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1 Tiivistelmä 

Kuva 
1.Maakuntatietoa Pohjois-Karjalasta (2021). Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. 

 

Tarkastuslautakunnan tehtävät määritellään kuntalain 121 §:ssä. Tehtäviin kuuluu valmistella valtuuston 
päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, arvioida toiminnan ja talouden tavoitteiden 
toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Uusi tehtävä vuodesta 2017 
alkaen on sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta. Arviointikertomuksessa 
esitetään kuntalain mukaisesti valtuustolle arvioinnin tulokset.  
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2 Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus 

Lautakunta kokoontui toimintavuonna kaikkiaan kuusi kertaa.  

Tarkastuslautakunta 2017–2021 (31.7.2021) 

Varsinainen jäsen Varajäsen 
Satu-Sisko Eloranta, puheenjohtaja Ilkka Mertanen 
Jertta Harinen, varapuheenjohtaja Jukka Puumalainen 
Pekka Huikuri Anni Savolainen 
Asko Miettinen/Kari Väkeväinen  
(2.12.2019 alk.) 

Anneli Ollilainen / Paula Timonen 

(21.9.2020 alk.) 
Kaisa Saari Asko Mäkinen 

 

Tarkastuslautakunta 2021 (1.8.2021) –2025 

Varsinainen jäsen Varajäsen 
Satu-Sisko Eloranta, puheenjohtaja Virve Mikkonen 
Liisa Mononen, varapuheenjohtaja Jukka Rummukainen 
Eero Bogdanoff Tiina Tikka 
Pekka Kukkonen Anneli Parkkinen 
Tero Kuittinen Esa Lahtela 

 

Kuva 
2. Tarkastuslautakunnan jäsenet Liisa Mononen, Pekka Kukkonen, Satu-Sisko Eloranta, Eero Bogdanoff, Tero 
Kuittinen ja edessä oikealla sihteeri Tatyana Madzhugina. 

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimivat Minna Vartiainen-Lehikoinen ja Tatyana Madzhugina  
(21.3.2022 alk.) 
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Maakuntaliiton tilintarkastuspalvelut on kilpailutettu tilikausille 2020–2025. Lakisääteisestä 
tilintarkastuksesta vastasi BDO Oy:n tilintarkastaja JHT, HT Taina Törrönen. Tilintarkastaja Taina Törrönen 
antoi selonteon suorittamistaan tarkastuksista. Lautakunta käsitteli tilintarkastuskertomuksen vuodelta 
2021. Näiden tietojen, tilinpäätöksen ja henkilökunnan kuulemisten perusteella tarkastuslautakunta laati 
maakuntavaltuustolle kuntalain 121 §:n mukaisesti tämän arviointikertomuksen. 

3 Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tarkastuslautakunta antaa uuden kuntalain (410/2015, § 121) mukaisesti valtuustolle vuosittain 
arviointikertomuksen siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastus-
lautakunta ei tarkasta, se arvioi, arvottaa ja tekee havaintoja. Tarkastuslautakunnalla on mahdollisuus 
toimia valtuuston apuna toiminnan kehittämisessä ja kuntalaisnäkökulman esiintuojana. 

3.1 Aiempien vuosien arviointikohteiden seuranta 

Tarkastuslautakunta esittää kussakin arviointikertomuksessa edellisen vuoden arviointihavaintojen ja 
suositusten toteutumisen. Lautakunta seuraa toimintakauden puitteissa tavoitteiden toteumista myös 
useamman edeltävän vuoden ajalla.  

Aiempien vuosien arviointikohteista tarkastuslautakunta valitsi vuoden 2021 seurattavaksi kohteeksi 
henkilöstön voimavarojen arvioinnin. 

3.1.1 Henkilöstön voimavarojen arviointi  

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on asetettu strateginen toiminnallinen ydintavoite ”Maakunta-liiton 
henkilöstön osaamiseen panostetaan”. Tavoite määritellään toimintasuunnitelmassa seuraavasti: 
Maakuntaliiton henkilöstöllä ja henkilöstön asiantuntijuudella on keskeinen merkitys maakunnan 
kehitystyössä. Henkilöstön osaaminen, osaamisen kehittyminen sekä työyhteisön toiminta korostuvat. 
Suunnittelukaudella panostetaan koulutukseen, muutokseen valmistautumiseen, henkilöstön 
työhyvinvointiin sekä innostavan ja kehittävän työilmapiirin rohkaisemiseen. Suunnittelukauden aikana 
tapahtuviin eläköitymisiin varaudutaan ajoissa. 
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Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2020 Arviointi/seuranta 2021 

Maakuntaliiton henkilöstön 
osaamiseen panostetaan. Pa-
nostetaan koulutukseen, 
muutokseen valmistautumiseen, 
henkilöstön työhyvinvointiin sekä 
innostavan ja kehittävän 
työilmapiirin rohkaisemiseen. 
Suunnittelukauden aikana 
tapahtuviin eläköitymisiin 
varaudutaan ajoissa.  
 

Tyky-toimintaa tuetaan 150 
euron virikesetelillä / henkilö.  
Henkilöstöä on kannustettu 
omaehtoiseen koulutukseen. 
Koulutuspäivien määrä on 43, 
jossa kasvua verrattuna vuoteen 
2019.  
Vahvistetut sairaslomapäivien 
määrä on 163, jossa huomattavaa 
laskua verrattuna vuoteen 2019. 
Eläköitymisiin oli varauduttu 
ajoissa.  
Mitä kuuluu? -kyselyn toteuttaja 
oli Työterveyslaitos. Kysely 
toteutettiin ja raportoitiin marras-
joulukuussa.  

Lähiesimiestyön arviot ovat 
edellistä vuotta positiivisemmat, 
lähiesimiehen toimintaa piti 
oikeudenmukaisena 76,9 %. 
Johdon arviot päätöksenteon 
oikeudenmukaisuuden osalta 
ennallaan. Työyhteisön 
yhteistyön toimivuutta arvioidaan 
edellisvuotta positiivisemmin (62 
%), samoin tavoitteellisuutta (74 
%). Työyhteisön innovatiivisuus 
oli edelleen kuitenkin matalalla 
tasolla (27 %)  
Tuloksissa työn imun kokemus oli 
nousussa edellisvuodesta (69 %) 
ja työ koetaan palkitsevana (45 
%). Työn mielekkyyden kokemus 
vahvistunut ja useampi kuin neljä 
viidestä suosittelisi työnantajaa 
ystävilleen.  
Henkilöstöllä ei työstressiä ja 
eettistä kuormitusta. Muutokset 
koetaan aiempaa 
myönteisemmiksi (56 %).  
Syrjintää on kokenut 9% 
työpaikkakiusaamista 15 % 
vastaajista. Kyselyn vastaukset 
koskevat kokemuksia jo 
pidemmältä ajalta, eivätkä koske 
pelkästään vuotta 2020.  

Maakuntaliitossa käyty läpi tasa-
arvoasioita, 
palkka-asioita, tehtävänkuviin 
liittyviä asioita ja työn 
vaativuuden arviointia.  
Osallisuutta ja henkilöstön 
mahdollisuutta vaikuttaa omaan 
työhönsä on lisätty. Esimerkiksi 
etätyön ohje on uusittu, joka 
mahdollistaa työskentelyn sekä 
toimistolla että etänä. Lisäksi on 
uudistettu työn vaativuuden 
arviointia.  
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3.2. Arviointikohteet 2021 

Tarkastuslautakunta hyväksyi valtuustokauden kattavan arviointisuunnitelman 25.4.2022. Arvioinnin 
painopisteitä vuodelle 2021 ovat väestönkehitys, hyvinvointi, työmarkkinatilanne, elinvoima ja 
saavutettavuus, EAKR-rahoitus, edunajaminen, talouden seuranta, Maakunta 300-vuotta, valmistelu ja 
päätöksenteko, uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen, -Meijän Digi, Emma Extension , AgroRES 
ja Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa.  

 

Arvioinnin tietolähteenä olivat kokouksissa saadut selvitykset, tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös. 
Valtuuston asettamat strategiset ja toiminnalliset ydintavoitteet oli asetettu toiminta- ja 
taloussuunnitelmassa vuosille 2021–2023. Tulostavoitteet vuodelle 2021 oli asetettu organisaation 
mukaisesti yksiköittäin. Arviointikohteita tarkastellaan osin yksiköittäin sekä maakuntaliiton toimintaa 
kokonaisuutena huomioiden strategiset ja toiminnalliset ydintavoitteet. Tarkastuslautakunta arvioi miten 
näihin tavoitteisiin on vuoden 2021 aikana vastattu. 

 

 

 

Kuva 3: Tavoitteen toteutumisen visuaalinen arviointi 

 

Sanallisten havaintojen ja suositusten lisäksi arvioinnissa on käytössä kuvallinen ilmaisu arvioinnin kohteena 
olevan tavoitteen onnistumisen kuvaajana. Kuvallisella ilmaisulla halutaan nostaa lukijalle ensisilmäyksellä 
esille asioita, jotka ovat onnistuneet hyvin sekä asioita, joissa on kehitettävää tai joille asetetut tavoitteet 
eivät ole toteutuneet. Tavoitteiden toteutumisen astetta kuvataan hymiöillä, joista vihreä kertoo, että 
tavoite on saavutettu, keltainen kertoo, että tavoite osittain saavutettu ja punainen kertoo, että tavoitetta 
ei saavutettu. Huutomerkillä kiinnitetään huomio tavoitteeseen, jota pitää edistää. 
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3.2.1 EMMA Extension 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Suomesta saatujen tulosten 
vieminen Puolaan, Liettuaan, 
Saksaan ja Ruotsiin. Tavoitteena 
kutsua eri päättäjätahoja 
tutustumaan hankkeeseen. 

Hanketta esitelty EU-
komissaareille, kansanedustajille 
ja kv-vieraille seminaareissa ja 
tilaisuuksissa. Älyväylästä kertova 
video tehty. Pandemiasta 
huolimatta hankkeen tuloksista 

tiedottaminen toteutunut. 

 

Älypoijujen hankinta Älypoijut on hankittu 

 

3.2. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Uusien luottamushenkilöiden 
perehdyttäminen. Maakuntaliiton 
henkilöstön esitteleminen uusille 
luottamushenkilöille. 

Koulutukset olivat monipuolisia ja 
selkeästi toteutettuja. Henkilöstö 
tuli tutuksi koulutusten aikana. 
Koulutukset toteutuivat myös 
etänä. Koulutusmateriaali 
hyödynnettävissä myös 
jälkikäteen. 

 

3.2.3 Pohjois-Karjala 300-vuotta ja maakuntapäivä 2021 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Juhlavuoden ja maakuntapäivän 
toteutus monipuolisesti. 

Tapahtumia on toteutettu 
monipuolisesti 
pandemiatilanteesta huolimatta. 

Tapahtumia on hajautettu 
jokaiseen kuntaan, myös 
pienemmille paikkakunnille. 

 

Monikanavaisen tiedottamisen 
mahdollistaminen. 

Tiedottaminen sosiaalisessa 
mediassa toimi hyvin. Myös 
juhlavuoden Karjalainen jaettiin 
kattavammin kotitalouksiin. 
Sanomalehtien ilmaisnumerot 
eivät valitettavasti tavoita 
henkilöitä, joilla on mainoskielto. 
Kehitettävää siinä, miten 
tiedottamisessa tavoitetaan 
heidät, jotka eivät seuraa 
sosiaalista mediaa ja joita 

sanomalehdet eivät tavoita. 
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3.2.4 Meijän Digi –hanke 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Kaista kaikille 2017-2022 Aluksi 
viiden maakunnan yhteishanke ja 
nyt kahdeksan maakunnan 
yhteishanke. 

Kaista Karjalaan –hanke 2021  

Selvitetään Heinäveden, Kiteen, 
Liperin, Outokummun, 
Polvijärven ja Tohmajärven 
alueiden nopeiden 
tietoliikenneverkkojen nykytilan 
ja kehitystarpeet kuntien 
pyynnöstä. 

Meijän Digi 2021-2022 (-2023) 
 (”Jatkoa” Kaista käyttöön 
hankkeelle 2016-2020 

2 isoa hanketta ovat pohjalla, 
Meijän Digi on jatkohanke 
edellisille tietoliikenneverkkojen 
kehittämiseen hankkeille 

 

Heinäveden, Kiteen, Liperin, 
Outokummun, Polvijärven ja 
Tohmajärven alueiden nopeiden 
tietoliikenneverkkojen nykytila ja 
kehitystarpeet on selvitetty 
kuntien pyynnöstä. 

 

 

Hanke opastaa käyttäjiä 
sähköisten palveluiden käytössä 
ja edistää sähköisten palveluiden 
käyttöä sekä kehitystä.  

Hanke edistää myös 
huippunopeiden 
tietoliikenneyhteyksien 
rakentamista ja käyttöönottoa 
maaseudulla. 

 

 

Digitukea on viety sinne, missä 
ihmiset asuvat ja on haettu 
keinoja etätuen toteuttamiseen.  

Yhtenä keinona digituen 
antamiseksi on järjestetty 
digibussitoimintaa maaseudulle. 
Pandemia rajoitti toimintaa. 

Digituen toimintamallin 
kehittäminen 
asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja 
terveyspalveluihin koko 
maakunnassa Heinävesi mukaan 
lukien. 

 

 
Meita on toteuttajana 

 
 

On edistetty toteutettujen jo 
suunnitteilla olevien sähköisten 
asiointipalvelujen käyttöönottoa 
maakunnassa 
https://miunpalvelut.fi -
palveluportaalissa, josta 
kuntalaiset löytävät kuntien ja 
Siun soten tarjoamat sähköiset 
palvelut yhdestä paikasta. 
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3.2.5 AgroRES 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Kehittää uusiutuvaa energian 
tuotantoa ja käyttöä maatalous- 
ja maaseutusektorilla tukevia 
toimenpiteitä.  

Konsulttiraportti on haettu ja 
esitetty 
kokoontumistilaisuuksissa. 

Hyvien käytäntöjen oppaaseen on 
koottu kaikilla partnerialueilla 
tunnistetut uusiutuvan energian 
hyvät käytännöt. Oppaan 
saavutettavuutta olisi 
kehitettävä. 

 

Hanke luo tietoisuutta 
uusiutuvaan energiaan 
investoinnin hyödyistä kuten 
riippumattomuuden 
saavuttaminen ulkoisista 
energiantuottajista. 

Vierailut uusiutuvan energian 
käyttäjien tiloissa. Hyvien 
käytäntöjen esimerkkiä 
näytetään osallistujalle. 
Hankevierailu Irlantiin vuonna 
2021, vierailtiin esimerkiksi 
Biokaasulaitoksella. Osa 
vierailuista siirtynyt pandemian 
vuoksi. 

 

Yleinen tiedotus ja julkinen 
dialogi. 

Hankkeen etenemisestä on 
viestitetty hankkeen 
verkkosivuilla ja some-tileillä 
säännöllisesti. Viestintä 
monikanavaista, mutta paikallista 
ja  suomenkielistä viestintää 
kehitettävä. 
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3.2.6 Älykkäät ekosysteemit –hanke 

Hankkeen toteuttajina Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Joensuun tiedepuisto (Business Joensuu). 
Hankkeen kesto 1.1.2018-31.7.2021. EAKR-rahoitusta 396 690 €, kokonaiskustannukset 566 700 €.  

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Maakunnan innovaatiotoiminnan 
tilannekuvan muodostaminen. 

Toteutettiin kaksi kertaa 
hankkeen aikana 
innovaatiotoiminnan tilannekuva-
analyysi, johon kerättiin tietoja 
kyselyn ja haastattelujen kautta.  

Innovaatiotoiminnan tilannekuva 
toteutetaan maakuntaliiton 
toimesta jatkossa joka toinen 
vuosi. 

 

Metsäbiotalouden ja 
teknologiateollisuuden 
klusteritoiminnan vuoropuhelu 
toimijoiden kesken. 

Toteutettiin älykkään kasvun 
foorumi ja työpajat. Toteutettiin 
kaksi kertaa Business Treffit 
yhdessä Pohjois-Karjalan 
kauppakamarin kanssa, jossa 
teemoina verkostot ja 
kumppanuudet sekä TKI toiminta. 

 

Maakunnassa toimivien 
keskeisten innovaatioalustojen 
kartoittaminen. 

Kuvattiin ja nimettiin 
innovaatioalustat, niiden toimijat, 
keskeiset asiakkaat ja toiminnan 
tavoitteet (esim. Green Hub) 

 

Innovaatioekosysteemien 
toiminnan mahdollistaminen ja 
tukeminen. 

Aktivoitiin verkostoja ja 
innovaatioalustoja kehittämään 
toimintaansa kohti 
liiketoiminnallista rajapintaa ja 
TKI-toiminnan vaikuttavuutta. 
Tuettiin toimijoiden ja 
verkostojen hakeutumista  

 

Potentiaalisten kansallisten 
verkostojen ja kumppaneiden 
kartoittaminen. 

Selvitettiin mahdollisuudet toimia 
strategisesti tärkeissä 
metsäbiotalouden ja 
teknologiateollisuuden 
kansallisissa verkostoissa, esim. 
Digital Innovation Hubit ja Sitran 
pilottihaut 

 

Vaikutetaan kansalliseen 
Business Finlandin 
ohjelmatyöhön ja lisätään 
alueellista vuorovaikutusta. 

Business Finlandin edustajat 
vierailivat hankkeen 
tapahtumissa ja BF:n ohjauksesta 
vastaavalle Työ- ja 
elinkeinoministeriölle  esiteltiin 
maakunnan innovaatiokärkiä. 
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Uusien kansainvälisten 
kumppanuuksien luominen ja 
älykkään erikoistumisen 
jalkauttaminen kansainvälisten 
verkostojen kautta. 

Kartoitettiin maakunnan 
huippuosaamisen näkökulmasta 
tärkeimmät EU:n kansainväliset 
temaattiset S3-platformit sekä 
hakeuduttiin niiden toimintaan 
mukaan eri organisaatioiden 
kautta. S3-kumppanuudet 
etenevät. 

 

Muut mahdolliset 
verkostot/alustat. 

Toimittiin aktiivisesti Europan 
metsäisten alueiden verkoston 
perustamisessa. 

 

Etsitään soveltuvia pilotointi-, 
demonstratio- ja kehityshanke-
mahdollisuuksia maakunnan 
toimijoille. Kansainvälisen 
osaamisen tason kasvattaminen. 

Tuettiin Japanin Naganon 
prefektuurin ja Inan kaupungin 
kanssa solmitun 
yhteistyösopimuksen 
muodostamista. 

 

Hakeudutaan EU komission 
Regions in Industial transition -
pilottiin. 

Itä- ja Pohjois-Suomen alue 
valittiin hakuprosessien kautta 
mukaan pilottiin, johan valittiin 10 
alueetta ja 2 maata. Pilotista 
rahoitettiin 12 yrityksen ja TKI-
organisaatioiden välistä 
tuotekihityksen ja 
innovaatiotoiminnan liittyvää 
kokeilua, jossa oli mukana myös 
Pohjois-Karjalasta toimijoita. 

 

Arctic Investment Platform- 
aloitteen edistäminen. 

Tehtiin yhteistyössä IP alueella ja 
koko NSPA alueella selvitys 
mahdollisuudesta muodostaa 
arktisille alueille erikoistunut 
rahoitusyhteistyö, joka perustuu 
Euroopan komission 
lanseeraamaan Investment 
Platform -malliin. Selvityksen 
perustana toimivat kiertotalous, 
matkailu ja kestävät 
energiaratkaisut .  
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3.2.7 EAKR 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Ohjaamme maakuntaliiton kautta 
kulkevan vuosittaisen EAKR-
rahoituksen säädösten mukaisiin, 
laadukkaisiin ja tuloksekkaisiin 
hankkeisiin. 

Myönteisiä rahoituspäätöksiä 
tehtiin neljä kappaletta. 

Kielteisiä päätöksiä tehtiin yksi, 
yksi hakemus peruttiin ja 
vuodenvaihteessa käsittelyssä oli 
neljä hakemusta. Muutos- ja 
jatkorahoituspäätöksiä tehtiin 36 
kappaletta. 

 

Ohjaamme ja neuvomme 
hakijoita rahoituksen 
hakemisvaiheessa sekä sähköisen 
EURA2014 -tietojärjestelmän 
käytössä. 

Kaikkien hakijoiden kanssa 
käytiin neuvotteluja ennen 
hakemuksen jättämistä. Tällä 
pyritään varmistamaan hankkeen 
soveltuvuus rahoitusohjelmaan 
sekä toiminnan tukikelpoisuus. 

 

Rahoituspäätöksiä 
valmisteltaessa varmistamme 
hankkeiden liittymäpinnat ja 
yhteydet muihin 
kehittämishankkeisiin sekä 
rahoitusvälineisiin. 

Hankevalintaan liittyen tehtiin 
yhteistyötä Pohjois-Karjalan ELY-
keskuksen 
kehittämishankeryhmässä ja 
Leader-yhteistyöryhmässä. 
Tarvittaessa pyydettiin lausuntoja 
myös ulkopuolisilta 
asiantuntijoilta. 

 

Seuraamme rahoitettavia 
hankkeita 
ohjausryhmätyöskentelyn, 
seurantatietojen ja muun 
aineiston avulla. 

Kiinnitämme erityistä huomiota 
hankkeiden tuloksellisuuteen ja 
kehittämisvarojen tehokkaaseen 
käyttöön. 

Hanketoimijoita neuvotaan ja 
ohjataan koko hankkeen 
toiminnan ajan, rahoituksen 
hakemisesta hankkeen 
loppuraportointiin sekä hankkeen 
päättymisen jälkeisiin 
varmennuskäynteihin asti. 
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3.2.8 Edunvalvonta 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Olemme aktiivisia Itä- ja Pohjois-
Suomi yhteistyössä ja 
edunvalvonnassa. Hakeudumme 
aktiivisesti maakunnan kannalta 
tärkeisiin uusiin 
yhteistyöverkostoihin. Toimimme 
Itä-Suomen ja Itä -ja Pohjois-
Suomen maakuntien yhteistyön 
puheenjohtajamaakuntana 
vuonna 2021. 

Yhteisen kannan ja 
sovintoesitysten myötä Pohjois-
Karjala saavutti neuvotteluissa 
hyvän ja oikeudenmukaisen 
tuloksen. Tuloksen myötä 
yhteistyö tiivistyi myös muissa 
kysymyksissä. 

 

Edunajamistyöllä varmistamme, 
että Pohjois-Karjalan tavoitteet 
huomioidaan valtion talousarvion 
valmistelussa ja määrärahojen 
alueellisessa kohdentamisessa. 
Tehostamme hallitusohjelman 
toimeenpanoon vaikuttamista 
kiinnittäen erityistä huomiota 
liikennepolitiikkaan, 
kuntatalouteen ja 
sotemaakuntien perustamiseen. 

Pohjois-Karjalan keskeisten tie- ja 
ratahankkeiden nostaminen 
valtakunnalliseen 
investointiohjelmaan,  
lentoyhteysoption valtion 
rahoitus, SOTE-ratkaisun 
toteutuminen Siun soten mallilla, 
uusien koulutusvastuiden 
saaminen, maakunnan nopean 
elpymisen edesauttaminen 
investointipaketin yritys- ja 
osaamisinvestointien 
liikkeellelähtöä tukemalla sekä 
Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta 
mahdollisimman hyvän 
rakennerahastoratkaisun 
syntyminen. 
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4  Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 

Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2020 tilikauden 2021 käyttötalousosan 
toimintatuotoiksi 3 800 000 euroa ja toimintamenoiksi 3 800 000 euroa.  

Talousarvion käyttötalousosaan sisältyvät toimiston menot 2 940 000 euroa, luottamushenkilöhallinto 160 
000 euroa, Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahasto 675 000 euroa sekä projektien nettomenoina 25 000 euroa. 
 

 

Kuva 4: Jäsenkuntien maksuosuusvertailu 2020 ja 2021 (tiedot numeroina liitteessä). Heinävesi liittyi Pohjois-Karjalaan 
vuoden 2021 alusta. 

Jäsenkuntien maksuosuuksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuosien 2020–2021 aikana. 
Verotuloihin perustuvissa maksuosuuksissa suurin osuus on Joensuulla 47,9 prosentilla (1 820 580). 

Tarkastuslautakunnan arviointi 

Tavoite Arviointi 2021 Arviointi/seuranta 2021 

Käyttötalousosan toimintatuotot 
3 800 000 euroa ja toimintamenot 
3 800 000 euroa. 

Tavoite: Tulot ja menot ovat yhtä 
suuret. 

 

 

 

Tilinpäätöksen käyttötalousosan 
toimintatuotot 5 746 263,30 euroa 
ja toimintamenot 5 589 688,06 
euroa. 

Tilikauden ylijäämä on 261 873,50 
euroa. 

Talouden toteumassa näkyi 
kaikkiaan korona- pandemian 
vuoksi poikkeuksellinen 
toimintavuosi, joka toi erityisesti 
säästöä luottamushenkilö-
hallinnossa ja toimiston osalta 
lähinnä palvelujen ostoissa. 
Säästöt kertyivät pääosin matka-, 
majoitus- ja kokouskuluista. 
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Kuva 
5. Työttömien työnhakijamäärien kehitys Pohjois-Karjalassa ajalla 1/2017–3/2022. 
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Kuva 6. Väestönmuutokset Pohjois-Karjalassa 2019–2021. 

 

Kuva 7. Väestönmuutostekijät Pohjois-Karjalassa 1998–2021.  

 

5 Sidonnaisuusilmoitukset 

Kuntalain 84 §:n mukaan 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. Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo 
sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi.  

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Ky:ssä ilmoitusvelvollisia ovat maakuntahallituksen jäsenet ja varajäsenet, 
maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtaja sekä maakuntajohtaja. Kaikki ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet sidonnaisuus-
ilmoituksen. Ilmoitusvelvollisia pyydettiin päivittämään antamiaan ilmoituksia sähköpostiviesteillä. 
Päivitetyt ilmoitukset on käsitelty tarkastuslautakunnan kokouksissa 8.2.2021, 29.3.2021, 15.11.2021 ja 
7.12.2021. Yhteenveto ilmoituksista on annettu tiedoksi maakuntavaltuustolle 13.12.2021. Päivittyvä 
yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista on nähtävillä maakuntaliiton internetsivulla www.pohjois-
karjala.fi/sidonnaisuusilmoitukset.  
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6 Yhteenveto 

Tarkastuslautakunta katsoo, että Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 
on saavutettu hyvin vuonna 2021.   

Pohjois-Karjalan talous kasvoi alkuvuonna erittäin vahvasti. Liikevaihdon kasvuksi muodostui 12,4 %. Myös 
yritysten henkilöstömäärä kasvoi maakunnassa 3,7 %. Myönteinen kehitys oli laaja-alaista ja 
poikkeuksellisen kovia kasvulukuja nähtiin useilla toimialoilla. Talouden lisäksi myös Pohjois-Karjalan 
väestökehitysluvut paranivat selvästi. Maakunnan kehitys kulkee eri suuntaan, kuin mitä erilaiset 
tutkimuslaitokset ja analyytikot ennustavat. Positiivinen maine ja muuttuvan maailman mahdollisuudet 
tuovat asukkaita Pohjois-Karjalaan. Maakuntaan ilmoitettiin useita merkittäviä investointeja matkailuun 
mm. Kolille, Bomballe ja Joensuuhun. Samaan aikaan suuren suosion saavuttaneet kansallispuistot saavat 
metsähallitukselta enemmän resursseja, joten ne kestivät hyvin ihmismäärän kasvun. Pandemian aikana 
maakunnan puhtaus, turvallisuus ja ainutlaatuisuus korostuivat matkailijoiden henkilökohtaisissa 
valinnoissa. 

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteistyön ja poliittisten päättäjien ansiosta Pohjois-Karjalalle 
saavutettiin seuraavalle kaudelle EU:n rakennerahastojen maakunnittaisessa jaossa erinomainen tulos, jolla 
mahdollistetaan aluekehittämisen rahoitus seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Pitkäjänteisestä 
edunvalvonnan onnistumisesta kertoo se, että maakuntaan saatiin liikenteen puolelta mm. Itärata-linjaus 
ja lentoliikenteen ostopalvelu. Koulutuspuolelta saatiin lukuisia uusia koulutusaloja kuten englanninkielinen 
konetekniikan koulutus, Itä-Suomen yliopiston diplomi-insinöörikoulutus ja Karelia AMK:n 
toimintaterapeuttikoulutus. 

Edunvalvontatehtävää riittää myös jatkossa erityisesti raja-alueohjelmien jatkon, uusien logistiikka-
järjestelyjen, huoltovarmuuden ja tuulivoimainvestointien tai sen korvaavan kompensaatiomallin luomisen 
osalla.  

Maakuntaliiton uusien luottamushenkilöiden perehdyttämiskoulutus toteutettiin monipuolisesti ja se antoi 
eväitä myös pitempään luottamushenkilöinä toimineille. Maakuntaliitto on saanut myönteistä näkyvyyttä 
julkisuudessa.   

Tarkastuslautakunta esittää maakuntaliiton henkilöstölle, toimielimille, luottamushenkilöille ja eri 
asiantuntijatyöryhmien työskentelyyn osallistuneille verkostokumppaneille kiitokset valtuuston asettamien 
tavoitteiden toteuttamiseksi sekä maakunnan asukkaiden ja elinkeinoelämän parhaaksi tehdystä työstä. 

 
Joensuussa 9.5.2022 
 

Satu-Sisko Eloranta 

Liisa Mononen 

Eero Bogdanoff 

Pekka Kukkonen 

Tero Kuittinen 
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Liitetaulukot: 

Kuva 4: Jäsenkuntien maksuosuusvertailu 2020 ja 2021. 

Kunta 2020 2021 

Heinävesi  77 520 

Ilomantsi 116 811 116 660 

Joensuu 1 778 847 1 820 580 

Juuka 92 872 93 100 

Kitee 217 981 217 360 

Kontiolahti 351 223 366 320 

Lieksa 260 266 261 440 

Liperi 
275 061 

282 340 

Nurmes 207 318 205 200 

Outokumpu 145 089 148 200 

Polvijärvi 78 460 78 660 

Rääkkylä 
38 389 

39 900 

Tohmajärvi 91 638 92 720 
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Kuva 5. Työttömien työnhakijamäärien kehitys Pohjois-Karjalassa ajalla 1/2017–3/2022  

 

 

Kuva 6. Väestönmuutokset Pohjois-Karjalassa 2019–2021. 

 

 

Kuva 7. Väestönmuutostekijät Pohjois-Karjalassa 1998–2021. 
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