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Aika  perjantai 29.10.2021 klo 10.00–12.14 

Paikka  Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali ja Teams-etäyhteys 
  Pielisjoen linna, Siltakatu 2, Joensuu  

§ 33 
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 
  Liite 5: Läsnäolijat. 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
 
§ 34 
MYR:n pöytäkirja 3/2021 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmän 16.9. kokouksen pöytäkirja merkitään 
  tiedoksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
§ 35 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Bogdanoff ja 
Soili Makkonen. 

 
§ 36 
Katsaukset ajankohtaisiin asioihin 
 

Ehdotus: (Sihteeristön vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi kokouksessa 
  kuultavat katsaukset: 
 

1 Ajankohtaisia ohjelma-asioita ja EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston 
(JTF) valmistelutilannetta esittelee kehittämisjohtaja Risto Poutiainen. 
 

2 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjel-
man valmistelutilannetta ja vuodelle 2022 suunniteltuja hankehakuaikoja esit-
telee aluekehityspäällikkö Eira Varis. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
§ 37 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2022  
ja alueellinen rahoitussuunnitelma 
 

Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. käsitellä maakunnassa valmistel-
tavia suunnittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden valmisteluvaiheessa ja hy-
väksyä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitus-
suunnitelma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet (Laki alueiden kehittämi-
sestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021, § 
20). 
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Maakuntaliiton johdolla valmistellaan vuosittain maakuntaohjelman toimeenpano-
suunnitelma, jossa tarkastellaan maakuntaohjelman edellisen vuoden toteutumista 
ja linjataan seuraavan vuoden toimeenpanon painotukset. Vuoden 2022 Toimeen-
panosuunnitelma on valmisteltu osana maakuntaohjelman POKAT 2025 valmiste-
lua. Maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittely uudesta maakuntaohjelmasta on 
joulukuussa. Toimeenpanosuunnitelma puolestaan hyväksytään maakuntahallituk-
sessa. 
 
Edellä mainittuun lakiin perustuva alueellinen rahoitussuunnitelma tullaan valmis-
telemaan ohjelman hallintoviranomaisena toimivan Työ- ja elinkeinoministeriön 
ohjeistuksen mukaan. Ohjeistus ja siihen liittyvä maakunnallinen myöntövaltuus-
jako saadaan loppusyksyn aikana. 
   

  Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10. 
 
Asiaa kokouksessa esittelee aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen Pohjois-Karjalan 
maakuntaliitosta. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä 
 

1 käsittelee POKAT2021 -maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2022 
 

2 merkitsee rahoitussuunnitelman valmistelun tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
§ 38 
Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistaminen 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön 18.6.2021 ohjeen mukaan ELY-keskusten tulossopi-
mukset tarkistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaa-
vien tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti aiheu-
tuvat muutostarpeet. Tulossopimusten tarkistaminen toteutetaan pääosin kirjalli-
sella menettelyllä ja käymällä tarpeen mukaan tulosneuvottelut. Tulossopimusesi-
tykset liiteaineistoineen on pyydetty toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön vii-
meistään 15.10.2021. 
 
Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10. 
 
Asiaa kokouksessa esittelee ylijohtaja Ari Niiranen. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
Merja Blomberg poistui kokouksesta §:n 38 käsittelyn aikana (klo 10.54). 

  Markus Hirvonen poistui kokouksesta §:n 38 käsittelyn aikana (klo 10.55). 
Anne Ilvonen poistui kokouksesta §:n 38 käsittelyn aikana (klo 10.59). 
Kalevi Pölönen liittyi kokoukseen §:n 38 käsittelyn aikana (klo 11.01). 

 
§ 39 
Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia, tekstiluonnos 
 

ELY-keskus on uudistamassa Itä-Suomen yritysrahoitusstrategiaa. Yritysrahoitus-
strategia täsmentää yritysrahoituksen periaatteita. Strategiaa on tarkoitus käyttää 
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yrityksen kehittämisavustushakemusten arvioinnissa Etelä-Savon, Pohjois-Karja-
lan ja Pohjois-Savon maakuntien alueella sekä maaseuturahaston yritystukien 
osalta Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Strategian julkistamisella pyritään li-
säämään päätöksenteon avoimuutta sekä helpottamaan avustuksen hakemista 
suunnittelevien tahojen työtä. Lisäksi strategialla parannetaan kansallisen yritystu-
kirahoituksen sekä aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston yritystukien välistä 
koordinaatiota Itä-Suomessa. 
 
Yritysrahoitusstrategialuonnoksen tekstiversion esittelee yksikön johtava yritysasi-
antuntija Pekka Pelkonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta. 
 
Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksessaan 15.10. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä käy keskustelun asiasta. 
 
Päätös: Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi todeten, että ELY käyttää yritysrahoitusstrate-

giaa marraskuussa avautuvassa yritystukihaussa. 
 

Joni Kortelainen poistui kokouksesta §:n 39 käsittelyn aikana (klo 11.53). 
 
§ 40 
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi 

 
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.–30.9.2021. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön vpj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 
§ 41 
Seuraava kokous 
  

Ehdotus: (MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu perjantaina 10.12. klo 10.00. 
 

 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 42 
MYR-työskentelyn kokemukset ja evästykset  
 

Nykyisen MYR-kokoonpanon viimeisessä kokouksessa arvioidaan kulunutta toimi-
kautta ja katsotaan myös tulevaan. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät ohjelmakaudella 2014–2020 MYR:n työjär-
jestyksen 5 §:n mukaan: 
 
Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on maakuntaohjelmassa 
määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitusväli-
neiden yhteensovittamiseksi: 
1 hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuun-

nitelma, jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja 
vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vai-
kuttavaa rahoitusta; -> jatkossa hyväksytään rahoitussuunnitelma 

2 käsitellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin alue-
hallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi;  

3 antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista rakennerahasto-
ohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista alue-
kehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeys-
järjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoit-
tava; 

4 antaa ALKE-lain 27 §:n 4 momentin mukainen sitova lausunto alueelli-
seen 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 
rahoittajataho sitä haluaa; 

5 edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekoko-
naisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusväli-
neillä; 

6 päättää rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja niitä 
toteuttavista hakuteemoista;  

7 tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksy-
miä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa 
niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tarvittavista menettelyta-
voista niiden soveltamiseksi alueella; 

8 määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettaviksi 
hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen 
ennen rahoituspäätösten tekoa; 

9 raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomai-
selle ja tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muu-
tostarpeita;  

10 tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta; 
11 hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien 

toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työ-
järjestyksessä; 

12 hyväksyä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys. 
 

Edellä lihavoitu kohdat, jotka kuuluvat myös jatkossa MYR:n tehtäviin lain aluei-
den kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 
(756/2021) mukaisesti. 
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Ehdotus: (MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä keskustelee MYR-työskentelyn kokemuk-
sista sekä antaa evästyksiä uuden kokoonpanon toimintaan ja työjärjestysluon-
nokseen. 

 
 Päätös:  Käyty keskustelu merkittiin tiedoksi ja kiitettiin puheenjohtajaa sekä valmistelijoita. 
 

Jarkko Määttänen poistui kokouksesta §:n 42 käsittelyn aikana (klo 12.10). 
 

§ 43 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.14. 

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

 
 Juha Hämäläinen  Tuija Astikainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 Eero Bogdanoff  Soili Makkonen 


