsnä
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.
Seppo Eskelinen ja Risto Poutiainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
aikana.
Lisätietoja

Liitteet

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 045 663 5376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

1 Kaavaselostus / Maakuntahallitus 26.4.2021
2 Kaavakarttaluonnos / Maakuntahallitus 26.4.2021

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 92

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen ajankohtaiskatsaus
valtuustolle
Maakuntahallitus asetti 26.4.2021 kokouksessaan kaavaluonnoksen julkisesti
nähtäville. Nähtävilläoloaika on 30.4.-31.5.2021.
Maakuntaliitto on edellisen kerran pitänyt kaavan ajankohtaiskatsauksen
maakuntavaltuustolle 28.1.2021 valtuustowebinaarina. Kaavatyö on edennyt
kevään aikana luonnosvaiheen nähtävilläoloon saakka, joten
maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokouksessa on tarkoituksenmukaista esitellä
kaavan ajankohtaiskatsaus. Kaava on tarkoitus saattaa maakuntavaltuuston
hyväksyttäväksi vuonna 2022.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää järjestää kaavan ajankohtaiskatsauksen
maakuntavaltuustolle 7.6.2021 kokouksessa.
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Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 045 663 5376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 31

Kokouksessa esitellään Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen
ajankohtaiskatsaus valtuustolle
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen esitteli asiaa valtuutetuille.
Hannes Rossi, Kari Väkeväinen, Hannele Autti poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn aikana.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 045 663 5376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. 050 412 0717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 112

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe. Kaavaluonnoksesta saatu
palaute
Maakuntakaavaluonnos oli nähtävillä 30.4.−31.5.2021 välisen ajan. Luonnoksesta
saatiin 41 lausuntoa tai mielipidettä. Palautetta saatiin kaikista
maakuntakaavassa käsitellyistä teemoista.
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Turvetuotannon osalta keskustelua herätti Koivusuo-Ruosmesuon kokonaisuus
ja Natura-arvioinnin tarve. Myös yksittäisiin tuotantoon suunniteltuihin alueisiin
saatiin palautetta. Jatkopohdinnalle on tarve mahdollisen Natura-arvioinnin
lisäksi ilmasto,- vesistö,- luonto ja -arkeologiaan liittyvistä asioista.
Soidensuojelun osalta saatiin mainintoja SL-merkintöjen puolesta ja vastaan.
Merkinnän tueksi saatiin toiveita myös S- ja luo -merkinnöistä. Lisäksi nähtiin
tärkeys soidensuojelun yhteensovittamisesta turvetuotannon kanssa.
Rakennettu kulttuuriympäristö herättää kunnissa vastakkaisia mielipiteitä.
Erityisesti kaavamerkinnän vaikutus kuntakaavoitukseen aiheuttaa kysymyksiä.
Yksittäisenä asiana keskustelua herätti Lieksan kaarisilta.
Kaavaprosessin edetessä on edelleen tarve asioiden yhteensovittamiselle ja
vuorovaikutuksen kehittämiselle. Toiminnassa on lisäksi tiedostettava, että
maakuntakaava on yleispiirteinen alueidenkäytön suunnitelma. Maakuntaliitto
käy neuvotteluja eri toimijoiden kanssa kaavaluonnokseen liittyvistä kriittisistä
kysymyksistä.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kaavaluonnoksen palautteesta
saamansa tilannekatsauksen ja siitä käydyn keskustelun.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.
Lisätietoja

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 045 6635376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 154
43/03.00.00/2020
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaihe.
Maakuntakaavaluonnoksesta saatu palaute sekä niihin annettavat vastineet
Maakuntakaavaluonnoksesta saadusta palautteesta käytiin keskustelu 21.6.2021
maakuntahallituksessa ja lyhyt tilannekatsaus 23.8.2021 maakuntahallituksessa.
Maakuntakaavatyöryhmä käsitteli kaavaluonnoksesta annettavat vastineet
16.8.2021 ja maakuntakaavan ohjausryhmä 30.8.2021.
Maakuntaliitto järjesti kesäkuussa ja elokuussa 2021 neuvottelu- ja
tiedotustilaisuuksia niille kunnille, jotka toivoivat tapaamista. Samoin
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maakuntaliitto toteutti neuvotteluja muiden tarpeelliseksi näkemiensä
sidosryhmien, kuten ympäristöministeriön kanssa. Kaikilla kunnilla ei ollut
kaavasta huomautettavaa ja eivät nähneet neuvottelua tarpeelliseksi.
Maakuntaliitto hoitaa tiedottamisen ja kuulemisen joka tapauksessa kaikille
osallisille tasapuolisesti. Vastineita on palautteen lisäksi tarkennettu em.
neuvottelujen perusteella.
Annettavat vastineet eivät ole ainoastaan vastineita saadusta palautteesta.
Maakuntaliitto on yhdessä kuntien kanssa edistänyt yhteisiä näkemyksiä siitä
miten kaavaa viedään eteenpäin kohti maakuntakaavaehdotuksen laadintaa.
Kyseiset asiat näkyvät vastineissa ja ne on tiivistetty vastineasiakirjan alussa
”linjanvetoja” nimen alle.
Maakuntakaavaluonnoksesta annettavat vastineet ovat nyt valmiina
maakuntahallituksen hyväksyttäväksi.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää:
1 hyväksyä Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, 1. vaiheen kaavaluonnoksesta
annettavat vastineet.
2 hyväksyä vastineiden sivulla kaksi esitetyn ”linjanvetoja” osion, jota
hyödyntäen maakuntaliitto laatii maakuntakaavaehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.
Seppo Eskelinen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.06 - 10.09
ja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.24.
Lisätietoja

Liitteet

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 0456635376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
ympäristöasiantuntija Jukka Nykänen
puh. o504120717, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

7 Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040,1.vaihe. Tiivistelmä luonnosvaiheen
lausunnoista ja vastineet
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Lausunto Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta, jätevedenpuhdistamo
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 155
364/00.04.03/2021
Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamo on maakunnallisesti merkittävä ja
sen toiminnot koskevat useampaa kuin yhtä kuntaa. Kaavaehdotukseen
osoitetaan kaksi puhdistamon paikkaa. Kaava on ansiokkaasti laadittu eikä
siihen ole huomautettavaa.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää antaa asiasta liitteen mukaisen lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen.
Lisätietoja

Liitteet

aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
puh. 0456635376, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

8 Lausunto Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta,
jätevedenpuhdistamo
9 Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan 2. vaihe maakuntakaava,
jätevedenpuhdistamo Lappeenranta
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Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman laatiminen vuosille 2021-2025
Maakuntahallitus 22.02.2021 § 36

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten järjestö- ja
yhdistystoimijoiden tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025.
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman
POKAT2025:n toimenpideohjelma, jonka laatimisesta vastaa maakuntaliiton
teemaryhmä Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE. Yhdistysohjelma
laaditaan vuoden 2021 aikana. Edellinen Miun yhistys – Pohjois-Karjalan
yhdistysohjelma laadittiin vuosille 2015-2020.
Järjestöillä on tärkeä rooli maakunnan asukkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden
edistäjinä. Järjestöjen tekemälle hyvinvointityölle on myös paljon toiveita ja
odotuksia. Toimintaympäristön muutokset, rakenteelliset muutokset kunnissa sekä
sote-uudistus, koronavirus Covid-19 ja sen vaikutukset edellyttävät myös
järjestökentän toiminnan uudistumista ja kehittämistä.
Lähtökohtana ohjelmatyölle on järjestölähtöisyys ja osallistava ja avoin alhaalta
ylöspäin etenevä prosessi, jossa paikallisten toimijoiden ideat ja toiveet muuttuisivat
yhteisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi.
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelmassa huomioidaan, että yhdistysohjelma on oltava
samassa linjassa maakuntaohjelman linjausten kanssa. Yhdistysohjelmaprosessista
nousseita kehittämisehdotuksia voidaan hyödyntää POKAT2025 tekemisessä;
yhdistysohjelmasta voidaan ehdottaa kolme-neljä tärkeintä asiaa
maakuntaohjelmaan.
Ohjelmatyölle kerätään materiaalia mm. Pohjois-Karjalan järjestökyselyllä,
työpajoilla sekä lausuntokierroksella. Yhdistysohjelman tekemisestä viestitään
monikanavaisesti. Pohjois-Karjalan yhdistysohjelman kokoaminen toteutetaan
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys/ JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä hankkeen resursseilla.
Tavoiteaikataulu:
-

1/2021 Ennakkosuunnittelu JANEssa

-

2/2021 Yhdistysohjelmatyön käynnistäminen

-

2/2021 Pohjois-Karjalan järjestökyselyn toteutus

-

3/2021 Järjestökyselyn tulosten analysointi ja yhteenveto

-

3/2021 Suunnittelun työpajatyöskentelyn käynnistyminen

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 36
§ 99
§ 156

8/2021

22.02.2021
24.05.2021
20.09.2021

-

3/2021 1. luonnosversio

-

4/2021 1. luonnosversion ja järjestökyselyn tuloksien esittely: työpajat
kunnittain, sidosryhmätyöpajat

-

5/2021 2. luonnosversio

-

5/2021 SOVA - Ympäristövaikutusten arviointi

-

5/2021 Maakuntahallituksen evästyskeskustelu

-

6/2021 Lausuntokierros

-

8/2021 3. luonnosversio

-

9/2021 Nostot uuteen maakuntaohjelmaan

-

10-11/2021 Viimeistely

-

12/2021 Maakuntahallituksessa hyväksyminen

Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Pohjois-Karjalan
yhdistysohjelman laatimisen käynnistymisen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

26

kultturiasiantuntija Pentti Ojajärvi
puh.050 439 8104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 24.05.2021 § 99

Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden
tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025. PohjoisKarjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman
POKAT2025:n toimenpideohjelma.
Maakuntahallitus päätti yhdistysohjelman käynnistämisestä ja aikataulusta
22.02.2021.
Maakuntahallituksen evästyskeskustelun pohjana on yhdistysohjelman
toinen luonnos, jossa painopisteiksi on valittu
• Uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta
• Yhdistysten välinen yhteistyö
• Hyvinvointia kumppanuudessa

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 36
§ 99
§ 156

8/2021

27

22.02.2021
24.05.2021
20.09.2021

Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus käy evästyskeskustelun yhdistysohjelmasta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi (etäyhteydellä).
Lisätietoja

kulttuuriasiantuntija Pentti Ojajärvi
puh. 050 4398104, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 156
69/00.01.02.02/2021
Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma on pohjoiskarjalaisten yhdistystoimijoiden
tahdonilmaus yhteisistä kehittämiskohteista vuosille 2021-2025. PohjoisKarjalan yhdistysohjelma 2025 on Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman
POKAT2025:n toimenpideohjelma.
Maakuntahallitus päätti yhdistysohjelman käynnistämisestä ja aikataulusta
22.02.2021 sekä kävi evästyskeskustelun 24.05.2021. Yhdistysohjelman
sähköinen lausuntokierros järjestettiin 1.-30.6.2021. Lausuntoja annettiin 14
kappaletta. Annetut lausunnot otettiin huomioon viimeistelyssä.
Lausuntopalauteiden perusteella tehtiin vähäisiä täsmennyksiä ja tarkennuksia
ymmärryksen ja luettavuuden varmistamiseksi. Painopistealueet pysyivät
entisellään.
Maakuntahallituksen käsittelyn pohjana on yhdistysohjelman kolmas luonnos,
jossa painopisteiksi on valittu
-

uudistuva ja kestävä kansalaistoiminta
yhdistysten välinen yhteistyö
hyvinvointia kumppanuudesta

Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää hyväksyä Yhteistyössä hyvinvointia - PohjoisKarjalan yhdistysohjelman 2021-2025.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli hyvinvointi- ja
koulutusasiantuntija Mari Nupponen.
Lisätietoja

hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija Mari Nupponen

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus
Maakuntahallitus

§ 36
§ 99
§ 156
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22.02.2021
24.05.2021
20.09.2021
puh. 050 512 3432, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
yhteyspäällikkö Jarno Turunen
puh. 040 081 8352, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Liitteet

10 Pohjois-Karjalan yhdistysohjelma 2021-2025 luonnos
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Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 157

8/2021

29

20.09.2021

AKKE rahoitushakemus: Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 157
228/04.02.01/2021
Visit Karelia Oy on hakenut Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
(AKKE)- määrärahaa hankkeelle ”Pro Lakeland - vastuullisen matkailun
verkostoyhteistyö Itä-Suomessa”. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 100 000
euroa ja haettu tuki 80 000 euroa.
Työ- ja elinkeinoministeriö toteutti avoimen haun aluekehittämisen
teemaverkostoiksi ja kehittämisvyöhykkeiksi kevään 2021 aikana.
Arviointiryhmä valitsi parhaiten näihin vastaavat verkostot ja
kehittämisvyöhykkeet. Visit Karelia Oy:n hakemus ”Pro Lakeland - vastuullisen
matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa” sai rahoituksen osana
aluekehittämisen teemaverkostoja 2021–2023.
Maakuntaliitot toimivat verkostojen ja vyöhykkeiden rahoittavina viranomaisina
ja rahoitus toteutetaan alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
(AKKE) -määrärahalla. Valtioneuvosto päätti 29.6.2021 rahoituksen jakamisesta
alueiden välisen yhteistyön edistämiseen, ja samana päivänä TEM päätti
aluekehittämisen teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden rahoittamisesta.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle myönnettiin 83 000 euroa. Määrärahat tulee
kohdentaa työ- ja elinkeinoministeriön maakuntien liitoille antamien ohjeiden ja
päätösten mukaisesti alueiden välisten teemaverkostojen ja
kehittämisvyöhykkeiden rahoittamiseen. Maakuntien liitot voivat käyttää
rahoituksesta enintään 4 prosenttia hankkeiden hallinnoinnista aiheutuviin
kustannuksiin. Asianomaiset maakuntaliitot tekevät rahoitettavaksi valittujen
teemaverkostojen ja kehittämisvyöhykkeiden hankkeille rahoituspäätöksen.
Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö Itä-Suomessa hankkeen tavoitteena on mm. luoda itäsuomalainen Lakeland -verkosto
matkailuun ja vahvistaa yhteistyötä Itä-Suomessa, koko Lakeland -alueella sekä
Visit Finlandin suuntaan, luoda suuralueen yhteisen vastuullisen ja kestävän
tekemisen ajatus matkailuun, lisätä maakuntien ja matkailutoimijoiden välistä
tiedonvaihtoa, koordinaatiota ja yhteiskehittämistä, selvittää
toteutusmahdollisuudet yhteisen Järvi-Suomen Lakeland -matkailualueen
vastuulliseksi kehittämiseksi yhteisiin kärkitoimenpiteisiin, vahvistaa
maakuntien välistä temaattista vastuullisen matkailun verkostoyhteistyötä,
kokemustenvaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä Lakeland -alueella sekä
varmistaa Lakeland -verkoston jatkuvuus tulevaisuudessa.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää
1 hyväksyä ”Pro Lakeland - vastuullisen matkailun verkostoyhteistyö ItäSuomessa” hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 100 000 euroa ja toteutusajaksi
1.9.2021–31.10.2023.
2 myöntää hankkeelle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen
määrärahaa (AKKE) 80 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 80

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 157

8/2021

20.09.2021

000 euroa.
3 antaa maakuntajohtajalle valtuudet tehdä hankkeen rahoituspäätös.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 -3.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa läsnä oli yhteyspäällikkö Jarno Turunen.
Lisätietoja

rahoitusasiantuntija Ulla-Riitta Pölönen
puh. 050 477 1023, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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20.09.2021

Maakuntahallituksen jäsenten ja sen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 158
379/00.00.00.01/2021
Maakuntaliiton perussopimuksen (§ 14) mukaan maakuntavaltuusto valitsee
kuntayhtymän hallitukseen, jota kutsutaan maakuntahallitukseksi,
toimikaudekseen yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
sekä jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2.
varapuheenjohtajan.
Hallitusta valittaessa on pyrittävä sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty,
ottamaan huomioon alueellinen tasapuolisuus.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee
1 maakuntahallitukseen yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet
2 jäsenten joukosta hallituksen puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 159

8/2021
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20.09.2021

Maakuntavaltuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan vaali
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 159
380/00.00.00.00/2021
Maakuntaliiton hallintosäännön (§ 59) mukaan maakuntavaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa toimikaudekseen.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee valtuuston
puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja
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Tarkastuslautakunnan vaali
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 160
381/00.00.00.01/2021
Perussopimuksen mukaan (§ 17) kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta.
Tarkastuslautakuntaan valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä jokaiselle jäsenelle henkilökohtainen varajäsen.
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä jäsenet ja varajäsenet ovat
valtuutettuja.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee
tarkastuslautakuntaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja kolme muuta
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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§ 161

8/2021

34

20.09.2021

Maakuntavaltuuston vaalilautakunnan vaali
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 161
382/00.00.00.00/2021
Maakuntaliiton hallintosäännön (§ 85) mukaan maakuntavaltuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee
1 vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
2 jäseniksi valituista yhden puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Lisätietoja

vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja
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Keskustan ryhmän valtuustoaloite
Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 35

Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen, joka on otsikoitu
”Matkailukoordinaattorin toimen perustaminen maakuntaliittoon”

Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen
maakuntahallituksen käsiteltäväksi (liite 10).
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 123

Maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2021 jätettiin valtuustoaloite.
Hallintosäännön 92 § mukaan aloite saatetaan maakuntahallituksen
valmisteluun.
Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen, joka on otsikoitu
”Matkailukoordinaattorin toimen perustaminen maakuntaliittoon”
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa
maakuntaliiton toimistolle valtuudet laatia vastaus jätettyyn
valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 162
243/01.01.00.00/2021

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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07.06.2021
21.06.2021
20.09.2021

Maakuntaliiton toimisto on laatinut vastauksen keskustan valtuustoryhmän
valtuustoaloitteeseen.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) antaa maakuntavaltuustolle liitteenä olevan vastauksen keskustan ryhmän
valtuustoaloitteeseen
2) esittää maakuntavaltuustolle, että se toteaa aloitteen käsittelyn loppuneeksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli yhteyspäällikkö
Jarno Turunen.
Lisätietoja

Liitteet

11

yhteyspäällikkö Jarno Turunen
puh. 0400 818 352, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Aloite Matkailukoordinaattorin toimen perustamisesta / Keskustan
valtuustoryhmä
12 Vastaus valtuustoaloitteeseen matkailukoordinaattorin toimen
perustamiseksi

Pöytäkirja
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Perussuomalaisten ryhmän valtuustoaloite
Maakuntavaltuusto 07.06.2021 § 34

Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen, joka on otsikoitu ”Jytäkkä
pilottihankealoite – maakuntamme perheyrittäjyydellä kasvuun ja Suomen
elinvoimaisuuden esimerkiksi ja ykköseksi!”
Päätös

Maakuntavaltuusto merkitsi aloitteen tietoonsa saatetuksi ja lähettää sen
maakuntahallituksen käsiteltäväksi (liite 9).
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 122

Maakuntavaltuuston kokouksessa 7.6.2021 jätettiin valtuustoaloite.
Hallintosäännön 92 § mukaan aloite saatetaan maakuntahallituksen
valmisteluun.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti aloitteen, joka on otsikoitu ”Jytäkkä
pilottihankealoite – maakuntamme perheyrittäjyydellä kasvuun ja Suomen
elinvoimaisuuden esimerkiksi ja ykköseksi!”ä asiateksti!
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää merkitä aloitteen tiedoksi ja antaa
maakuntaliiton toimistolle valtuudet laatia vastaus jätettyyn
valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

Maakuntahallitus 20.09.2021 § 163
241/03.03.01/2021

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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07.06.2021
21.06.2021
20.09.2021

Maakuntaliiton toimisto on laatinut vastauksen perussuomalaisten
valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää
1) antaa maakuntavaltuustolle liitteenä olevan vastauksen perussuomalaisten
ryhmän valtuustoaloitteeseen
2) esittää maakuntavaltuustolle, että se toteaa aloitteen käsittelyn loppuneeksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Lisätietoja

Liitteet

13

elinkeino- ja innovaatioasiantuntija Maarit Siitonen
puh. 0400 668 149, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Aloite Perheyrittäjyydellä kasvun ja Suomen elinvoimaisuuden esimerkiksi
ja ykköseksi -pilottihankke
14 Vastaus perussuomalaisen valtuustoaloitteeseen Jytykkä pilottihankealoite
– maakuntamme perheyrittäjyydellä kasvuun ja Suomen elinvoimaisuuden
esimerkiksi ja ykköseksi

Pöytäkirja
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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2022
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 164
383/00.01.02.00/2021
Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 sekä tulostavoitteiden ja
talousarvion 2022 valmistelu on aloitettu maakuntaliiton toimistossa ja
maakuntahallitus käy asiasta evästyskeskustelua.Valmisteluaikataulun mukaan
luonnosversio tulee maakuntahallituksen käsittelyyn 25.10. jonka jälkeen
pyydetään kuntien lausunnot. Lopullinen esitys valtuustolle tehdään marraskuun
kokouksessa.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää käydä evästyskeskustelun toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024 sekä talousarviosta ja tulostavoitteista
vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja
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Maakuntajohtajan katsaus
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 165

Maakuntajohtajan katsaus maakuntaliittoa koskevista ajankohtaisista asioista.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

maakuntajohtaja Markus Hirvonen
puh. 050 357 7739, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 166

8/2021

41

20.09.2021

Viranhaltijapäätökset
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 166

Maakuntahallituksen tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätökset.
Yleiset päätökset

Maakuntajohtaja, 16.8 – 10.9.2021
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47
48
49
50
51
53

Kulttuuriasiantuntijan työsuhteen ehdot
Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston tehtävien hoitaminen ajalla
1.9.2021-31.1.2023 / johdon sihteeri
Kansallisen AKKE-rahoitusohjelman hankeiden maksatushakemusten
valmistelutehtävien hoitaminen ajalla 1.9.2021 – 31.12.2021 /
maksatusasiantuntija
Maakuntaliiton tietotekniikkapalveluiden ja tietosuojavastaavan tehtävät
ajalla 1.9.2021 – 31.1.2023 / asianhallintasuunnittelija
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston erityisasiantuntijan viransijaisuuden
täyttäminen
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston harjoittelijan työsuhteen ehtojen
muuttaminen
Työajan jako AgroRes-hanke ja Japanin Naganon
metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen- hanke / projektipäällikkö
Työajanmuutos / Johdon sihteeri

Hankintapäätökset

Maakuntajohtaja, 16.8 – 10.9.2021
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44
52

Hankintapäätös Taidetta Palkkikseen- kulttuurihyvintointipilotti
laskensuojelussa / OSK Pohjois-Karjalan kansanteatteri
Hankintapäätös Heinäveden, Kiteen, Liperin, Outokummun, Polvijärven
ja Tohmajärven kuntien valokuituverkkojen toteutettavuusanalyysin
tekeminen
Hankintapäätös Dynasty 10 CloudMeetin 3.0 sähköinen kokouspalvelu

Lausunnot
- Lausunto Syrjäsalmen ratasilta, ratasuunnitelma Kitee 355/00.04.03/2021
- Lausunto Fingridin kantaverkon kehttiämissuunnitelma 2022-2031
366/00.04.03/2021
Maksatuspäätökset Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamista
projekteista (ohjelmakausi 2014 - 2020)
Hallinto- ja talousjohtaja, 18.8.2021 - 14.9.2021

A76153

A76021

Älykäs automaatio MAP-tuotantosolun demonstraatioympäristön
– investointi
Yritysten toimintaedellytysten turvaaminen koronaepidemia tilanteessa

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 166
A75090
A74524
A76654
A76834
A71354

8/2021

42

20.09.2021
Markkinan luominen kestävän metsätalouden osaamiselle ja
teknologialle - case Kanada – MAKE
Kansallistalon yritys- ja kulttuurikeskus
Logopedian simulaatiotila vaihe I (LogoLab)
Pielisen matkailualueen kehittämishanke 2022
Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tekninen tuki - EAKR
Pohjois-Karjala

Rahoituspäätökset Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta
Maakuntajohtaja, 16.8 – 10.9.2021

117

Kunnianosoitus Palokinkoskille ja Heinäveden ortodoksiselle perinteelle /
Joensuun ortodoksinen mieskuoro ry (JOMK)
118 Yhdessä vapaaehtoiseksi - tuettua vapaaehtoistoimintaa Joensuussa /
Kotikartanoyhdistys ry

Maksatuspäätökset Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta
Hallinto- ja talousjohtaja, 16.8 – 10.9.2021

33

Matkailijat maailmalta - Nurmeksen matkailualueen toimintaympäristön
kehittäminen 2019 - 2021 / Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES
34 Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa (eMaaseutu) / Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto
35 Maakuntapäivä 2021. YKSISARVISDINOT - kotiseutuooppera / Eettisesti
Innovatiiviset Kulttuurin Uudistajat EIKU ry
36 Maakuntapäivä 2021. Laulu onnesta - Suomen suvi lauluin ja runoin /
Runo- ja laulumaailma ry
37 Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämisstrategian hallintohanke 2014 2020 / Rajupusu Leader ry
38 Maakuntapäivä 2021. Iloinen perhekarnevaali 28.8.2021 /
Teatteri Otsot ry
39 Maakuntapäivä 2021. Lieksan ja maakunnan historialliset opastukset
rooliopastuksen keinoin / Lieksan Matkailuoppaat ry
40 Elinikäisen oppimisen keskus / Joensuun seudun erilaiset oppijat ry
41 Maakuntapäivä 2021. Meidän Kiihtelysvaara / Kiihtelysvaaran koulun
vanhempainyhdistys ry
42 Maakuntapäivä 2021. 300-vuotista Maakuntaa laulaen juhlistetaan /
Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri ry
43 JANE maakunnan hyvinvoinnin edistäjänä / Pohjois-Karjalan
Sosiaaliturvayhdistys ry
44 Operaatio Kantele, Pohjois-Karjala - kanteleen maakunta, esiselvitys /
Rääkkylän kunta

Rahoituspäätökset Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen
(AKKE) -määräraha 16.8 – 10.9.2021
10 Pohjois-Karjalan matkailun kotimaan kärkiviestien ja kohderyhmien
määrittely

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

Liitteet

§ 166

8/2021

20.09.2021

Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi eikä ota niitä
kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Lausunnot
16 Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston päätösluettelo 16.8. - 10.9.2021
17 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)-määräraha
päätösluettelo 16.8. - 10.9.2021

43

Pöytäkirja

Maakuntahallitus

§ 167

Muut asiat
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 167

Ei muita asioita.

8/2021

20.09.2021
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Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 147, § 148, § 153

Oikaisuvaatimusohjeet
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Karjalan maakuntaliiton kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Karjalan
maakuntahallitus.
Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

Siltakatu 2, 80100 Joensuu
Siltakatu 2, Joensuu
kirjaamo@pohjois-karjala.fi
013 337 4700

Pöytäkirja

8/2021

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton kirjaamosta.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään
lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
pvm:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty
pvm:

46

Pöytäkirja

8/2021

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 149, § 150, § 151, § 152, § 154, § 155, § 156, § 157, § 158, §
159, § 160, § 161, § 162, § 163, § 164, § 165, § 166, § 167
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto ja sen peruste
☒

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta tai
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

☐

Muu peruste, mikä

47

