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Paikka
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linna, Siltakatu 2, Joensuu
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Pöytäkirja

Tanskanen Timo
Piirainen Sirpa
Pitkänen Pia
Tolvanen Sami

jäsen
asiantuntija, Luke
aluekehitysasiantuntija, § 31
viestintäpäällikkö

Poissa

Majoinen Kaija
Alhoniemi Ilona
Pölönen Kalevi
Pelkonen Pekka
Asikainen Antti
Konu Henna
Ilvonen Anne
Raivo Petri
Aalto Heli
Näätänen Esa
Onatsu Eemeli
Vänttinen Mikko

Asiat

28 - 37

Allekirjoitukset

Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti.
Tiina Räisänen
puheenjohtaja

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan nähtävilläpito

4/2022

Tuija Astikainen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti.
Terttu Kinnunen

Katja Tanskanen

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
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Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 28

4/2022

13.09.2022

Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 28

Ehdotus

(MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin.
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Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 29
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13.09.2022

Edellisen kokouksen pöytäkirja
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 29

Ehdotus

(MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmän 2.6. kokouksen pöytäkirja merkitään
tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 30
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13.09.2022

Pöytäkirjan tarkastajat
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 30

Ehdotus

(MYR:n pj.) Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terttu Kinnunen ja Katja Tanskanen.
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Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 31
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Katsaukset ajankohtaisiin asioihin
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 31

Ehdotus

(Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi kokouksessa
kuultavat esittelyt:
- Katsaus ajankohtaisiin asioihin, maakuntajohtaja Markus Hirvonen
- Katsaus Pohjois-Karjalan EU-aikaan, kehittämisjohtaja Risto Poutiainen
- CAP-ajankohtaiskatsaus, yksikön päällikkö Timo Tanskanen, Pohjois-Karjalan
ELY-keskus
- Interreg-ohjelmien tilanne Pohjois-Karjalassa, aluekehitysasiantuntija Pia
Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
- Kansainvälisen toimintaympäristön muutoksen vaikutukset aluekehitykseen
sekä CBC ohjelmien tilannekatsaus, aluekehityspäällikkö Eira Varis.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Tässä yhteydessä maakunnan yhteistyöryhmä kiitti
kehittämisjohtaja Risto Poutiaista hänen osaltaan viimeisessä MYR:n
kokouksessa.
Terhi Nissinen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana (klo 9.54).
Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.29–10.35.
Sami Laakkonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana (klo 11.07).

Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 32

4/2022
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13.09.2022

Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 32
55/03.04.00/2022
Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksissa 21.6., 19.8. ja 29.8. käsitellyt
hankkeet:
Hankkeen nimi
ja toteutusaika
Toiminnan ja prosessien
tarkastelu digitalisuus
huomioiden
1.8.2022–31.12.2023
Mission Possible 2.0
1.8.2022–31.12.2023
Arkieväs - tukea ja
arjenhallintaa nuoren
arkeen
1.9.2022–31.12.2023
Kiteen Aimo
Investointihanke
12.7.2022–1.5.2023
Ilmastokestävä PohjoisKarjala
1.1.–31.12.2023
Ehdotus

Rahoitusta
TL haettu
9 ELY-keskus

Hakija
Joensuun
kaupunki

EU+valtio
Kokonaiskust. Esitys
156 144
Tiedoksi MYR:lle
195 180
(myönteinen)

Joensuun Nuorisoverstas ry
Pohjois-Karjalan
Martat ry

170 640
218 190
67 200
84 000

Tiedoksi MYR:lle
(myönteinen)
Tiedoksi MYR:lle
(myönteinen)

1 Pohjois-Karjalan Kiteen kaupunki 120 454
maakuntaliitto
311 519

Tiedoksi MYR:lle
(myönteinen)

8 Pohjois-Karjalan Pohjois-Karjalan 82 206
maakuntaliitto
maakuntaliitto
102 758

Tiedoksi MYR:lle
(myönteinen)

5 ELY-keskus
5 ELY-keskus

Maakunnan yhteistyöryhmä
1 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus on
tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille:
a) Toiminnan ja prosessien tarkastelu digitalisuus huomioiden (ESR/TL 9)
b) Mission Possible 2.0 (ESR/TL 5)
c) Arkieväs - tukea ja arjenhallintaa nuoren arkeen (ESR/TL 5)
2 (Risto Poutiainen) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:
a) Kiteen Aimo Investointihanke (EAKR/TL 1)
b) Ilmastokestävä Pohjois-Karjala (EAKR/TL 8).

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 32
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Pekka Hirvonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui
kokoustilasta päätösehdotuksen kohdassa 2a. Pekka Hirvonen poissa
kokouksesta klo 11.13–11.27.
Markus Hirvonen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn ja poistui
kokoustilasta päätösehdotuksen kohdassa 2b.
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§ 33
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan
ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2022–2024
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 33
235/04.00.00.00/2022
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan
maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n
3 momentissa tarkoitettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen
rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet.
Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen
alueellinen kohdentaminen. Rahoituksen kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi
hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella.
Ehdotus on tarkoitettu otettavaksi huomioon varojen jakoa valmisteltaessa.
Hallintoviranomaisella on oikeus poiketa alueiden ehdotuksesta ohjelman
täysipainoisen toteutumisen varmistamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa
ilmoitetaan arvio kuntarahoituksesta ja muusta julkisesta rahoituksesta
toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain. Rahoitussuunnitelmassa voidaan esittää myös mahdollinen varojen kohdentaminen ylimaakunnalliseen toimintaan ja ilmoittaa tähän toimintaan sovittu välittävä toimielin.
Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
ohjelman alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Liitot tekevät
valmistelun tiiviissä yhteistyössä erityisesti ELY-keskusten kanssa, mutta myös
muiden alueellisten kumppa-neiden kanssa. Rahoitussuunnitelman valmistelussa keskeistä on yhteistyö ELY-keskusten kanssa siten, että myös alueella
välittävänä toimielimenä toimiva ELY-keskus on mukana keskusteluissa.
Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät vuosien 2023 ja 2024 EU:n alue- ja
rakennepolitiikan alueelliset EAKR-, ESR+- ja JTF-rahoitussuunnitelmat sekä
vuoden 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan alueelliset JTF-rahoitussuunnitelmat pyydetään toimitta-maan 31.10.2022 mennessä sähköpostilla
osoitteeseen rakennerahastot@gov.fi.
Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen
Tulosvastuun varmistamiseksi maakuntia pyydetään asettamaan
maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet kumulatiivisesti vuosille 2021–
2023. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla.
Niiden pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus
tavoitteista. Ohjelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen ja maakuntien
asettamien tavoitteiden tulee olla tätä kunnianhimoisempia. Maakuntakohtaiset
tuotos- ja tulostavoitteet kumulatiivisesti asetetaan samassa aikataulussa
rahoitussuunnitelman kanssa 31.10.2022 mennessä.

Pöytäkirja
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Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksissaan 19.8. ja 29.8.
Ehdotus

(Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi TEM:n kirjeen
ja rahoitussuunnitelman valmisteluaikataulun.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 34
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13.09.2022

ELY-keskusten tulossopimusten tarkistaminen vuonna 2022
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 34
55/03.04.00/2022
Työ- ja elinkeinoministeriön 13.6.2022 ohjeen mukaan ELY-keskusten
tulossopimukset tarkistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion
talousarviosta, ohjaavien tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön
muutoksista mahdollisesti aiheutuvat muutostarpeet. Tarkistaminen
toteutetaan pääosin kirjallisella menettelyllä ja käymällä tarpeen mukaan
tulosneuvottelut.
ELY-keskuksen tulee huolehtia tulossopimusesityksen valmistelussa
yhteistyöstä maakunnan liiton kanssa (ELY-laki 7 § 3 mom.) sekä
sopimusluonnoksen käsittelystä maakunnan yhteistyöryhmässä (Laki
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta 756/2021, 20 §:n 1 momentin 1-kohta).
ELY-keskuksia pyydetään toimittamaan esitykset ohjeen mukaan
liiteaineistoineen viimeistään 14.10.2022.
Ehdotus

(Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
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Maakunnan yhteistyöryhmä

§ 35
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Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitushaut
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 35

Ehdotus

(Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi
- ELY-keskukselle saapuneet hakemukset 12.5.–20.6. ESR+ ja EAKRhankehaussa.
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle saapuneet EAKR-hakemukset 16.5.–7.8.
Kestävä kaupunkikehittäminen - Joensuun kaupungin ekosysteemisopimushaussa sekä 13.5.–14.8. Kehittämis- ja investointihankehaussa.
- Lain alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta (756/2021) 23 §:n mukaiset yhteenvedot saapuneista EAKRyritystukihakemuksista Pohjois-Karjalassa 4.3.–30.6.2022.
Käynnissä olevat ja tulevat rahoitushaut sekä hakuinfot
www.rakennerahastot.fi/ita-suomi -sivuilla: Pohjois-Karjalan rahoitushaut |
Rakennerahastot Tapahtumat | Rakennerahastot

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Lisäksi merkittiin tiedoksi yhteenvedot saapuneista EAKRyritystukihakemuksista ajalla 1.7.–31.8.2022.

Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä
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Seuraavat kokoukset
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 36

Ehdotus

(MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmän kokoukset:
- torstai 3.11. klo 13.00
- torstai 15.12. klo 9.00.
Lisäksi Itä-Suomen MYR:ien yhteinen tilaisuus 22.11. Varkaudessa:
Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliitot kutsuvat alueen
maakuntien yhteistyöryhmät Varkauteen Navitaksen tiloihin yhteiseen
verkostoitumistilaisuuteen tiistaina 22.11.2022: klo 10.30–12 lounas, klo 12–15 IS
MYR:ien työkokous. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautuminen lähempänä
tilaisuutta.
-> MYR:n evästys tilaisuuteen: Aihealue/teema, mistä halutaan keskustella
muiden MYRrien kanssa?

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirja

Maakunnan yhteistyöryhmä
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Kokouksen päättäminen
Maakunnan yhteistyöryhmä 13.09.2022 § 37

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 28, § 30
Valitusosoitus
Maakunnan yhteistyöryhmän päätökseen haetaan muutosta
kunnallisvalituksella ilman sitä edeltävää oikaisuvaatimusvaihetta (Laki
alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta 756/2021 44 §)

Valitusoikeus

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.

Pöytäkirja

Postiosoite:
Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Faksinumero:

4/2022

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

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.
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Pöytäkirja

4/2022

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

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

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

18

Pöytäkirja

4/2022

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 29, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto ja sen peruste
☒

Päätöksestä ei saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa (Kuntalaki 410/2015 136 §, Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021 44 §)

☐

Muu peruste, mikä
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