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Maakuntahallitus
Aika

13.11.2017 klo 09:00 - 11:17

Paikka

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Maakuntasali, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100
Joensuu

Läsnä

Huttunen Hanna
Martiskin Jouni
Autti Hannele
Giray Ali
Heinonen Sanna
Hjälm Heli
Musikka Sinikka
Nuutinen Jere
Mustonen Tiina
Saastamoinen Esko
Turunen Pertti

puheenjohtaja
1. varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen

Muut

Eskelinen Seppo
Sihvonen Aulikki
Poutiainen Risto
Jussila Rauno
Varis Eira
Heiskanen Jarmo
Laakkonen Sami
Härkönen Mikko
Pitkänen Pia
Turunen Jarno

maakuntavaltuuston pj.
maakuntavaltuuston 2. vpj.
vt. maakuntajohtaja
viestintäpäällikkö
vs. kehittämisjohtaja
vs. hallinto- ja talousjohtaja,
sihteeri
yhteyspäällikkö
elinvoimajohtaja
aluekehitysasiantuntija
projektijohtaja

Mikkonen Krista
Parkkinen Sanna

2. varapuheenjohtaja
jäsen

Poissa

Asiat

Joensuun kaupunki

§ 157 - 168.

Pöytäkirjan allekirjoitus
Hanna Huttunen
puheenjohtaja

Jarmo Heiskanen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 13.11.2017 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Jouni Martiskin

Jere Nuutinen

Pöytäkirjan nähtävänäpito
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 15.11.2017.
Pöytäkirjan jäljennös on lähetetty tiedoksi jäsenkunnille ennen nähtävänä pitoa.
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Jarmo Heiskanen
vs. hallinto- ja talousjohtaja
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Maakuntahallitus

§ 157

13.11.2017

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Ehdotus:

(MKJ vt.) Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Maakuntahallitus

§ 158

13.11.2017

Pöytäkirjan tarkastajat
Ehdotus:

(MKJ vt.) Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jouni Martiskin ja Krista Mikkonen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti pöytäkirjan tarkastajiksi Jouni Martiskin ja Jere
Nuutinen. Tämän asian käsittelyn jälkeen käsiteltiin asia nro 166.
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Maakuntahallitus

§ 159

13.11.2017

Maakuntajohtajan katsaus
Maakuntajohtajan katsaus maakuntaliittoa koskevista ajankohtaisista asioista.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus merkitsee maakuntajohtajan katsauksen tietoonsa
saaduksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja

vs. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 5227, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Maakuntahallitus

§ 160

13.11.2017

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.9.2017, että jatketaan menettelyä
jossa maakuntahallituksen kokouksessa käydään tilannekatsaus
maakuntauudistuksen kansallisesta ja maakunnallisesta valmistelusta.
Maakuntauudistuksen valtakunnallinen valmistelu on nähtävissä osoitteessa
alueuudistus.fi ja maakunnallinen valmistelu pohjois-karjala.fi/maakuntauudistus.
Maakuntahallituksen kokouksessa selostetaan kansallisen ja maakunnallisen
valmistelun tilannetta. Kokouksessa on paikalla myös VATE-valmistelutiimin
edustaja.
Hallituksen esitysluonnos laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa on parhaillaan lausunnolla. Lausunnot pyydetään
toimittamaan 15.12.2017 klo 16.15 mennessä.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää merkitä maakuntauudistuksen
tilannekatsauksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn aikana kokouksessa läsnä oli projektijohtaja Jarno Turunen.
Aulikki Sihvonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 9.58.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Maakuntahallitus

§ 161

13.11.2017

POKAT 2021 maakuntaohjelma vuosille 2018 - 2021 sisältäen ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin lausuntojen vastineet
Maakuntaohjelma on lakisääteinen aluekehitysohjelma, joka on huomioitava
viranomaistoiminnassa. Siinä esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja
mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet ja niiden toteuttamisen
voimavarat. Lisäksi asiakirjaan kuuluu ympäristöseloste ja ohjelman vaikutusten
arviointi. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja
niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista ja arvioida
toimenpiteidensä vaikutuksia aluekehitykseen. Maakuntaohjelmalla ohjataan
myös maakuntaan osoitettujen EU-varojen käyttöä. Maakuntaohjelman aikajänne
on 4 vuotta (2018 - 2021).
Maakuntaohjelma kokoaa ja sovittaa yhteen EU-tason, kansallisen tason,
ylimaakunnallisen tason, maakunnallisen tason ja seutukunnallisen, kunnallisen ja
paikallisen tason strategiat. Maakuntaohjelmassa pyritään fokusointiin sen
monialaisesta perusluonteesta huolimatta. Konkreettiset toimenpiteet sopivat
parhaiten maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan ja alakohtaisiin
erillisstrategioihin ja toimintaohjelmiin.
POKAT 2021 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma vuosille 2018 - 2021 sisältää
yhdeksän päälukua. Johdanto-osuuden jälkeen luvussa 1 kuvataan
Pohjois-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät määriteltyjen indikaattoreiden avulla.
Niitä ovat väestönkehitys ja hyvinvointi, aluetalous ja kilpailukyky,
työmarkkinatilanne, sosiaalinen osallisuus, vähähiilinen talous ja ympäristön
kehitys. Indikaattoreille on asetettu tavoitetila siltä osin, kun se on ollut
mahdollista.
Luvun 2 näkökulma on verkostoitumisen merkityksessä alueiden
elinvoimatekijänä. Luvussa käsitellään niin saavutettavuutta ja liikennettä, asuinja elinympäristöä, kaupunki- ja maaseutukehittämisen erityiskysymyksiä kuin
kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja unohtamatta Venäjän läheisyyden
hyödyntämistä.
Luku 3 Uudistumisella kasvua, linjaa Pohjois-Karjalan elinkeinorakennetta. Luku
käsittelee elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tuotannollisten toimialojen
(metsäbiotalous, teknologiateollisuus, kivenjalostus ja kaivannaistoiminta,
matkailu ja ruuan tuotanto) kehittämistavoitteita. Siinä myös asetetaan
Pohjois-Karjalan älykkään erikoistumisen valinnat.
Luvun 4 lähtökohtana on sujuva arki ja hyvinvointi. Siinä käsiteltävät kysymykset
ovat koulutus- ja osaaminen, hyvinvointi ja osallisuus, kulttuuri ja identiteetti sekä
maakuntaohjelmatasolla uutena asiana turvallisuus. Lukuun 5 on nostettu POKAT
2021 ohjelman läpileikkaavat teemat, joita ovat asuin- ja elinympäristö, kaupunkija maaseutukehittämisen erityispiirteet, resurssiviisaus sekä POKAT 2021
ohjelmaan uutena asiana noussut turvallisuus.
Luvussa 6 arvioidaan aluepolitiikkaa Pohjois-Karjalassa ja luvussa 7 tuodaan
esille maakuntaohjelman rahoitus 2018 - 2021 tämänhetkisen tiedon pohjalta.
Uuden ohjelmakauden valmistelun aikataulun vuoksi tiedot ovat vielä osin
puutteellisia. Luvussa 8 kerrotaan maakuntaohjelman laadintaprosessista ja
seurannasta. Viimeisessä luvussa on 9 on tiivistetty POKAT 2021 visio.
POKAT 2021 sisältää myös Ympäristöselostus-liiteasiakirjan. Lakisääteisessä
Ympäristöselostuksessa kuvataan ympäristön nykytila ja arvioidaan
maakuntaohjelman vaikutukset.
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Maakuntahallitus

§ 161

13.11.2017

Maakuntahallitus on hyväksynyt 19.12.2016 (§ 180) työohjelman
maakuntaohjelman laatimiseksi. Maakuntaohjelmaa on esitelty
maakuntavaltuustolle ensimmäisen kerran 29.5.2017 ja toisen kerran 11.9.2017.
Maakuntahallituksen evästyskeskustelussa maakuntaohjelman 1. luonnos oli
19.6.2017 (§ 76). Maakuntaohjelman valmistelu on tehty laajassa
sidosryhmäyhteistyössä erillisen ohjausryhmän johdolla. Työ- ja
elinkeinoministeriön asettaman aikataulun mukaisesti maakuntaohjelma on
tarkoitus hyväksyä vuoden 2017 viimeisessä maakuntavaltuuston kokouksessa,
joka pidetään 4.12.2017.
1.9.2017 (§ 118) Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaohjelman, sen
ympäristöselostuksen ja vaikutusten arvioinnin lähettämisen lausuntokierrokselle.
Sähköinen lausuntokierros oli avoinna 4.9.2017 - 3.10.2017 ja lausuntoja saatiin
yhteensä 43. Lisäksi yleisölle on tarjottu tilaisuus kertoa näkemyksensä
maakuntaohjelmasta netin kautta (www.pohjois-karjala.fi/pokat2021). Palaute on
otettu huomioon ja niihin on esitetty maakuntaliiton kanta.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 merkitä tiedoksi POKAT 2021 – Pohjois-Karjalan maakuntaohjelmaan
saatuihin lausuntoihin annetut maakuntaliiton vastineet.
2 esittää maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi POKAT 2021 maakuntaohjelman
ja sen ympäristöselostuksen sisältäen vaikutusten arvioinnin.
3 valtuuttaa maakuntaliiton toimiston tekemään asiakirjoihin mahdolliset tekniset
korjaukset.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana kokouksessa läsnä oli
aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen.
Lisätietoja vs. kehittämisjohtaja Eira Varis
puh. 050 307 4806, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
aluekehitysasiantuntija Pia Pitkänen
puh. 040 559 2210, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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§ 162

13.11.2017

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton osallistuminen maakunnallisen matkailumarkkinoinnin ja -myynnin
perusrahoitukseen 2018 - 2019
161/02.02.01.00/2017
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto käynnisti yhteistyössä kuntien kanssa vuoden
2017 tammikuussa ulkopuolisen selvityksen maakunnallisen
matkailumarkkinoinnin, -myynnin ja -kehittämisen organisoimiseksi
mahdollisimman tuloksekkaalla ja resursseja kokoavalla tavalla. Laajasti
osallistavan valmisteluprosessin jälkeen selvitys valmistui toukokuussa 2017.
Selvityksen keskeinen johtopäätös on se, että Pohjois-Karjala tarvitsee
jatkossakin maakunnallisesti koordinoitua matkailumarkkinointia ja -myyntiä.
Pohjois-Karjalan matkailun kasvu ja aluetaloudellinen vaikuttavuus on jäänyt
jälkeen naapurimaakunnista ja erityisesti Lapin vahvasta kehityksestä. Nyt tätä
eroa lähdetään kuromaan aktiivisesti kiinni. Tässä yhteydessä Karelia Expert
Matkailupalvelu Oy:n organisoitumista ja toimintatapaa on uudistettava siten, että
tavoitellaan aiempaa selkeämmin matkailun kasvua erityisesti kansainvälisessä
markkinassa.
Pohjois-Karjalan kunnat, Heinävesi ja maakuntaliitto ovat käyneet
taustakeskusteluja ja neuvotteluja matkailuasioista elokuun 2017 aikana ja
kokoontuivat 5.9.2017 Joensuussa linjaamaan yhteistä tahtotilaa matkailun
kehittämistä koskien. Kokouksessa todettiin, että Pohjois-Karjala hakee
markkinoinnin ja myynnin keinoin vahvaa kasvua jatkossakin yhtenäisenä
matkailualueena, ja että toiminta resursoidaan vuosina 2018-2019 yhteensä
puolen miljoonan euron vuosittaisella kuntarahoituksella. Kasvua haetaan Karelia
Expert Matkailupalvelu Oy:n toimintaa kehittämällä ja yhtiötä uudistaen.
Perusrahoituksen lisäksi Karelia Expert hakee EU-hanketta kansainvälisen
markkinoinnin resursointiin syyskuun 2017 EU-hankerahoitushaussa.
Kuntakentältä koottava perusrahoitus sisältää uuden EU-hankkeen
kuntarahoitusosuuden.
Lisäksi kunnat ja maakuntaliitto ovat yhdessä linjanneet, että Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto rahoittaa yhtiön toimintaa entisen suuruisella kuntayhtymän
panostuksella vielä vuonna 2018, mutta irtautuu perusrahoitusvastuusta
toiminnallisista ja valmisteilla olevaan maakuntauudistukseen liittyvistä syistä
1.1.2019 lukien.
Kuntakokouksessa 5.9.2017 myös linjattiin, että Karelia Expertin omistuksellinen,
rakenteellinen ja toiminnallinen uudistaminen käynnistetään välittömästi siten, että
uudistaminen on toteutettu viimeistään kesäkuun loppuun 2018 mennessä.
Pohjois-Karjalan maakuntaliiton omistus Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:stä
(252 osaketta), samoin kuin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n omat osakkeet
(70 osaketta) jaetaan kunnille samanaikaisesti rahoitusta vastaavalla osuudella.
Koska yhtiössä on jo vahvoja omistajia, täytyy omistajajärjestelyissä tasapainottaa
kuntien välistä omistusta siten, että se vastaa niiden rahoittamaa osuutta yhtiön
toiminnoista.
Muutosvalmistelua varten nimetään erillinen Karelia Expertin ja kuntien edustajista
koostuva työryhmä, jonka vetovastuu on Karelia Expertillä. Muutosjärjestelyjen
yhteydessä kuntien omistaja- ja tulosohjausta halutaan vahvistaa ja selkeyttää.
Uudistuksilla kuntakenttä haluaa ottaa aiempaa vahvempaa ja kattavampaa
vastuuta matkailun kasvun mahdollistamiseksi. Maakuntaliitto tukee omilla
ratkaisuillaan tätä tahtotilaa. Päätavoite on maakunnan matkailuyritysten kasvu ja
kansainvälistyminen.
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§ 162

13.11.2017

Pohjois-Karjalan kaikki kunnat ja Heinävesi ovat jo hyväksyneet
kunnanhallituksissaan yhteiset linjaukset sekä vuosia 2018 - 2019 koskevat
rahoitusratkaisut.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 merkitä tiedoksi esityksen yhtiön toiminnasta 2018 - 2020, toimintakuvauksen
vuodesta 2018 eteenpäin, VisitKarelia Destination -hankekuvauksen ja
perusrahoituksen maksuosuudet 2018 - 2019
2 että maakuntaliitto noudattaa maakunnallisen matkailumarkkinoinnin
perusrahoitukseen osallistumisessaan maakuntavaltuuston toiminta- ja
taloussuunnitelma 2018-2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018
-asiakirjassa hyväksyttävää rahoitusosuutta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Aulikki Sihvonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 10.20.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
yhteyspäällikkö Sami Laakkonen
puh. 050 443 1661, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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§ 163

13.11.2017

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 - 2020 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2018
Vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tulostavoitteista ja talousarviosta vuodelle 2018 on laadittu luonnos. Luonnoksesta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot 31.10.2017 mennessä. Luonnosta on käsitelty
työpaikkakokouksessa 24.10.2017 ja yhteistyötoimikunnassa 24.10.2017.
Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 9.10.2017 (§ 27) esittänyt maakuntahallitukselle, että se liittää maakuntavaltuustolle menevän tarkastuslautakunnan talousarvion Pohjois-Karjalan maakuntaliiton toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2018
- 2020. Tarkastuslautakunnan osio sisältyy laadittuun luonnokseen.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 ehdottaa, että maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaliiton irtautumisen
Karelia Expert Oy:n omistajuudesta vuoden 2018 aikana siten, että
maakuntaliitto ei ole enää omistajana ja perusrahoittajana 1.1.2019
lukien. Maakuntavaltuusto valtuuttaa maakuntahallituksen
valmistelemaan ja toimeenpanemaan maakuntaliiton irtautumisen
Karelia Expert Matkailumarkkinointi Oy:n omistajuudesta.Maakuntaliitto
valmistelee irtautumiseen liittyvät käytännön järjestelyt osana Karelia
Expertin muuta uudistamistyötä kesäkuun loppuun 2018 mennessä
2 ehdottaa, että maakuntavaltuusto hyväksyy vuosien 2018 - 2020
toiminta- ja taloussuunnitelman sekä tulostavoitteet ja talousarvion
vuodelle 2018
3 ehdottaa, että maakuntavaltuusto valtuuttaa maakuntaliiton toimiston
tekemään tarvittaessa toiminta- ja taloussuunnitelmaan ja talousarvioon
teknisluonteisia korjauksia tai lisäyksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Maakunnan markkinointipäällikön työsuhteen julistaminen haettavaksi
165/01.01.00.00/2017
Projektipäällikkö Reijo Muje on jäämässä eläkkeelle alkuvuodesta 2018. Hänen
tehtävänsä liittyvät maakunnan vetovoimaan ja tunnettuuteen. Työsuhde on
toistaiseksi voimassa oleva.
Työsuhteen täyttäminen toistaiseksi voimassa olevana on perusteltu mm.
seuraavien tekjiöiden johdosta:
-

maakuntien vetovoimaan ja markkinointiin liittyvien tekijöiden merkitys on
kasvamassa
maakuntaidentiteetti ja maakunnan vetovoima ovat vahvasti esillä myös
maakuntauudistuksessa
maakuntaliitto on sitoutunut järjestämään maakuntapäivän, jota vietetään
ensimmäisen kerran ensi vuonna (25.8.2018)

Työsuhdetta julistettaessa haettavaksi on perusteltua tarkistaa nimikettä
maakunnan markkinointipäälliköksi sekä tehtäväkuvaa. Hakuilmoituksen sisältöön
tullaan kiinnittämään erityistä huomiota.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 julistaa maakunnan markkinointipäällikön työsuhteen haettavaksi
2 markkinointipäällikön tehtäviksi Pohjois-Karjalan brändi-, vetovoima- ja
tunnettuustyö, uuden maakunnallisen viestintästrategian ja -suunnitelman
laatiminen ja toimeenpano yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa,
maakunnallisen viestintäyhteistyön koordinointi, maakunnan identiteetin
vahvistaminen maakuntauudistuksessa ja maakunnan Vetovoima- ja
tunnettuusjohtoryhmän asiantuntijana ja valmistelijana toimiminen
3 kelpoisuusvaatimuksiksi tehtävään sopiva koulutus, kokemus
markkinointikonseptien rakentamisesta sekä näkemystä aluemarkkinoinnista,
hyvä viestintä- ja kielitaito, digitaalisen markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin
tarjoamien mahdollisuuksien tunteminen sekä mm.innostavaa otetta ja kykyä
rakentaa verkostoja sekä saada muita mukaan
4 nimetä kolme jäsentä haastatteluryhmään
5 antaa maakuntajohtajalle valtuudet nimetä maakuntaliiton toimiston edustajat
haastatteluryhmään.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Maakuntahallitus nimesi haastatteluryhmään Sanna Heinonen, Jere Nuutinen ja
Hanna Huttunen.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs.hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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Maakuntahallitus

§ 165

13.11.2017

Varauksen purku
Maakuntaliiton taseessa on varaus 50 456,38 euroa, joka on aikanaan tehty
mahdolliseen vuonna 1997 myönnetyn EAKR-hankkeen takaisinperintään liittyen.
Takaisinperintä ei ole realisoitunut ja on kulunut yli 10 vuotta viimeisimmästä
asiaan kohdistuneesta toimenpiteestä tai yhteydenotosta, joten
takaisinperintätoimenpiteen katsotaan vanhentuneen.
Asiasta on tilintarkastajan antama toimenpidesuositus varauksen purkamiseen
taseesta.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää hyväksyä varauksen purkamisen
maakuntaliiton taseesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
vs. hallinto- ja talousjohtaja Jarmo Heiskanen
puh. 040 6544 5671, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
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§ 166

13.11.2017

Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelma
164/04.01.01.02/2017
Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelman tavoitteena on nostaa uusia
toimenpiteitä työllisyysasteen ja työttömyyden parantamiseksi sekä kasvun
vauhdittamiseksi.
Työllisyyden kasvuohjelman laatiminen on tapahtunut nopeassa aikataulussa,
jossa Joensuun kaupungilla on ollut keskeinen rooli ohjelman kokoajana.
Kasvuohjelman laadinnassa on maakuntaliitto ja muut maakunnan keskeiset
toimijat olleet tiiviisti mukana. Kasvuohjelmaa on käsitelty mm.
maakuntahallituksessa 23.10.2017 ja kuntajohtajatapaamisessa 27.10.2017.
Maakuntahallituksen kokouksessa esitellään työllisyyden kasvuohjelmaa ja sen
toimeenpanoa. Työllisyyden kasvuohjelmaa käsitellään myös Joensuun
kaupunginhallituksessa 13.11.2017.
Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus päättää
1 osaltaan hyväksyä Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelman
2 antaa maakuntajohtajalle valtuudet mahdollisiin ohjelman tarkistuksiin
3 käy evästyskeskustelun ohjelman toimeenpanosta ja edistämisestä sekä
siihen liittyvästä edunajamisesta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
Asia käsiteltiin asian nro 158 käsittelyn jälkeen. Asian käsittelyn ja päätöksenteon
aikana kokouksessa läsnä oli yhteyspäällikkö Sami Laakkonen ja Joensuun
kaupungin elinvoimajohtaja Mikko Härkönen klo 9.10 - 9.25.
Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen
puh. 040 546 9649, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi
yhteypäällikkö Sami Laakkonen
puh.050 443 1661, etunimi.sukunimi@pohjois-karjala.fi

Liitteet

1

Pohjois-Karjalan työllisyyden kasvuohjelma
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§ 167

13.11.2017

Viranomaispäätökset
Maakuntahallituksen tietoon saatetaan seuraavat viranomaispäätökset:
Yleiset päätökset
Ajalta 17.10. - 1.11.
Maakuntajohtaja
Hallinto- ja talousjohtaja

§ 67 - 74.
§ 11, 12.

Maakuntajohtaja
§ 67
Palkattu maakuntauudistuksen valmistelutiimiin analyytikko ajalle 23.10.2017 31.1.2018.
§ 68
Valittu tarjouksen perusteella Saimaan portaalin tarpeet ja toiminnallisuudet
selvityksen laatijaksi Ramboll Management Consulting hintaan 6.000 euroa.
§ 69
Nimetty maakuntaliiton sisäinen tietoturvatyöryhmä.
§ 70
Palkattu Niilo Valkonen Pielisjoen järvilohihankkeen projektipäälliköksi ajalle
1.11.2017 - 30.6.2018.
§ 71
Valittu MAMBA-hankkeen projektipäälliköksi Pasi Lamminluoto ajalle 1.11.2017 31.8.2020.
§ 72
Laajakaistarakentamisen lain 1186/2009 mukaisen tuen saajan valinta
Kontiolahden hankealueella Kontiolahti III, valittu Kaisanet Oy.
§ 73
Palkattu MAMBA-hankkeen projektipäällikkö hoitamaan Clean-hankkeen
projektipäällikön sijaisuutta ajalla 1.11.2017 - 30.4.2018.
§ 74
Velvoitettu alueidenkäyttöyksikön maakuntasuunnittelija pitämään kirjallista
työajan seurantaa MAMBA-hankkeessa toimimisen aikana.
Hallinto- ja talousjohtaja
§ 11
Vahvistettu toimistomaksut eri hankkeille 1.10.2017 alkaen.
§ 12
Myönnetty työkokemuslisä.

Lausunnot
-

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun digitalisaatiosta (147/04.00.00.00/2017).

Liite: Lausunnot.
Maksatuspäätökset Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamista projekteista (ohjelmakausi 2014 - 2020)
Ajalta 10.10.2017- 2.11.2017
Hallinto- ja talousjohtaja
-

A70027 MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön
tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa
A70027 MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön
tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa
A70708 ÄLYKÄS KAUPUNGINOSA RANTAKYLÄ-UTRA - lähiön eko- ja
resurssitehokas rakentaminen
A71525 Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista, kehittämishanke
A70044 Vihreän kasvun keskus
A71012 Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki -EAKR Etelä-Savo
A72447 Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista
A72061 Digitaalisten oppimisympäristöjen kehityskeskus
A72065 Toimintaympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen (tapausesimerkkinä
alakoulu)

A70946 Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa

Maksatuspäätökset Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahastosta
Ajalta 16.10. - 31.10.
Hallinto- ja talousjohtaja
§ 55 - 56.
Liite: Päätösluettelo.

Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus merkitsee päätökset tietoon saatetuksi eikä ota niitä
kuntalain 92 §:n nojalla käsiteltäväkseen.
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Maakuntahallitus

Päätös:
Liitteet

§ 167

13.11.2017

Hyväksyttiin yksimielisesti.
2
3

Lausunnot
Pohjois-Karjalan tulevaisuusrahaston päätösluettelo 16.10. -31.10.2017

Pöytäkirja
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Maakuntahallitus

§ 168

13.11.2017

Tiedoksi maakuntahallitukselle
-

Matkaraportti AEBR:n vuosikokouksesta ja konferenssista

Ehdotus:

(MKJ vt.) Maakuntahallitus merkitsee matkaraportin tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus

§ 157 - 168.

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät
159 - 161, 163, 167 - 168.
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, ei seuraaviin päätöksiin saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät
157, 158, 162, 164 - 166.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät
157, 158, 162, 164 - 167.
Viranomainen
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, maakuntahallitus
Käynti-/postiosoite
Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 JOENSUU
Sähköposti
kirjaamo(at)pohjois-karjala.fi
Faksi
(013) 267 4730

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Ks. jäljempänä.
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Valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
ja valitusaika

Valitusviranomainen

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite
Postiosoite
Sähköposti
Faksi
Kunnallisvalitus

Minna Canthin katu 64, 70110 KUOPIO
PL 1744, 70101 KUOPIO
ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
029 56 42501
Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus

Valitusaika päivää

Muu valitusviranomainen, käyntiosoite ja postiosoite, sähköposti, faksi

Valitusaika päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksiantopäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatiimuskirjelmän/
valituskirjelmän
sisältö
ja
toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä
tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa
koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan
alkaamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat
toimitetaan viranomaiselle asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös
postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille
ennen oikaisuvaatimus-/valitusajanpäättymistä.
Pykälät
Valitusasiakirjan voi toimittaa myös: nimi, käyntiosoite ja postiosoite
Valitusasiakirjat on toimitettava1, nimi, käyntiosoite ja postiosoite

Oikeudenkäyntimaksu
1

Pykälät

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 250 euroa.

Yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

