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Aika  perjantai 10.12.2021 klo 10.02–12.22 

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

§ 44 
Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 
 
  Liite 6: Läsnäolijat. 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös: Todettiin. 
 
§ 45 
MYR:n pöytäkirja 4/2021 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmän 29.10. kokouksen pöytäkirja merkitään 
  tiedoksi. 
 
 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
  Antti Asikainen liittyi kokoukseen §:n 45 käsittelyn jälkeen (klo 10.15). 
 
§ 46 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
 Ehdotus: (MYR:n pj.) Valitaan kaksi kokouksen pöytäkirjan tarkastajaa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Karhinen ja 
Kai Hyttinen. 

 
§ 47 
Maakunnan yhteistyöryhmän työskentelyn käynnistäminen  
 
 Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpa-

nosta annetun lain (756/2021) mukaisesti maakunnassa on aluekehittämistä kos-
kevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yh-
teensovittamista varten maakunnan yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmä toimii yleis-
asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan unionin alue- 
ja rakennepolitiikan ohjelman osalta. Maakunnan liiton hallitus asettaa maakunnan 
yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen. 
Yhteistyöryhmän jäsenet nimitetään kunnanvaltuuston toimikaudeksi. 

 
 Maakuntahallitus asetti kokouksessaan 25.10.2021 (§ 183) Pohjois-Karjalan  
 maakunnan yhteistyöryhmän 1.11.2021 alkaen kunnanvaltuuston toimikaudeksi 

2021–2025 sekä nimesi edustajat ja varaedustajat. Maakuntahallitus nimesi maa-
kunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi Tiina Räisäsen. 

  
 Yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä on säädetty Alueiden kehittämisestä ja  
 Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa 

(756/2021) ja sitä täydentävässä asetuksessa (797/2021). Yhteistyöryhmä nimeää 
keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Maakunnan yhteistyöryhmä voi kutsua 
yhteistyöryhmään pysyviä asiantuntijoita. 
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 Maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä hoi-
taa sihteeristö, joka koostuu alueen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä 
 

1 hyväksyy ehdotuksen Pohjois-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) 
työjärjestykseksi 2021–2027 ja saattaa sen maakuntahallituksen vahvistetta-
vaksi 
 

2 työjärjestyksen 4 §:n mukaisesti nimeää keskuudestaan kolme varapuheen-
johtajaa kaudelle 2021–2025 

 
3 työjärjestyksen 3 §:n mukaisesti kutsuu yhteistyöryhmän pysyviksi 

asiantuntijajäseniksi kaudelle 2021–2025 seuraavat tahot: 
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
- Joensuun kaupunki 
- Joensuun seudun kunnat 
- Keski-Karjalan kunnat 
- Pielisen Karjalan kunnat 
- Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria 
- Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry 
- Teknologiateollisuus ry 
- Finnvera Oyj 
- Siun Sote 
- Nuorisovaltuusto 

 
4 hyväksyy työjärjestyksen 6 §:n mukaisen yhteistyöryhmän sihteeristön ko-

koonpanon ohjelmakaudeksi 2021–2027:  
- Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta kolme edustajaa ja kaksi varaedustajaa: 

Kehittämisjohtaja Risto Poutiainen, aluekehityspäällikkö Eira Varis ja ra-
hoitusasiantuntija Katja Riikonen sekä varaedustajat rahoitusasiantuntija 
Ulla-Riitta Pölönen (1. varaedustaja) ja rahoitusasiantuntija Tiina Hyväri-
nen (2. varaedustaja). 

- Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kaksi edustajaa ja kaksi varaedustajaa: 
Ylijohtaja Ari Niiranen ja varaedustaja strategiapäällikkö Reijo Vesakoivu 
sekä johtava asiantuntija Timo Tanskanen ja varaedustaja maaseudun 
kehittämisen asiantuntija Terho Sirviö. 

- Etelä-Savon ELY-keskuksesta (rakennerahasto-ELY) kaksi edustajaa ja 
kaksi varaedustajaa (EAKR ja ESR+): Johtava yritysasiantuntija Pekka 
Pelkonen ja varaedustaja yksikön päällikkö Kalevi Pölönen (EAKR) sekä 
rahoitusasiantuntija Sirpa Raassina ja varaedustaja rahoituspäällikkö Timo 
Ollila (ESR+). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti kohdat 1–4 siten että kohdassa 2 nimettiin 1. varapu-

heenjohtajaksi ylijohtaja Ari Niiranen, 2. varapuheenjohtajaksi Ilpo Saarelainen 
kaudelle 2021–2025 ja osapuolten sopiman vuosittaisen kierron mukaisesti  
3. varapuheenjohtajaksi Antti Toivanen vuodeksi 2022. Lisäksi todettiin, että 
MYR:n ja sen sihteeristön sihteerinä toimii EU-ohjelmapäällikkö Tuija Astikainen.  
 
Katja Tanskanen liittyi kokoukseen §:n 47 käsittelyn aikana (klo 10.43). 
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§ 48 
Katsaukset ajankohtaisiin asioihin 
 

Ehdotus: (Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi kokouksessa 
  kuultavat katsaukset ja käy evästyskeskustelun kohdassa 1/JTF: 
 

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. 

 
§ 49 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten rahoitussuunnitel-
mien hyväksyminen vuosille 2021 ja 2022, maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet sekä ohjelmakauden 
2014–2020 valtuustarpeet 
 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpa-
nosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan maakunnan yh-
teistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunni-
telma ja siihen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 
 
Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alu-
eellinen kohdentaminen. Rahoituksen kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, 
erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviran-
omaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Ehdotus on tarkoi-
tettu 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 viranomai-
sittain. Rahoitussuunnitelmassa voidaan esittää myös mahdollinen varojen koh-
dentaminen 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 
kumppaneiden kanssa. Rahoitussuunnitelman valmistelussa keskeistä on yhteis-
työ ELY-keskusten kanssa siten, että myös alueella välittävänä toimielimenä toi-
miva ELY-keskus on mukana keskusteluissa. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät vuosien 2021 ja 2022 EU:n alue- ja ra-
kennepolitiikan alueelliset rahoitussuunnitelmat pyydetään toimittamaan TEM:lle 
17.12.2021 mennessä. 
 
Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen 
 
Tulosvastuun varmistamiseksi maakuntia pyydetään asettamaan maakuntakohtai-
set tuotos- ja tulostavoitteet koko ohjelmakaudelle ja nyt erikseen vuosille 2021–
2022. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Niiden 
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pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus tavoitteista. Oh-
jelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen ja maakuntien asettamien  
tavoitteiden tulee olla tätä kunnianhimoisempia. Tavoitetasot asetetaan hallintovi-
ranomaisen esittämille avainindikaattoreille. Maakunta voi näiden lisäksi valita 
avainindikaattoreita itse. Avainindikaattoreita ovat kaikille maakunnille ainakin liit-
teissä 3 ja 4 mainitut indikaattorit. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännölli-
sesti. Tulos- ja tuotosindikaattoreita koskeva taulukko palautetaan samassa aika-
taulussa rahoitussuunnitelman kanssa. 
 
Ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeet 
 
Itä- ja Pohjois-Suomen alueen maakuntia pyydetään lisäksi 17.12.2021 mennessä 
ilmoittamaan ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeet. Aiemmin jakamatta jää-
neitä valtuuksia ja vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa uudelleenbudjetoi-
tavia valtuuksia jaetaan IP-alueen maakuntaliitoille ja RR-ELY-keskuksille ilmoitet-
tujen tarpeiden perusteella. Jaettavissa on valtuutta yhteensä noin 30 miljoonaa 
euroa, mikäli lisätalousarvio tulee hyväksytyksi. Ohjelmakautta 2014–2020 koske-
vien valtuuksien jako tapahtuu alkuvuodesta 2022. 

 
 Sihteeristö on käsitellyt asiaa kokouksissaan 16.11. ja 24.11.2021. Kokoukses-

saan 24.11. sihteeristö päätti EU-ohjelmien siirtymävaiheen aiheuttaman poik-
keustilanteen johdosta siirtää vuoden 2022 rahoitussuunnitelmaluonnoksessa toi-
mintalinjan 1 myöntämisvaltuutta maakuntaliitolta 2 milj. euroa (EAKR+valtio) 
ELYlle ja tällöin ELY ei esitä enempää valtuustarpeita ohjelmakaudelle 2014–
2020. Siirto kompensoidaan vuoden 2023 rahoitussuunnitelmassa. 

 
Liite 7: Pohjois-Karjalan rahoitussuunnitelma 2021–2022. 
Liite 8: Ohjelmakauden 2014–2020 rahoitustarpeita koskeva esitys. 

 
Ehdotus: (Sihteeristön pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä  

 
1 hyväksyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitii-

kan ohjelman Pohjois-Karjalan rahoitussuunnitelman vuosille 2021 ja 2022 
 

2 merkitsee tiedoksi TEM:lle ilmoitettavat ohjelmakauden 2014–2020 valtuustar-
peet Pohjois-Karjalassa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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§ 50 
Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 
 
 Sihteeristö esittää tässä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa käsiteltäväksi 

sihteeristön kokouksissa 16.11. ja 10.12. käsitellyt hankkeet: 
 
 Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä 

 
1 (Sirpa Raassina) katsoo, että seuraava hanke on Kestävää kasvua ja työtä 

rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjaa 5. Maakun-
nan yhteistyöryhmä antaa sitovan puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-kes-
kukselle EU-rahoituksen myöntämisestä hankkeelle: 

 
a) Ennalta ehkäisevä päihdetyö Pohjois-Karjalassa (ESR/TL 5) 

 
2 (Kalevi Pölönen) katsoo, että seuraava hanke on Kestävää kasvua ja työtä 

rakennerahasto-ohjelman mukainen ja toteuttaa sen toimintalinjaa 2. Maakun-
nan yhteistyöryhmä antaa sitovan puoltavan lausunnon Etelä-Savon ELY-kes-
kukselle EU-rahoituksen myöntämisestä hankkeelle: 
 
a) Photonics Center Ramp Up (EAKR/TL 2). 

 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

Seuraavat henkilöt eivät esteellisinä osallistuneet päätöksentekoon ja poistuivat 
kokoustilasta: 
- Kari Hyvärinen (päätösehdotuksen kohta 1a) 
- Kaija Majoinen (päätösehdotuksen kohta1a) 
- Anne Ilvonen  (päätösehdotuksen kohta 2a) 
- Soili Makkonen (päätösehdotuksen kohta 2a) 
- Timo Elo  (päätösehdotuksen kohta 2a). 

  
Soili Makkonen poistui kokouksesta §:n 50 käsittelyn aikana (klo 11.58). 
Antti Toivanen poistui kokouksesta §:n 50 käsittelyn aikana (klo 12.00). 
Jari Rouvinen poistui kokouksesta §:n 50 käsittelyn aikana (klo 12.07). 
Anne Ilvonen poistui kokouksesta §:n 50 käsittelyn jälkeen (klo 12.13). 
 
 
 

§ 51 
Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020 
Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 
 
 Maakunnan yhteistyöryhmälle saatetaan tiedoksi sihteeristön kokouksessa 24.11. 

käsitellyt hankkeet: 
 
 Ehdotus: Maakunnan yhteistyöryhmä 
 

1 (Risto Poutiainen) merkitsee tietoon saatetuksi, että Pohjois-Karjalan maakun-
taliitto valmistelee myönteistä rahoituspäätöstä seuraaville hankkeille:  

 
a) Digitaalinen tulevaisuuden mineraaliprosessoinnin koetehdas (MinDigiPi-

lot) (EAKR/TL 8) 
b) Niiralan terminaaliraiteiston kunnostus 2022 (EAKR/TL 1) 
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c) Paksuniemen sataman logistiikkahanke (EAKR/TL 1) 
d) Outokumpu Sustainable Mining Solutions (OSM) - Business Hub 

(EAKR/TL 2) 
e) Matkailijat maailmalta 2.0 - kasvua tiedolla ja kansainvälistymisellä 

(EAKR/TL 8). 
 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

§ 52 
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.–31.10.2021. 

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

 
§ 53 
Seuraavat kokoukset 
  

Ehdotus: (MYR:n pj.) Maakunnan yhteistyöryhmä käy evästyskeskustelun MYR:n vuosikel-
losta ja päättää kokousaikataulun vuodelle 2022. 

 
 Päätös: Maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokousajat seuraavasti: 

- torstai 24.2. klo 10.00 
- torstai 2.6. klo 10.00 
- torstai 15.9. klo 10.00 
- torstai 27.10. klo 10.00 
- torstai 15.12. klo 10.00. 

 
§ 54 
Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.22. 

Pöytäkirjan allekirjoitus  Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
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  POHJOIS-KARJALAN MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 
 
 Tiina Räisänen  Tuija Astikainen 

puheenjohtaja   sihteeri 

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu sähköisesti ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. 
 
 Mirja Karhinen   Kai Hyttinen 


