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Aika  torstai 16.9.2021 klo 10.00–10.38 

Paikka  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Teams-etäkokous (Maakuntasali) 
  Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu  

§ 25 
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 
  Liite 4: Läsnäolijat. 
 
 Ehdotus: (MYR:n vpj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
 
§ 26 
MYR:n pöytäkirja 2/2021 
 
 Ehdotus: (MYR:n vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmän 27.5. kokouksen pöytäkirja merkitään 
  tiedoksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
§ 27 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
 Ehdotus: (MYR:n vpj.) Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Porokka ja 
Raimo Turunen. 

 
§ 28 
Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 
 
 Sihteeristö esittää tässä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltäväksi 

sihteeristön kokouksessa 18.6. käsitellyn hankkeen: 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän 25.6.2014 hyväksymän ja Pohjois-Karjalan maakun-
tahallituksen 26.8.2014 vahvistaman työjärjestyksen 5 §:n 4 kohdan mukaan 
Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on maakuntaohjelmassa 
määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitus-
välineiden yhteensovittamiseksi antaa ALKE-lain 27 §:n 4 momentin mukainen  
sitova lausunto alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta 
- yhteistyöryhmässä käsitellään maakunnallisia ja ylimaakunnallisia hankkeita 

sekä hankekokonaisuuksia, joihin on haettu EU:n ja valtion vastinrahoitusta 
yhteensä yli 500 000 euroa 

- yhteistyöryhmässä käsitellään muutkin hankkeet, mikäli esittelijä tai rahoittaja-
taho sitä haluaa. 

 
Liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei 
voida käsitellä yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa 
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. 

 
 Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä 
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1 (Sirpa Raassina) antaa sitovan lausunnon, ettei seuraavalle hankkeelle puol-
leta EU-rahoitusta: 
 
a) Yrittäjät-akatemia. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Jari Rouvinen liittyi kokoukseen §:n 28 käsittelyn aikana (klo 10.10). 
 

§ 29 
Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksissa 18.6.  

ja 23.8. käsitellyt hankkeet: 
 
 Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä 
 

1 (Risto Poutiainen) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakun-
taliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraavalle hankkeelle:  
 
a) Hiiliviisas monimuotoisuusinventointi (EAKR/TL 2) 
 

2 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus 
on tehnyt myönteisen rahoituspäätöksen seuraaville hankkeille:  
 
a) EduEntr - Koulutusyrittäjyys ja -yritysyhteistyö (ESR/TL 4) 
b) Kansainvälinen uraohjaamo (ESR/TL 9) 
c) Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset palvelut ja etäohjaus pitkien välimat-

kojen maakunnassa (ESR/TL 9) 
d) Työttömien Teatteri (ESR/TL 5) 
e) Yhdessä vapaaehtoiseksi - Tuettua vapaaehtoistoimintaa Joensuussa 

(ESR/TL 5) 
f) KOLMIPORRAS - Kolmiportainen varhaisen tuen toimintamalli nuorten 

psykososiaalisissa haasteissa (ESR/TL 5) 
g) Yrittäjyyden parhaaksi Kontiolahdella 2.0 (ESR/TL 9) 
h) PRE ACT - Muutos on mahdollisuus (ESR/TL 9) 
i) Lieksa react - koronasta kohti uutta normaalia (ESR/TL 9) 
j) Yritysten muutoskyvykkyyden parantaminen (ESR/TL 9) 

 
3 (Sirpa Raassina) merkitsee tietoon saatetuksi, että Etelä-Savon ELY-keskus 

on tehnyt kielteisen päätöksen seuraavalle hankkeelle: 
 
a) Digivihreää osaamista ja hyvinvointia työyhteisöihin. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Seuraavat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet päätöksentekoon ja poistuivat 
kokoustilasta: 
- Ari Niiranen (päätösehdotuksen kohta 1a) 
- Soili Makkonen (päätösehdotuksen kohta 2a) 
- Anne Ilvonen  (päätösehdotuksen kohdat 2b−c ja 2j) 
- Matti Vuojärvi  (päätösehdotuksen kohdat 2b−c ja 2j) 
- Risto Hiltunen (päätösehdotuksen kohta 2h) 
- Jarkko Määttänen (päätösehdotuksen kohta 2i) 
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- Kai Hyttinen (päätösehdotuksen kohta 3a). 
 

Ari Niiranen ei esteellisenä osallistunut päätöksentekoon ja poistui kokoustilasta 
kohdassa 1a. Kokouksen puheenjohtajana toimi Kai Hyttinen kohdassa 1a. 

 
Kalevi Pölönen liittyi kokoukseen §:n 29 käsittelyn aikana (klo 10.16). 

   
§ 30 
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat asiat 

 
1 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman jatkuvan 

haun täydentäminen 
 

MYR:n sihteeristön 18.6. kokouksessaan käymän keskustelun perusteella REACT 
EU -väline päätettiin liittää jatkuvan haun hakukuulutukseen. 

 
2 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait  

 
Tasavallan presidentti vahvisti aluekehittämistä koskevat uudet lait 13.8.2021 ja 
valtioneuvosto hyväksyi 26.8. uuden ns. toimeenpanoasetuksen. Samalla hyväk-
syttiin myös ELY-asetuksen muutos. Lait ja mainitut asetukset tulevat voimaan 
1.9.2021. 

 
Alla kootusti kaikkien tähän mennessä hyväksyttyjen ALKE-lainsäädäntöhankkee-
seen liittyvien säädösten säädösnumerot ja linkit sähköiseen Finlexiin tai sähköi-
seen säädöskokoelmaan: 
- Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 

toimeenpanosta 756/2021; voimaan 1.9.2021  https://finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2021/20210756  

- Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan 
hankkeiden rahoittamisesta 757/2021, voimaan 1.9.2021  https://fin-
lex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757  

- Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021; voimaan 1.9.2021  https://fin-
lex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210797.pdf  

- Valtionneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun 
valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 796/2021; voimaan 
1.9.2021  https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210796.pdf 

 
Em. lait ja asetukset soveltuvat kansalliseen alueiden kehittämisen toimeenpa-
noon ja kansallisten alueiden kehittämisen varoista tapahtuvaan rahoittamiseen 
1.9.2021 alkaen ottaen huomioon lakien siirtymäsäännökset. Em. lait ja asetukset 
soveltuvat EU:n alue- ja rakennepolitiikan varojen hallinnointiin ja hankkeiden ra-
hoittamiseen kuitenkin vasta kun uusi 2021–2027 ohjelmakausi alkaa. Ohjelman 
toimeenpanon hallinto ja valmistautuminen uuteen kauteen voi käynnistyä toi-
meenpanolain ja -asetuksen tullessa voimaan. Ohjelmakausi käynnistyy myöhem-
min ilmoitettavana ajankohtana kun valtioneuvosto on hyväksynyt kansallisen oh-
jelman. Teknisluonteisuutensa vuoksi ELY-asetuksen muutos soveltuu kaikkeen 
toimintaan jo 1.9.2021 alkaen. 
 
Em. lakeihin liittyvät valtioneuvoston asetukset eli niin sanotut rahoitusasetus ja 
tukikelpoisuusasetus etenevät VN:n esittelyyn tämänhetkisen tiedon mukaan syys-
kuun aikana ja tulevat voimaan sen jälkeen mahdollisimman pian. 

 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210756
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210757
https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210797.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210797.pdf
https://finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2021/sk20210796.pdf
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Lisäksi tiedoksi ELY-keskusten myöntämiin yritysten kehittämisavustukseen ja toi-
mintaympäristötukeen liittyvä uudesta lainsäädännöstä: 
- Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021–2028; 

758/2021; voimaan asetuksella ja voimaantuloajaksi esitettäneen 
1.11.2021  https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758  

- Em. lakia koskeva valtioneuvoston asetus etenee VN:n esittelyyn tämänhetki-
sen tiedon mukaan syyskuun aikana ja voimaantuloajaksi esitettäneen 
1.11.2021 

 
Linkit aihetta koskeviin viimeaikaisiin rakennerahastot.fi -sivun uutisiin: 
- https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/con-

tent/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakausi-2021-2027-kaynnistyy-marras-
kuussa/maximized 

- https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/con-
tent/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakautta-2021-2027-koskevat-lait-vahvis-
tettu/maximized 

- https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/con-
tent/euroopan-unionin-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelman-2021-2027-palkka-
kustannusten-vakiosivukuluprosenttiosuudet-vahvistettu/maximized  

 
3 Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 

mukaisten yritysten kehittämisavustushakemusten toimittaminen 
MYR:lle 

 
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 
(7/2014) 27 §:n ja maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 5 §:n mukaan  
liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä yrityshanke-esityksiä ei  
voida käsitellä yhteistyöryhmässä. Yhteistyöryhmä saa ennen päätöksentekoa  
yhteenvetotiedot saapuneista yritystukihakemuksista. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 6.2.2015 (§ 6), että MYR:n  
varsinaisille jäsenille toimitetaan sähköpostilla luottamukselliset yhteenvetotiedot 
saapuneista yritystukihakemuksista heti, kun ne ovat saapuneet maakuntaliiton 
kirjaamoon ja yhteenvetotiedot merkitään tiedoksi seuraavassa MYR:n kokouk-
sessa. 

 
MYR:n varsinaisille jäsenille on toimitettu yhteenvetotiedot Pohjois-Karjalaan  
saapuneista yritystukihakemuksista ajalla 1.–31.5., 1.6.–31.7. ja 1.–31.8.2021. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asiat tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

  
§ 31 
Seuraavat kokoukset 
  

Ehdotus: (MYR:n vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavasti: 
- perjantai 29.10. klo 10.00 
- perjantai 10.12. klo 10.00. 

 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
  
 
 
 

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210758
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakausi-2021-2027-kaynnistyy-marraskuussa/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakausi-2021-2027-kaynnistyy-marraskuussa/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakausi-2021-2027-kaynnistyy-marraskuussa/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakautta-2021-2027-koskevat-lait-vahvistettu/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakautta-2021-2027-koskevat-lait-vahvistettu/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/etusivu/-/asset_publisher/0bSmSwaBYt5b/content/alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelmakautta-2021-2027-koskevat-lait-vahvistettu/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/euroopan-unionin-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelman-2021-2027-palkkakustannusten-vakiosivukuluprosenttiosuudet-vahvistettu/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/euroopan-unionin-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelman-2021-2027-palkkakustannusten-vakiosivukuluprosenttiosuudet-vahvistettu/maximized
https://www.rakennerahastot.fi/uutiset/-/asset_publisher/qHpGdt1L1TwR/content/euroopan-unionin-alue-ja-rakennepolitiikan-ohjelman-2021-2027-palkkakustannusten-vakiosivukuluprosenttiosuudet-vahvistettu/maximized
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§ 32 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja kiitti MYR:n puolesta Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjoh-
taja Matti Vuojärveä maakunnan ja sen elinkeinoelämän hyväksi tehdystä työstä ja 
yhteistyön rakentamisesta. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.38. 

Pöytäkirjan allekirjoitus  Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
  POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 

 
 Ari Niiranen   Kai Hyttinen 

varapuheenjohtaja  varapuheenjohtaja, § 29/1a 

Tuija Astikainen 
sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 Jouni Porokka   Raimo Turunen 
  


