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Maakuntavaltuusto
Aika

13.12.2021 klo 09:00 - 11:30

Paikka

Tikkamäentie 16, M-talo, auditorio, Joensuu.

Osallistujat
Läsnä

Nimi
Heinäveden kunta
Vauhkonen Anna
Ilomantsin kunta
Hämäläinen Kari
Sorjonen Liisa
Joensuun kaupunki
Bogdanoff Eero
Elo Timo
Eloranta Satu-Sisko
Eskelinen Seppo
Heinonen Eila
Hirvonen Jukka
Hulmi Helena
Kukkonen Pekka
Laasonen Jenni
Laitila Sami
Mikkonen Virve
Porokka Jouni
Poutanen Wilma
Pyöriäinen Jasmin
Rossi Hannes
Räty Marjatta
Savolainen Terhi
Tahvanainen Petteri
Leppänen Jaakko
Juuan kunta
Aaltonen Iina
Halonen Matti
Kiteen kaupunki
Lahtela Esa
Musikka Sinikka
Kontiolahden kunta
Suni Pentti
Perkkiö Kimmo

Tehtävä
1. varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

paik
alla
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Saarelainen Ilpo
Sihvonen Aulikki
Lieksan kaupunki
Kangas Sari
Kokkonen Leena
Porkka Keijo
Liperin kunta
Kuittinen Tero
Silvennoinen Maija
Nurmeksen kaupunki
Määttä Henry
Oinonen Elina
Timonen Paula
Outokummun kaupunki
Lasarov Harri
Nygren Merja
Polvijärven kunta
Kuningas Jarno
Sahlman Merja
Rääkkylän kunta
Hirvonen Ville
Tohmajärven kunta
Pesonen Tommi
Saikkonen Satu
Heiskanen Jarmo
johtoryhmän jäsen
Hirvonen Markus
Poutiainen Risto
Varis Eira
Turunen Jarno
Tolvanen Sami
Korkalainen Timo
maakuntahallituksen jäsen
Huttunen Hanna
Mäntynen Matti
Taponen Matti
Saastamoinen Esko
Antikainen Sanna
Poissa

Dannenberg Alia
Järvinen Anni
Vehviläinen Anu
Wihonen Jussi
Pirhonen Osmo
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sihteeri
maakuntajohtaja
kehittämisjohtaja
aluekehityspäällikkö
yhteyspäällikkö
viestintäpäällikkö
aluesuunnittelupäällikkö
maakuntahallituksen puheenjohtaja
maakuntahallituksen jäsen
maakuntahallituksen jäsen
maakuntahallituksen jäsen
maakuntahallituksen jäsen
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Haukka Markus
Parkkonen Anneli
Väänänen Timo
Rummukainen Jukka
Tikka Tiina
Asiat

50 - 59

Allekirjoitukset

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Seppo Eskelinen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Jarmo Heiskanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.
Sami Laitila
pöytäkirjantarkastaja

Wilma Poutanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
15.12.2021
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Kokouksen avaus
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 50

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Avauksen jälkeen kuntakehityspäällikkö Seppo Tiaiselle luovutettiin Suomen
Kuntaliiton kultainen ansiomerkki.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 51

Maakuntavaltuuston kokouskutsu on hallintosäännön 63 §:n mukaan annettava
ja lähetettävä vähintään 14 päivää ennen kokousta maakuntavaltuuston jäsenille
sekä läsnäolo-oikeuden omaaville maakuntahallituksen jäsenille. Kokouskutsu
julkaistaan samassa ajassa maakuntaliiton internetsivulla sekä annetaan tiedoksi
jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n 5
momentti kuuluu seuraavasti: ”Mikäli valtuuston jäsen tai varajäsen menettää
vaalikelpoisuutensa kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron
myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi
toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava
samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan”.
Joensuun kaupunki on 15.11.2021 (§ 123) päättänyt valita Emilia Karhapään tilalle
maakuntavaltuuston varajäseneksi Helmi Vanhasen (Vilma Poutasen varajäsen).
Joensuun kaupunki on 15.11.2021 (§ 120) päättänyt valita Hannu Helanderin
tilalle maakuntavaltuuston varajäseneksi Jaakko Leppäsen (Jussi Wihosen
varajäsen).
Kokouskutsu on postitettu 25.11.2021.
Kokouksen osallistujia pyydetään kirjaamaan läsnäolotiedot sähköiseen
kokousjärjestelmään kokouksen avauduttua. Sähköisen kokousjärjestelmän
ensimmäisen käyttöönoton vuoksi suoritetaan myös nimenhuuto esityslistassa
olevan kokoonpanon mukaisesti.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä olevan 44 valtuutettua ja
varavaltuutettua. Kun maakuntavaltuuston jäsenillä ei ollut huomauttamista
myöskään koollekutsumisen suhteen, totesi puheenjohtaja kokouksen laillisesti
kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kimmo Perkkiö saapui kokoukseen asian nro 55 aikana klo 9.55, jolloin
kokouksessa läsnä oli 45 valtuutettua ja varavaltuutettua.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 52

Ehdotus

(Hallintosääntö § 81) Maakuntavaltuusto päättää valita kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa.
Käytännöksi on otettu kierrättää pöytäkirjan tarkastus ryhmittäin. Vuorossa
keskustan ja vihreiden edustajat.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Sami Laitila ja Wilma Poutanen
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13.12.2021

Kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pito
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 53

Ehdotus

Maakuntavaltuusto päättää kokouksen pöytäkirjan tarkastuksen suoritettavaksi
sähköisellä allekirjoituksella 14.12.2021 ja että tarkastettu pöytäkirja pidetään
yleisesti nähtävänä Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toimistossa 16.12.2021
virka-aikana ja maakuntaliiton kotisivulla www.pohjois-karjala.fi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Heinäveden kunnan osuus maakuntaliiton peruspääomaan ja ylijäämään
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 205

Valtioneuvosto on päätöksellään 29.8.2019 päättänyt maakuntajakolain
(1159/1997) 1 §:n 2 momentin nojalla siirtää Heinäveden kunnan 1.1.2021 alkaen
Pohjois-Karjalan maakuntaan.
Koska muutos perustuu edellä olevaan valtioneuvoston päätökseen, ei se
edellytä jäsenkuntien käsittelyä, vaan perussopimukseen on tehty asiaa koskeva
lisäys.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän perussopimus muuttuu siten,
että 2 §:n jäsenkunnat ovat 1.1.2021 alkaen: Ilomantsi, Joensuu, Heinävesi,
Juuka, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Lieksa, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi,
Rääkkylä, ja Tohmajärvi.
Muutos on käsitelty Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntahallituksessa
24.8.2020 (§ 123) ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton maakuntavaltuustossa
7.9.2020 (§ 8).
Muutos on annettu tiedoksi Pohjois-Karjalan maakuntaliiton
jäsenkunnille 24.9.2020.
Perussopimuksen 18 § mukaan peruspääoma muodostuu jäsenkuntien
pääomasijoituksista. Peruspääomaa voidaan korottaa myös siirrolla oman
pääoman muusta erästä. Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin.
Peruspääoman korottamisesta ja alentamisesta päättää maakuntavaltuusto.
Uuden jäsenkuntaosuuden tai jäsenkuntaosuuden lisäyksen edellyttämän
pääomasijoituksen määrästä ja suoritusajasta päättää maakuntavaltuusto.
Jäsenkunnan osuus kuntayhtymän varoihin sekä vastuu veloista ja velvoitteista
määräytyvät niiden maksuosuuksien suhteen mukaan, mitkä jäsenkunnille on 22
§:n 1 momentin nojalla viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta määrätty.
Heinäveden maksuosuudeksi peruspääomaan ja ylijäämään on nyt tehty
laskelma (liite).
Laskelmassa osoitetaan Heinäveden suhteellinen osuus maakuntaliiton
peruspääomaan ja kertyneeseen ylijäämään. Laskentaperusteena käytetään
yleisesti kuntien maksuosuuksien määrittelyssä käytettävää viimeisintä kunnan
verotulokertymää, joka kunnan liittymisajankohtana on v:n 2019.

Pöytäkirja
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22.11.2021
13.12.2021

Tilinpäätöksen 2020 mukaan peruspääoma on 28 659,22 euroa ja kertynyttä
ylijäämää 475 208,99 euroa.
Perussopimuksen mahdolliset muutos- ja sisällön päivitystarpeet mm. eräiden
kuntalain vaatimusten johdosta tulee arvioida ja tehdä vuonna 2022 (mm.
talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille).
Samassa yhteydessä kuntien peruspääomaosuudet tulee arvioida.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle
1 hyväksyttäväksi Heinäveden kunnan maksuosuudeksi peruspääomaan 596,46
euroa ja maksuosuudeksi ylijäämään 9 890,20 euroa ja maksettavaksi ne v:n
2021 aikana
2 että taseen uusi peruspääoma on 29 255,68 euroa ja ylijäämä on 485 099,19
euroa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
Anna Vauhkonen oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon aikana (Heinäveden kunnan edustaja).
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

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 54
455/02.02.00.02/2021

Heinäveden maksuosuuden laskelma peruspääomaan ja ylijäämään liitteenä.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
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

Liitteet
1 Heinäveden kunnan osuus maakuntaliiton peruspääomaan

Pöytäkirja

Maakuntahallitus
Maakuntahallitus
Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto

§ 164
§ 172
§ 209
§ 55

3/2021

12

20.09.2021
25.10.2021
22.11.2021
13.12.2021

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2022
Maakuntahallitus 20.09.2021 § 164
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

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 172

Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 sekä tulostavoitteiden ja
talousarvion 2022 valmistelua on jatkettu maakuntaliiton toimistossa.
Kokouksessa käsiteltävään luonnokseen on tarkoitus pyytää jäsenkuntien
lausunnot.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää käydä evästyskeskustelun toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2022 - 2024 sekä talousarviosta ja tulostavoitteista
vuodelle 2022 ja pyytää luonnoksesta jäsenkuntien lausunnot 15.11.2021
mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa tehtyjen teknisten korjausten
mukaisena.
Lisätietoja

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

Pöytäkirja
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20.09.2021
25.10.2021
22.11.2021
13.12.2021
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 209
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntien lausunnot toiminta- ja
talousuunnitelmasta vuosille 2022–2024 sekä talousarviosta ja tulostavoitteista
vuodelle 2022.

Kuntien jäsenmksuosuuksien määrittelyssä on käytetty uusimipia v. 2020
verotulokertymätietoja.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 15.11.2021 § 33 esittänyt
maakuntahallitukselle, että se liittää maakuntavaltuustolle menevän
tarkastuslautakunnan talousarvion Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja
taloussuunnitelmaan 2022–2024.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää esittää,
1 että maakuntavaltuusto hyväksyy vuosien 2022–2024 toiminta- ja
taloussuunnitelman sekä tulostavoitteet ja talousarvion vuodelle 2022
2 että maakuntavaltuusto valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään
tarvittaessa toiminta- ja taloussuunnitelmaan teknisluonteisia korjauksia ja
lisäyksiä.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
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

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 55
383/00.01.02.00/2021
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen, yhteyspäällikkö Jarno
Turunen ja maakuntajohtaja Markus Hirvonen käyttivät esittelypuheenvuoron.

Pöytäkirja
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20.09.2021
25.10.2021
22.11.2021
13.12.2021

Valtuustoryhmien edustajat käyttivät puheenvuoron, jossa kaikki ryhmät
esittivät toiminta- ja taloussuunnitelman 2022-2024 ja talousarvion 2022
hyväksymistä.
Kimmo Perkkiö saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.55.
Sanna Antikainen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.13-10.20.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 2.
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

Liitteet
2 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2022
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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
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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

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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Maakuntahallitus 20.09.2021 § 150

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

aluekehityspäällikkö Eira Varis

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

Maakuntahallitus 22.11.2021 § 197

Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka ohjaa alueen
kehittämistä. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin
perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Lähtökohtana on kansalaisten hyvän
elämän ja yritysten menestyksen edellytysten parantaminen luonnon kanssa
sopusoinnussa. Maakuntaohjelmaa toteuttavat kaikki pohjoiskarjalaiset toimijat
omista lähtökohdistaan: viranomaiset, kunnat, yritykset, järjestöt ja yksittäiset
asukkaat.
Maakuntaliitolla on maakuntaohjelman valmisteluvastuu. Viranomaisten tulee
ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelma ja sen
toimeenpanosuunnitelma, edistää niiden toteuttamista ja arvioida
toimenpiteidensä vaikutuksia alueen kehitykseen. Tämä perustuu lakiin alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
756/2021 § 26. Maakuntaohjelmalla ohjataan myös maakuntaan osoitettujen EUvarojen käyttöä. 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.
Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kansallisen tason,
ylimaakunnallisen tason, maakunnallisen tason sekä seutukunnallisen,
kunnallisen ja paikallisen tason strategiat. Maakuntaohjelmassa pyritään
linjausten keskittämiseen sen monialaisesta perusluonteesta huolimatta.
Konkreettiset toimenpiteet esitetään puolestaan maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelmassa (TOPSU) ja alakohtaisissa erillisstrategioissa ja
toimintaohjelmissa.
Maakuntaohjelman toimia rahoitetaan pääsääntöisesti EU:n
aluekehittämisvaroin ja joiltakin osin kansallisilla varoilla. Kaikki toimet vaativat
myös toimijoiden omaa rahoitusta ja ennen kaikkea sitoutumista niiden
toteuttamiseen. POKAT 2025 käynnistäminen ajoittuu sopivasti EU:n 2021–2027
ohjelmakauden käynnistymiseen, joten se luo hyvän pohjan myös uusien EUohjelmien toteuttamiseen maakunnassa. POKAT 2025 on maakunnan eri
toimijoiden yhteinen tahtotila siitä, mikä Pohjois-Karjalassa on tärkeää ja
kehittämisen arvoista. POKAT 2025 sisältää myös ympäristöselostuksen ja
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vaikutusten arvioinnin, kuvataan ympäristön nykytila ja arvioidaan
maakuntaohjelman vaikutukset.
Maakuntahallitus on hyväksynyt 24.8.2020 työohjelman POKAT2025
maakuntaohjelman laatimiseksi ja 26.10.2020 sen osallistumis- ja
arviointisuunnitelman. Maakuntaohjelmaa on käsitelty myös
maakuntahallituksen kokouksissa 24.5.2021, 20.9.2021 ja 25.10.2021.
Maakuntaohjelmaa on esitelty maakuntavaltuustolle kolme kertaa: 14.10.2020,
7.6.2021 ja 18.10.2021. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman aikataulun
mukaisesti maakuntaohjelma on tarkoitus hyväksyä vuoden 2021 viimeisessä
maakuntavaltuuston kokouksessa, joka pidetään 13.12.2021.
Maakuntahallitus lähetti maakuntaohjelman lausuntokierrokselle 25.10.2021
kokouksessaan. Lausuntokierros käynnistyi 26.10. ja sulkeutui 12.11.2021.
Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 32 kappaletta. Lisäksi yleisölle on
tarjottu tilaisuus kertoa näkemyksensä maakuntaohjelmasta netin kautta
(www.pohjois-karjala.fi/pokat2025). Palaute on otettu huomioon ja niihin on
esitetty maakuntaliiton kanta.
Ehdotus

(MKJ) Maakuntahallitus päättää
1 merkitä tiedoksi POKAT 2025 – Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaan saatuihin
lausuntoihin annetut maakuntaliiton vastineet.
2 osaltaan hyväksyä POKAT 2025 maakuntaohjelman ja sen
ympäristöselostuksen sis. vaikutusten arvioinnin ja esittää ne
maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.
3 Valtuuttaa maakuntaliiton toimistoa tekemään asiakirjoihin mahdolliset
tekniset korjaukset.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 3.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä olivat
aluekehityspäällikkö Eira Varis ja aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen. Sanna
Antikainen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.00.
Lisätietoja

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 56
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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Aluekehityspäällikkö Eira Varis käytti esittelypuheenvuoron.
Hanna Huttunen oli pois kokouksesa asian käsittelyn aikana klo 10.46 – 10.52.
Matti Mäntynen poistui kokouksesta klo 10.45.
Jarno Turunen poistui kokouksesta klo 11.00.
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1 - 3.
Lisätietoja

Liitteet

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

3 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT2025 vuosille 2022-2025
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Sidonnaisuusilmoitukset
Tarkastuslautakunta 15.11.2021 § 29

Kuntalain 84 §:n mukaan pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan
luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus
johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa
yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien
hoitamisessa. Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa. Sidonnaisuuksien ilmoittamisella ja rekisterin julkaisemisella
internetissä pyritään turvaamaan kunnan asukkaiden luottamusta hallinnon
riippumattomuuteen ja puolueettomuuteen sekä edistämään päätöksenteon
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.
Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen.
Henkilötietolain 29 §:n mukaan rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai
täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen,
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Sidonnaisuusilmoitus
tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden
noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.
Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään
uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Sidonnaisuusilmoitusvelvolliset luottamushenkilöt tekevät
sidonnaisuusilmoituksen ja muutokset sähköisessä sidonnaisuusrekisterissä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto -kuntayhtymän ilmoitusvelvollisille
luottamushenkilöille ja virkamiehille on lähetetty 20.10. sähköpostitse ilmoitus
sidonnaisuusilmoituksen jättämisestä.
Ehdotus

(Lautakunnan pj.) Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi valvontatehtävän ja
saapuneet sidonnaisuusilmoitukset sekä päättää sidonnaisuusilmoitusten
käsittelystä ja tiedoksiannosta maakuntavaltuustolle.

Päätös

Merkittiin tiedoksi valvontatehtävä ja saapuneet sidonnaisuusilmoitukset.
Merkitään pöytäkirjaan, että puheenjohtaja jääväsi itsensä oman ilmoituksen
käsittelyn aikana. Liisa Sorjonen toimi puheenjohtajana hänen ilmoituksen
käsittelyn aikana.
Merkitään pöytäkirjaan, että varapuheenjohtaja jääväsi itsensä oman
ilmoituksen käsittelyn aikana. Satu-Sisko Eloranta toimi puheenjohtajana hänen
ilmoituksen käsittelyn aikana.

Pöytäkirja
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Päätettiin yksimielisesti, että sihteeri valtuutetaan pyytämään
sidonnaisuusilmoitukset niiltä jotka eivät ole sitä vielä jättäneet. Lautakunta
päätti jatkaa sidonnaisuusilmoitusten käsittelyä seuraavassa kokouksessa.
Lisätietoja

asianhallintasuunnittelija Minna Vartiainen-Lehikoinen
puh. 050 571 8298, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 57
438/00.03.03/2021
Sidonnaisuusilmoitusten yhteevetoluettelo nähtävillä:
https://www.pohjois-karjala.fi/web/guest/sidonnaisuusilmoitukset
Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

asianhallintasuunnittelija Minna Vartiainen-Lehikoinen
puh. 050 571 8298, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Valtuustoaloite yhdenvertaisen ja kattavan laajakaistaverkon ulottamisesta kattamaan koko maakunta
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 58
493/03.03.01/2021

Keskustan maakuntavaltuustoryhmä jätti valtuustoaloitteen nimeltä:
Yhdenvertaisen ja kattavan laajakaistaverkon ulottamisesta koko maakuntaan.
Päätös

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

Liitteet

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

4 Valtuustoaloite yhdenvertaisen ja kattavan laajakaistaverkon ulottamisesta
kattamaan koko maakunta

Pöytäkirja
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Kokouksen päättäminen
Maakuntavaltuusto 13.12.2021 § 59
Ennen kokouksen päättämistä aluesuunnittelupäällikkö Timo Korkalainen
esitteli lausunnoilla olevan maakuntakaava 2040, 1. vaihekaavan
tilannekatsauksen.
Maakuntavaltuuston puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 50, § 57, § 58, § 59
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
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56
Valitusosoitus
Valitusoikeus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Päätökseen saa hakea muutosta:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen 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 valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen
valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:

PL 1744, 70101 Kuopio
Minna Canthin katu 64, 70110 Kuopio
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
029 56 42501

Pöytäkirja
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Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite,
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Pöytäkirja

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pohjois-Karjalan
maakuntaliiton kirjaamosta.
Postiosoite:
Käyntiosoite:

Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu
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Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero:

3/2021

kirjaamo@pohjois-karjala.fi
013 337 4700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9–15.
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
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