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Maakuntahallitus § 27 25.10.2021

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 27

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösval tai seksi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 28 25.10.2021

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 28

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen
pöytäkirjan.

 Puheenjohtajaa ja pöytäkirjantarkastajia pyydetään kuittaamaan
sähköisellä allekirjoituksella tämä pöy tä kir ja allekirjoitetuksi ja tarkastetuksi
mahdollisimman pian pöytäkirjan julkaisemisen jäl keen.

Päätös: Maakuntahallitus valitsi Mira Kokkosen ja Pia Pentikäisen tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.
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Maakuntahallitus § 29 25.10.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 29

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen
työjärjestykseksi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 30 25.10.2021

Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossa

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 30

Maakuntajohtaja esittelee ajankohtaisia valmisteluasioita.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntajohtajan
ajankohtaiskatsauksen, joka käsitteli mm. Pelastusopiston
rahoitustilannetta, Pohjois-Savon koulutuspolitiikkaa, aluekehitysvarojen
jakoperiaatteita ELY:n ja Pohjois-Savon liiton kesken sekä Itä- ja
Pohjois-Suomen yhteistyötä.
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Maakuntahallitus § 31 25.10.2021

Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 31

Yhteyspäällikkö Ossi Martikainen esittelee ajankohtaisia
edunajamisasioita.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus käsittelee Ossi Martikaisen sekä jäsentensä raportteja ja
muuten esille nousseita edunvalvonta-asioita

Päätös: Maakuntahallitus merkitsi yhteyspäällikön tilannekatsauksen tiedoksi.
Katsaus käsitteli mm. ministeri Antti Kurvisen tapaamista sekä
koulutuspoliittisia asioita.
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Maakuntahallitus § 100 21.06.2021
Maakuntahallitus § 32 25.10.2021

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöarvioinnin laadinta, liitteet 1-3

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 100

Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut ohjeluonnoksen maakuntaohjelma
2022-2025 laadinnan aloittamisesta. Maakuntaohjelma perustuu
aluekehityslakiin ja asetukseen (356/2014). Uusi aluekehityslaki on
tarkoitus hyväksyä 2021, mutta myös uuden aluekehityslain valmistelussa
maakuntaohjelmalla on tärkeä rooli aluekehityksen ohjaajana.

TEMin ehdottaman aikataulun mukaan tarkoitus on hyväksyä uusi
maakuntaohjelma maakuntavaltuustoissa syksyllä 2021. Tässä vaiheessa
uudet 2021 kunnallisvaalien jälkeen valitut valtuutetut ovat aloittaneet
työnsä. Jos valmistelu tarvitsee enemmän aikaa, voidaan hyväksyminen
siirtää keväälle 2022, mutta uuden EU-ohjelmakauden alkamisen vuoksi
tämä ei ole toivottavaa. Alustava tavoite on järjestää syksyllä 2021
maakuntavaltuuston ja -hallituksen seminaari maakuntaohjelman
kehittämislinjauksista ja tavoitteista.

Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja
mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet.
Maakuntaohjelmassa tulee huomioida hallituksen keväällä 2020 antama
päätös aluekehittämisen painopisteistä ja sen toteuttaminen
maakunnassa. Aluekehittämisen painopisteitä kaudelle 2020 – 2023 ovat:

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen

2. Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
3. Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
4. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
5. Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen

ehkäisy

Maakuntavaltuusto ohjeisti syksyllä 2020 seminaarissa, että uusi
maakuntaohjelma valmistellaan nykyisten kehittämiskärkien pohjalta. Tätä
suositti myös nykyisen maakuntaohjelman ulkoiset arvioijat. Lisäksi MKV
ja useat kunnat ovat esittäneet tavoitteeksi nykyistä realistisemmat
väestötavoitteet.

Maakuntaohjelman valistelussa kokeillaan rakennetta, missä
toimintalinjoista luovutaan. Tämä yksinkertaistaa suunnitelman rakennetta.
Valistelumatriisin teemat on valittu yhdistelmäksi, mikä vastaa alkavan
rahoituskauden, maakunnan kehittämistarpeiden, kansallisten ja
kansainvälisten ympäristötavoitteiden sekä yritysten kehittämisnäkemysten
linjauksiin.

Korona-aika vaikuttaa maakuntaohjelman valmistelun käytäntöihin. Lähes
kaikki ideoinnin ja tarpeiden kartoituksen keskustelut käydään etänä
Teamsilla. Suuri osa aikaisemmilla valmistelukierroksilla tehdyistä yritysten
henkilökohtaisista tapaamisista (45-50 / maakuntaohjelma) on korvattu
Kuopion kauppakamarin ja Savon yrittäjien järjestämillä yritysryhmien
keskusteluilla. Yksin kauppakamarin kautta jututetaan 9 yritysryhmää.
Lisäksi eri kärkialojen valmistelussa tavataan useampia kymmeniä
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Maakuntahallitus § 100 21.06.2021
Maakuntahallitus § 32 25.10.2021

yrityksiä. Yritysten kuulemisten jälkeen keskusteluja käydään mm. oppi- ja
tutkimuslaitosten, kehitysorganisaatioiden, kuntien, järjestöjen, rahoittajien
ja viranomaisten kanssa. Tällä ohjelmavalmistelukierrokselle
maakuntaliitosta osallistuu useita henkilöitä.

Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on alaspesifien
kehittämistavoitteiden ohella nousseet: ICT ja ohjelmistot / koneiden ja
laitteiden AI, tekoäly, hajautettu energia ml. biokaasu, kiertotalous ja
kiertotalouskulttuurin ja johtamisen omaksuminen, data-analyysin ja
ohjelmistoalan osaajien saatavuus, ICT-yrittäjyyden ja
ICT-konsulttiyritysten kehittäminen, teollisten investointien lisääminen
vaihtoehtona painottumiseen asuntorakentamiseen, EUn
ympäristödirektiivien ohjausvaikutus mm. kestävän T&K:hon
panostamisessa, teollisessa tuotannossa ja siitä saatava kilpailuetu,
alueen digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus, vetovoima, työvoiman
saatavuus, kuntien nopea ja joustavasti reagoiva kaavoitus sekä etätyön
mahdollistaminen aluerakenteessa.

Liitteenä 2 olevissa kahdessa taulukossa on ensimmäinen luonnos
maakuntaohjelman keskeisestä sisällöstä. Kehittämisen kärkien
matriisissa esitetään ne teemakohtaiset tavoitteet, jotka ovat kullekin
kehittämisen kärjelle ominaisia. Toisessa teemoittaisessa (vertikaalissa)
kuvataan kaikille kärjille yhteisiä tarpeita ja tavoitteita.
.
Maakuntaohjelman luonnoksessa esitetään väestötavoitteeksi 242.000
asukasta vuodelle 2040. Tilastokeskuksen ennuste on 227.400 asukasta,
14.600 henkeä maakunnan tavoitetta vähemmän. Väestötavoite on
vaativa, mutta kuitenkin aikaisempaa realistisempi.

Toteutuessaan maakunnanväestö tavoite yhdessä terveyden tason ja
työvoimaan osallistumisen nousun myötä tarjoaa Pohjois-Savolle 11.800
henkeä suuremman työvoiman kuin Tilastokeskuksen ennusteessa.
Tavoitteen mukainen työvoiman tarjonta turvaisi juuri riittävän työvoiman
tarjonnan koko maakunnassa ja Kuopion seudulla mahdollistaisi
toteutunutta suuremman työpaikkakasvun.

Käänteisesti jos maakunnan tavoitetta ei saada toteutumaan, laskee
työvoiman tarjonta merkittävästi, mikä heikentää yritysten ja palvelujen
toimintamahdollisuuksia, eniten Kuopion seudun ulkopuolella.
Väestötavoitteen toteuttaminen edellyttää 730 – 1070 hengen
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Maakuntahallitus § 100 21.06.2021
Maakuntahallitus § 32 25.10.2021

muuttovoittoa vuodessa.

Pohjois-Savon maa-
kun ta (seudut yh teen-
sä) 2020 2025 2030 2035 2040
Muuttoero/v/ed. jak-
sol la 368 731 879 950 1 067
Maassamuuttoero/v/e
d. jaksolla -142 6 99 110 187
Nettosiirtolaisuus/v/ed
. jaksolla 510 725 780 840 880
Syntyneet-kuolleet/v
(kes kim./v. ed jaksolla) -1 106 -1 051 -1 168 -1 263 -1 394
Työvoima (henkeä) 112 050 108 460 107 700 108 750 110 200
Työpaikat 100 026 100 178 101 370 103 430 105 490
Nettopendelöinti -1 063 -800 -350 -130 -50
Työttömyysaste (%) 9,8 6,9 5,6 4,8 4,2
Väestö 31.12. (henkeä) 248 300 246 650 245 200 243 650 242 000
0–14-vuotiaat 35 590 32 900 30 210 29 720 29 720
15–64-vuotiaat 148 330 143 920 141 370 139 470 140 180
Yli 65-vuotiaat 64 350 69 810 73 610 74 440 72 110

Väestömallinnuksessa Kuopion seudun ulkopuolisten alueiden työvoiman
tarjontaa tuetaan myös Kuopion seudulta tulevalla pendelöinnillä ja muilla
työmarkkinoiden toimenpiteillä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus kirjaa valmistelun tilanteen tiedoksi ja tarpeen mukaan
ohjeistaa jatkovalmistelua. Maakuntahallitus antaa maakuntaliiton
toimistolle luvan lähettää maakuntaohjelman ja ympäristöarvioinnin
luonnokset elokuussa lausunnolle. Maakuntaohjelma viimeistellään
lausuntopalautteen ja syksyn 2021 valmisteluprosessin aikana.

Valmistelija: aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjamerkintä:  Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen toimi asiantuntijana pykälän ajan ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 10.00.

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 32

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnokset ja
ympäristöarviointi olivat lau sun noil la 18.8 - 23.9.2021.

7.10.2021 mennessä lausuntoja saatiin 37 kpl. Maakuntasuunnitelman ja
-ohjelman luon nok sia ja ympäristöarviointia on lausuntojen perusteella
muokattu (liite yhteenveto lau sun nois ta ja vastineet).

Lausunnoissa yleisesti puollettiin esitettyjä kehittämisen kärkien ja
teemojen valintoja ja to det tiin, että linjaukset antavat hyvän pohjan koko
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Maakuntahallitus § 100 21.06.2021
Maakuntahallitus § 32 25.10.2021

maakunnan kehittämiselle. Väes tö ta voit tei ta pidettiin yhtä
lausunnonantajaa lukuun ottamatta riittävän kunnianhimoisina. Uuteen
suun ni tel man luonnokseen on päivitetty myös Tilastokeskuksen uusi
lokakuun väes tö en nus te: Erityisesti kunnat ovat esittäneet
työvoimapalvelujen ja SOTE-palvelujen to teut ta mi ses sa yhteistyötä
kuntien, valtion hallinnon ja SOTE-organisaation ja maakunnan liiton kes-
ken. Lisäksi suunnitelmaan, ohjelmaan ja ympäristöarviointiin on
lausuntojen pohjalta tehty täs men nyk siä.

Nyt käsittelyssä olevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman rakennetta on
hiukan muutettu. Ke hit tä mi sen kärkien nimiä on muutettu kuvaamaan
paremmin niiden sisältöjä. Puun ja los tus on muutettu nimelle
Metsäteollisuus, Terveysteknologia ja hyvinvointi muutettu nimelle Hy vin-
voin ti tek no lo gia (palvelujen kehittäminen on teemassa Hyvinvointi &
Kulttuuri) ja Vesi on muutettu nimelle Älykäs vesijärjestelmä. 

Maakuntasuunnitelman strategiaosaan on lisätty kehittämisen kärkien ja
teemojen ta voit teel li set visiot sekä kuvattu väestötavoitteen toteuttamisen
edellyttämiä toimenpiteitä ja tu lok sia. Maakuntaohjelmaosan
kehittämismatriisia on hiukan tiivistetty, kärkien ta voi te ku vaus ten alkuun
on lisätty ingressit ja tekstiä paikoin lyhennetty. Nuoria koskevat tavoitteet
on koottu yhteen osioon.

Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston evästysten, käsittelyjen ja
lopullisen hy väk sy mis kä sit te lyn lisäksi maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelma
on esillä kaikkiaan neljässä maa kun nan yhteistyöryhmän kokouksessa,
kolmessa kuntajohtajien kokouksissa sekä maa kun ta lii ton ja
ELY-keskuksen yhteisissä kokouksissa. Valmisten päälinjaukset teki maa-
kun ta val tuus to marraskuussa 2020. 

Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen maakuntasuunnitelma
ja -ohjelma muo ka taan julkaisuksi, missä yhteydessä kehitetään graafista
ilmettä, tehdään lukemista tukevia nos to ja ja korjataan mahdollisia
kirjoitusvirheitä. Suunnitelman ja ohjelman sisältöä ei muuteta. Lisäksi
suunnitelmasta ja ohjelmasta laaditaan tiivistelmä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus evästää maakuntasuunnitelman ja -ohjelman sekä
ympäristövaikutusarvion loppuvalmistelun ja lähettää ne
maakuntavaltuuston käsittelyyn hyväksyttäväksi.

Valmistelija: aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:  Aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen toimi asiantuntijana pykälän ajan ja
poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo 10.04.

Liitteet Liite 1 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma
2022-2025

Liite 2 Lausuntojen yhteenveto
Liite 3 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2022 - 2025,

ympäristöselostus
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Maakuntahallitus § 99 21.06.2021
Maakuntahallitus § 33 25.10.2021

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman) päivityksen
käynnistäminen

135/00.01.05.02/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 99

Voimassa olevan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista an ne tun lain (7/2014) 33 §:n mukaan maakunnan liiton
johdolla on valmisteltu kahden vuo den välein maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hy väk syt tä väk si.
Suunnitelma on sisältänyt keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat ke hit tä-
mi sen painopisteet, hanke- ja toimenpide-esitykset sekä kuvaukset niitä
koskevista yh teis työ so pi muk sis ta. Suunnitelmassa on esitetty painopisteet,
joihin kansallista ja Euroopan unio nin rahoitusta maakunnassa on
kohdennettu. Tässä ominaisuudessa toi meen pa no suun ni tel ma on toiminut
maakunnan sopimusasiakirjana lähivuosien toimista.

Syksyllä 2020 laadittiin laajalla sidosryhmäyhteistyöllä Pohjois-Savon
uuden kasvun suun ni tel ma 2020 – 2022, joka samalla on myös
maakunnan selviytymissuunnitelma ja maa kun ta oh jel man
toimeenpanosuunnitelma. Suunnitelmaan koottiin ne toimenpiteet, joita
maa kun ta tarvitsee selättääkseen koronaepidemian aiheuttamat kielteiset
vaikutukset elin kei no elä mäl le, työllisyydelle ja kuntataloudelle sekä
toisaalta keinot hyödyntää ti lan teen tuomat uudet liiketoiminta- ja
kasvumahdollisuudet.

Kansallinen aluekehityslainsäädäntö muuttuu 1.9.2021 alkaen, ja uudessa
laissa ei edel ly te tä toimeenpanosuunnitelman laadintaa. Koska
toimeenpanosuunnitelma on Poh jois-Sa vos sa koettu hyväksi
kehittämistoimenpiteitä ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asia kir ja-
na, alustavasti on keskusteltu, että asiakirja laaditaan Pohjois-Savossa
aiempien vuo sien tapaan.

Mikäli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma laaditaan, se tulee
toimimaan myös poh ja na lakisääteisiksi tuleville ministeriöiden kanssa
käytäville alu ke ke hit tä mis kes kus te luil le.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päättää
toimeenpanosuunnitelman päivityksen käyn nis tä mi ses tä kokouksessaan
21.6.2021. Mikäli toimeenpanosuunnitelman päivitys käyn nis te tään, MYR
hyväksyy sen lokakuun kokouksessaan, minkä jälkeen asiakirja tuo daan
maakuntahallituksen vahvistettavaksi.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-2022

Satu Vehreävesa esittelee asiaa kokouksessa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedokseen.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelman-toimeenpanosuunnitelma.html
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Maakuntahallitus § 99 21.06.2021
Maakuntahallitus § 33 25.10.2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 33

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan
21.6.2021 käynnistää Poh jois-Sa von uuden kasvun suunnitelman (UKS)
2020-2022 eli maakuntaohjelman toi meen pa no suun ni tel man päivityksen.
Toimeenpanosuunnitelma toimii maakunnan lä hi vuo sien
kehittämistoimenpiteitä linjaavana asiakirjana ja se sisältää aluekehityslain
(47/2021) 29 §:ssä mainitun rahoitussuunnitelman.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (nimeltään Uuden kasvun
suunnitelma 2022-2023) toimii myös keskusteluesitystenpohjana
lakisääteisille ministeriöiden kanssa käy tä vil le
alukekehittämiskeskusteluille.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 rakenne muutetaan
maa kun ta oh jel man 2022 – 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi
ja toimenpiteitä sekä ke hit tä mis ko ko nai suuk sia päivitetään maakunnan
tämän hetkisen ja lähivuosien tarpeen mu kai sek si. Painotuksissa
huomioidaan myös Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 – alue- ja ra ken-
ne po li tii kan ohjelman painotukset.

Pohjois-Savon liitossa on selvitetty voimassa olevaa Pohjois-Savon uuden
kasvun suun ni tel maa 2020-2022 toteuttavat hankkeet ajalta
7/2020-62021.

Uuden kasvun suunnitelman päivitystä on tehty laajana yhteistyönä.

Aikataulu:
2.-9.9. seutukierros
23.9.       Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus 

Lokakuu
14.10. MYR-sihteeristö
25.10. Uuden MYRin evästys
25.10. Uuden MKH:n evästys sisältöön

Marraskuu
1.11. Työmarkkinaosapuolet
11.11. MYR-sihteeristö
22.11.  asiakirjan hyväksyntä MYRissä
22.11. asiakirjan hyväksyntä MKH:ssa

Satu Vehreävesa esittelee asiaa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus evästää maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
2022-2023 val mis te lua.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 34 25.10.2021

Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin valmistautuminen

213/00.04.00.00/2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 34

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun
alussa
voimaan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä
(756/2021). Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain
mukaisena toimintana
vuoden 2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina ovat
aluekehittämispäätöksen
painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen
ajantasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan
suuntaiseksi.

Tavoitteena keskusteluissa on pyrkiä valtion ja maakuntien yhteisen
näkemyksen muo dos ta mi seen alueiden kehittämisen tavoitteista,
toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä. Kes kus te lui hin nostetaan esille
alueiden kehityksen kannalta ajankohtaisia, eri hallinnonaloja kos ke via
horisontaalisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa ei tehdä sitovia
päätöksiä tai rat kai su ja, mutta keskustelujen osallistujat ottavat
yhteistyöasiakirjan johtopäätökset huo mi oon oman toimintansa ja
taloutensa suunnittelussa. Alueiden kestävän kasvun ja elin voi man tu ke mi-
nen (AKKE) -momentin määrärahaa kohdennetaan yhteen tai useampaan
kes kus te lu tee maan liittyvän kokonaisuuden toimeenpanon
vauhdittamiseen.

Keskusteluihin valmistautuminen etenee seuraavasti:
aluekehityksen tilanne- ja kehityskuvan laadinta – loka-marraskuu
keskusteluteemojen valinta – marraskuu
asialistan viimeistely ja keskusteluista sopiminen – joulu-tammikuu
Pohjois-Savon aluekehityskeskustelu 16.2.2022 klo 9.30-11.00.

Pohjois-Savon keskusteluteemat nousevat valmisteilla olevasta
maakuntaohjelman toi meen pa no suun ni tel mas ta 2022-2023, jossa
esitellään maakunnan lähiaikojen ke hit tä mis tar peet sekä keskeiset
edunajamisasiat. Keskusteluteemat ja keskusteluihin osallistuvat hen ki löt
päättää yllä olevan aikataulun mukaisesti.aakuntahallitus. Maakunnan yh-
teis työ ryh mä eväs tää valmistelua.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 35 25.10.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahan haun avaaminen
Pohjois-Savossa

21/00.01.05.05/2020

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 35

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE-määräraha on
Suomen val tio neu vos ton maakuntaliitoille kohdentamaa tukea alueelliseen
kehittämiseen valtion ta lous ar vion momentilta 32.30.40. Aiemmilla
päätöksillään valtioneuvosto on kohdentanut AK KE-mää rä ra haa
Pohjois-Savon liitolle 

260 000 euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja 500 000
euroa Sil ta-so pi muk sen toimeenpanoon (19.3.3020 VN/6085/2020)
sekä 
758 000 euroa alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon
koronakriisistä el py mi seen ja uuden kasvun syntyä edistäviin
toimenpiteisiin (22.10.2021 VN/6085/2020). 
420 000 euroa maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen ja 200 000
euroa Kuopion kau pun gin ja valtion välisen innovaatiotoimintaa
vahvistavan eko sys tee mi so pi muk sen 2021-2027 toimeenpanoon
(4.2.2021 VN/3578/2021).

Maakuntahallitus on aiemmilla päätöksillään (27.4.2020 § 57 ja 25.1.2021
§ 6) linjannut, et tä Silta-sopimuksen toimeenpanoon kohdennettu rahoitus
käytetään Pohjois-Savon TKI-alus to jen ja niiden toiminnan kehittämiseen
ja parempaan hyödyntämiseen, sekä el py mi seen kohdennettu
AKKE-rahoitus koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vai ku tus ten
hillintään, niistä toipumiseen ja uuden kasvun luomiseen Pohjois-Savon
Uuden kas vun suunnitelman (UKS) mukaisesti.

Lisäksi maakuntahallitus on aiemmassa päätöksessään 25.1.2021
linjannut AKKE-tuen myön tä mi sen ehdot seuraavasti. 
Hankkeiden tulee

a) edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai
työllisyyttä, tai
b) edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen
uudistumista.
Hankkeiden valinnassa priorisoidaan konkreettisia ja nopeasti
käynnistettäviä ke hit tä mis hank kei ta. Lisäksi huomioidaan hakemusten
laatu ja tulosten hyödynnettävyys.

Hankkeiden toteutusaika voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 2 vuotta.
Tuensaajina voivat ol la mm. kehitysyhtiöt, kunnat, järjestöt sekä tutkimus-
ja koulutusorganisaatiot. Maa kun ta liit to ei voi myöntää rahoitusta
yksittäiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Ra hoi tus ta ei ole
tarkoitettu yksittäisten tilaisuuksien tai tapahtumien järjestämiseen. Ha ke-
muk sia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja.

Päätöksellään 22.2.2021 maakuntahallitus on tarkentanut rahoituksen
kohdentamista ja tu ki ta soa siten, että AKKE-määräraha maakuntien
omaehtoiseen kehittämiseen koh den ne taan hankkeille, joilla edistetään
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman toteuttamista ja Suo men
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hallituksen aluekehittämispäätöstä.  Kehittämishankkeiden tuen
pääsääntöisesti enim mäis mää räk si hyväksytään 80 % hankkeen
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Alueellista rahoitusta koskeva lainsäädäntö uudistui syksyn 2021 aikana:
Laki alueiden ke hit tä mi sen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
hankkeiden rahoittamisesta (ra hoi tus la ki 757/2021) astui voimaan
1.9.2021, asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unio nin alue- ja
rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (867/2021) sekä asetus
Euroopan unio nin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien
kustannusten tukikelpoisuudesta (866/2021) astuivat voimaan 15.10.2021.

Rahoituslain voimaantulo 1.9.2021 pysäytti AKKE-hankkeiden käynnissä
olleen jatkuvan haun. Lainsäädännön uudistuminen aiheutti muutoksia
mm. hankkeiden kus tan nus mal lei hin, joten hakulomakkeet on uudistettu
vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Hakuja ei ole voi nut avata uudelleen
ennen yllä mainittujen uusien asetusten voimaantuloa.

Pohjois-Savon liitolla käytettävissään AKKE-määrärahaa maakunnan
omaehtoiseen ke hit tä mi seen 217 000 euroa ja elpymistä tukevaan
kehittämiseen 370 000 euroa. Hankkeiden jous ta van toteuttamisen
varmistamiseksi on tarkoituksenmukaista avata jatkuva haku, jolloin
hankehakemuksia voi jättää jatkuvasti ilman määräaikoja.

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon liiton käytettävissä olevaa alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen AKKE-määrärahaa varten avataan jatkuva haku
siten, että hakemuksia voi jättää ilman määräaikoja. Tällä varmistetaan
hankkeiden nopea ja joustava käynnistäminen ja toteuttaminen.

Valmistelija: ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 36 25.10.2021

Pohjois-Savon hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2021-2025

215/00.04.02.03/2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 36

Pohjois-Savon alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021 -
2025 on strateginen alu eel li nen asiakirja, joka linjaa alueellisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) koor di naa tion painopisteet
ja niiden toimeenpanon. Pohjois-Savossa alueellinen hy vin voin ti ker to mus
ja –suunnitelma on järjestyksessä toinen ja tuli pakolliseksi 6/2021
hyväksytyn so te-lain sää dän nön myötä.

Valmistelusta on vastannut maakuntahallituksen nimeämä Pohjois-Savon
poik ki hal lin nol li nen HYTE-ryhmä, ja sen apuna on ollut valmisteluryhmä
hyvinvointikoordinaattori Säde Ryt kö sen johdolla.

Pohjois-Savon hyvinvointikertomus ja -suunnitelma sisältää:
OSA I hyvinvointikertomus eli hyvinvointianalyysi asukkaiden
hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä kuvaus
toteutuneesta hyvinvoinnin edis tä mis toi min nas ta vuosina 2017-2021
OSA II hyvinvointisuunnitelma eli hyvinvointianalyysin pohjalta suun-
ni tel man asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi vuosille 2021-2025

Pohjois-Savon asukkaiden hyvinvoinnintilan analyysi on muodostettu
tarkastelemalla Poh jois-Sa von hyvinvointitietoja vuosilta 2017-2021 ja
vertaamalla niitä koko maan ja ver tai lu maa kun tien tilanteeseen tuoden
esille alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja hyvinvoinnissa ja terveydessä,
hyte-rakenteista ja palveluista alueella ja siten tuo esille alueen vahvuuksia
ja hyvinvointivajeita.

Pohjois-Savon alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2021-2025
perustuu hy vin voin ti ana lyy sin perustana käytettyyn tietosisältöön ja siitä
koostettuihin ilmiöihin. Analyysin poh jal ta alueemme hyvinvointivajeet on
nostettu HYTE-työn painopisteiksi ja hy vin voin ti ta voit teik si ja näiden
edistämiseksi on tehty toimeenpanosuunnitelma.

HYTE-työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2021-2025 ovat:
Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen
Vanhemmuus vahvistuu
Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen
Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy
Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen
HYTE –resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistaminen

Painopisteiden ja niiden tavoitteiden toimeenpanosuunnitelma on esitetty
hy vin voin ti suun ni tel mas sa taulukkoina.

Hyvinvointikertomuksen ja –suunnitelman tärkein merkitys on kohdentaa
käytettävissä ole vat resurssit väestön hyvinvointitietojen mukaan ja näin
toteuttaa tiedolla johtamista.

Kunnat laativat myös omat lakisääteiset hyvinvointikertomuksensa ja
-suunnitelmansa. Kun nat voivat hyödyntää alueellisen
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hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman aineistoa työs sään
kuntalaistensa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Pohjois-Savon laaja hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 2021-2025:
OSA 1: Hyvinvointikertomus:
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/1152204332
6
OSA 2: Hyvinvointisuunnitelma:
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/1337719839
5

 Ylilääkäri Pekka Puustinen ja hyvinvointikoordinaattori Säde Rytkönen
Pohjois-Savon  Sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon
yksiköstä esittelevät hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman vuosille
2021-2025.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen- ja
suunnitelman vuosille 2021-2025 ja esittää sen edelleen
maakuntavaltuustolle hyväksyttäväksi.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä:  Ylilääkäri Pekka Puustinen osallistui kokoukseen tämän asian käsittelyn
ajan klo 10.21 –   10.43.

 Markku Eestilä oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo
10.23-10.30.

https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11522043326
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/11522043326
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/13377198395
https://www.hyvinvointikertomus.fi/#/document/preview/13377198395
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Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

127/02.02.00/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 97

Valtuuston on kuntalain 110 §:n mukaan hyväksyttävä talousarvion
hyväksymisen yh tey des sä myös taloussuunnitelma vähintään kolmeksi
vuodeksi. Talousarvio on ta lous suun ni tel man ensimmäinen vuosi. Liiton
toiminnan arvioidaan pysyvän suunnittelukauden ajan ta van omai sen
normaalina toimintana.

Pohjois-Savon liitto toimii hankehallinnoijana Tulevaisuuden sote-keskus ja
so te-ra ken ne uu dis tus hankkeissa vuosina  2020-2022. Hankehallinnointi
kirjataan projekteina liiton kir jan pi toon. Projektien tulot ja menot ovat
pääsääntöisesti yhtä suuret. Osalla liiton to teut ta mis ta hankkeista on
omarahoitusosuus, joka katetaan liiton varsinaisen toiminnan tuloilla.

Rakennerahastokauden 2014-2020  osalta arvioidaan EU:lta saadun tuen
kattavan n. 50 % vuo den 2022 menoista.  Uuden rakennerahastokauden
2021-2027  osalta teknisen tuen ar vioi daan samoin kattavan n. 50 %
suunnitelmavuosien 2023-2025 menoista.

Varsinaisen toiminnan jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi ehdotetaan
perittäväksi sa ma määrä kuin v. 2021, yhteensä 2.426.879 €.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston jäsenkuntien maksuosuuksien määräksi
ehdotetaan pe rit tä väk si sama määrä kuin v. 2021, yhteensä 264.807 €.

Talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2025
käsittelyaikataulu
Luonnos talousarvioksi 2022 ja taloussuunnitelmaksi 2022-2025
käsitellään seuraavaksi syk syn maakuntahallituksessa. Pohjois-Savon
liiton perussopimuksen 28 § mukaan ta lous suun ni tel maa valmisteltaessa
jäsenkunnille varataan tilaisuus esitysten tekemiseen kun ta yh ty män
toiminnan kehittämiseksi siten, että talousarvio- ja suunnitelmaehdotus on
toi mi tet ta va jäsenkunnille 15.10. mennessä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättä, että vuoden 2022 talousarvion valmistelua
jatketaan edellä olevin pe ri aat tein. Jäsenkunnille ilmoitetaan, että
jäsenkuntien maksuosuuksien määrä pysyy edel li sen vuoden tasolla ja,
että Pohjois-Savon kehittämisrahastoon peritään jäsenkunnilta sama
määrä kuin vuonna 2021.

Valmistelija: talouspäällikkö Eila Roivainen 044 714 2614

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 04.10.2021 § 8

 Talousarvio on laadittu varovaisuuden periaatteen mukaisesti niin, että v.
2022 osalta liiton varsinaisen toiminnan menot on arvioitu pääosin
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normaalin toiminnan mukaisesti täysimääräisinä. Projektien vaikutus
varsinaisen toiminnan menoja pienentävänä on huomioitu niiltä osin, kuin
projekteja koskevat rahoituspäätökset ovat olemassa.

 Rakennerahastokauden 2014-2020 osalta  tuki kattaa  arviolta n. 68 % v.
2022  rakennerahaston menoista. Taloussuunnitelmavuosien 2023-2024
osalta on käytetty samaa arviota. Uuden rakennerahastokauden
2021-2027 osalta tuen määrää koskevat laskentaperusteet tulevat
kuitenkin  muuttumaan ja  vaikutus rakennerahastotuen määrään selviää
vasta myöhemmin.

 Tulevaisuuden  Sote-keskus hankehallinnoinnin ja LAPE-koordinaation
jatkuminen on huomioitu talousarviovuoden 2022 ja suunnitelmavuoden
2023 projektien tuloissa ja menoissa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus  päättää, että vuoden 2022 talousarvion valmistelua
jatketaan siten, että liit tee nä oleva talousarvio vuodelle 2022 ja
taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 lä he te tään jäsenkunnille lausunnon
antoa varten. Mahdolliset kuntien kannanotot asiakirjaan tulee toimittaa
liittoon 15.10.2021 mennessä.

Valmistelija: vs.hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 37

Kuntien lausuntoja on 15.10.2021 mennessä saapunut kolme kappaletta
(Sonkajärvi, Kiuruvesi, Vieremä). Kunnilla ei ole huomauttamista vuoden
2022 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2022-2024.

Sonkajärven kunnalla ei ole lausuttavaa Pohjois-Savon liiton talousarvioon
ja toimintasuunnitelmaan 2022 sekä taloussuunnitelmaan 2022-2024.

Kiuruveden kaupunki toteaa seuraavaa: Maakuntaliiton asettama tavoitteet
päävastuualueilla ovat perusteltuja ja oikein asetettuja. Kiuruveden
kaupungin mielestä maakuntaliitolla on oltava kuntien kanssa yhteistyössä
edunvalvojan tehtävä myös hyvinvointialueita perustettaessa ja
hyvinvointialueiden toimintaa käynnistettäessä. Maakuntaliiton toivotaan
tuovan tukipalvelujen järjestämiseen kuntien intressit ja seudulliset
elinvoimavaikutukset huomioivia ratkaisuja.

Maakuntaliitto on tärkeä edunvalvoja myös maakunnallisissa ja
maakuntarajat ylittävissä maakunnan elinvoiman ja elinkeinoelämän
kilpailukyvyn kannalta tärkeissä infrastruktuurihankkeissa. Kiuruveden
kaupunki pitää asetettuja tavoitteita pääväylien kehittämisessä oikein
asetettuina ja perusteltuina. Kiuruveden kaupunki esittää, että
maakuntaliitto osallistuu ja tukee yhteistyötahojen kanssa YSAO:n
Hingunniemen kampuksen kehittämistä eläinlääkäreiden koulutuksen
erikoistumispaikkana yhteistyössä Helsingin yliopiston ja muun
oppilaitosverkoston kanssa. Tavoitetta tukee se, että kaupunki
valmistautuu vuokraamaan eläinklinikan tilat Ylä-Savon SOTE:n
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eläinlääkäreiden
käyttöön.

Kiuruveden kaupunki esittää maakuntaliitolle keskusteltavaksi, tarvitaanko
maakunnan saavutettavuuden kannalta laatia erikseen maakunnan
digistrategia, jossa määritellään maakunnan tahtotila ja tavoitteet
digitalisaation edistämiseksi, yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa,
mukaan lukien edistyneiden tietoliikenneverkkojen kehittäminen
maakunnan sisällä ja maakuntarajojen yli. 

Kiuruveden kaupunki hyväksyy maakuntaliiton vuoden 2022 talousarvion
ja toimintasuunnitelman ja taloussuunnitelman 2022-2024.

Kunnanhallitus päättää, että Vieremän kunnalle sopii Pohjois-Savon liiton
esittämät
maksuosuudet vuodelle 2022.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää esittää edelleen maakuntavaltuustolle, että
maakuntavaltuusto hy väk syy Pohjois-Savon liiton talousarvion vuodelle
2022 ja ta lous suun ni tel man vuosille 2022-2024.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaihe, OAS nähtävillä ja vireilletulo Joroisissa, saatu
palaute ja niihin laaditut vastineet, liitteet 4-5

68/10.02.00.00/2019

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 38

 Pohjois-Savon maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 21.6.2021 (96 §)
maa kun ta kaa van 2040 2. vaiheen vireilletulon Joroisten kunnassa sekä
päivitetyn osallistumis- ja ar vioin ti suun ni tel man nähtäville asettamisen
maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukaisesti. Näh tä vil lä olo toteutettiin
kaikissa Pohjois-Savon kunnissa, vaikka maakunnan muissa kunnissa
kaa va tuli vireille jo 26.8.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 26.8.-27.9.2021.
Palautetta pyydettiin  eri tyi ses ti Joroisten osalta. Pohjois-Savon kunnista
Sonkajärvi, Tervo ja Vieremä jättivät pa laut tee naan, ettei osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan ole huomautettavaa. Kuopio il moit ti, ettei anna
lausuntoa.

Viranomaispalautetta saatiin Ilmatieteenlaitokselta, Kuopion
kulttuurihistorialliselta mu seol ta, Museovirastolta, Fingrid Oyj:ltä,
Metsähallitukselta, MTK Pohjois-Savolta ja MTK Met sä lin jal ta,
Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-savon pelastuslaitokselta,
Suomen Tur val li suus verk ko Oy:ltä, Ylä-savon SOTE kuntayhtymältä,
Siilinjärven ym pä ris tö ter veys pal ve luis ta ja Liikenne- ja viestintävirasto
Trafcomilta. Pääosalla palautteen antajista ei ollut huo mau tet ta vaa. MTK:n
palautteessa mainitut seikat liittyivät OAS:n sijaan valmisteilla oleviin maa-
kun ta kaa va luon nok siin. Vastineessa todetaankin, että luonnoksista
palautetta pyy de tään vasta alkuvuodesta 2022. Metsähallituksen
palautteessa todetaan, että Joroisten kun taa koskevien
luonnonsuojelualueiden ajantasaisia tietoja tulee pyytää Metsähallituksen
luon to pal ve luil ta. Vastineessa todetaan, että kaavaluonnoksissa
käytettyjen luon non suo je lu aluei den lähdeaineiston ajanmukaisuus
tarkistetaan ennen luonnosten nähtäville aset ta mis ta.

Yhteistyökumppaneista Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry antoi pitkän
ja perusteellisen lau sun non, jonka sisällöstä kuitenkin pääosa koski
valmisteilla olevia kaavaluonnoksia. Vas tinees sab todetaan, että
luonnoksista lausuntoja pyydetään alkuvuodesta.

Yksityishenkilöiltä saatiin neljä (4) palautetta, joista yhdessä oli 10
allekirjoittajaa. Yk si tyis hen ki löi den kriittinen palaute koski Yara Suomi Oy:n
Siilinjärven kaivosta, sen suo ja vyö hyk kei tä, korvauksia
kiinteistönomistajille ja vaatimusta uudesta kaivostoimituksesta. Tämän li-
säk si palautteessa vastattiin alkuperäisessä OAS-kuulemisessa
laadittuihin vastineisiin, muis tu tet tiin perustuslain suomasta oikeudesta
valita asuinpaikka, omaisuudensuojasta jne. Nyt laaditussa vastineessa
todetaan, että Yara Suomi Oy:n Siilinjärven kaivokseen ja teh das alu ee-
seen liittyvät suojavyöhykkeet on käsitelty Pohjois-Savon maakuntakaavan
2040 1. vaiheessa. Maakuntakaavamerkintöjen muutostarpeisiin on
käytettävissä uusia sel vi tyk siä Yaran YVA-menettelystä kaivoksen
laajentamisasiassa. Selvitykset ovat käytettävissä ai kai sin taan
maakuntakaavan ehdotusvaiheessa, arviolta vuoden 2023 alkupuolella,
jolloin ai hee seen pyritään kaavatyössä palaamaan. Viimeinen palaute
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koskee tuulivoimaloita ja moot to ri kelk ka reit te jä.

Palaute kokonaisuudessaan ja vastineluonnokset ovat liitteenä.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy OAS:n palautteeseen laaditut vastineet.

Valmistelija: vs. suunnittelujohtaja/kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti seuraavalla
lisäyksellä: Iisalmen kaupungin lausunto lisätään liitteeseen n:o 5.

Liitteet Liite 4 Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma, MKH 21.6.2021
Liite 5 Saatu palaute ja vastineet, OAS
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Maakuntahallitus § 39 25.10.2021

Pohjois-Savon maakuntahallituksen edustajat ja viranhaltijaedustajat Itä-Suomen
neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021 – 2025

193/00.00.01.06/2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 39

Itä-Suomen neuvottelukunta on viiden maakunnan epävirallinen
vapaamuotoinen yh teis toi min ta elin, mikä käsittelee maakunnille yhteisiä
edunajamisasioita. Neuvottelukunta ko koon tuu muutaman kerran
vuodessa. Neuvottelukuntaan kuuluvat Pohjois-Savo, Ete lä-Sa vo,
Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kainuu. Viime vuosina neuvottelukunta on
kokoontunut yh des sä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kanssa.
Neuvottelukuntien kokouksiin on kut sut tu myös alueiden kansanedustajat.

 Toimikaudella 2017 – 2021 neuvottelukunnan jäsenet ja varajäsenet olivat:

 Varsinainen jäsen: Varajäsen:
 Seppo Kääriäinen Juha-Pekka Rusanen
 Kari Rajamäki  Neeta Röppänen
 Pekka Leskinen  Nelli Berg-Väänänen

 Marko Korhonen Satu Vehreävesa

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää kolme edustajaansa ja heille henkilökohtaiset
varaedustajat ja vi ran hal ti ja edus ta jat Itä-Suomen neuvottelukuntaan
toimikaudelle 2021-2025

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi
seuraavat edustajat Itä-Suomen neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021 –
2025.

 Varsinainen jäsen: Varajäsen:
 Antti Kivelä  Merja Rautiainen
 Jouni Holopainen  Kati Hynninen
 Pia Hedman   Jukka Tuppurainen
 Marko Korhonen Satu Vehreävesa
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Maakuntahallitus § 40 25.10.2021

Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunnan toiminnan jatkaminen

104/00.04.01.02/2009

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 40

Pohjois-Savon ikäihmisten valtuuskunta esittää Pohjois-Savon liitolle, että
valtuuskunnan toimikautta jatkettaisiin  vuosille 2021 - 2022. Val tuus kun-
nan toiminta on koettu tarpeellliseksi jatkossakin.

Valtuuskunta on luonteeltaan maakunnallisten eläkeläisjärjestöjen
omaehtoista maa kun ta ta son yhteistoimintaa. Kokoonpanon ovat sopineet
eläkeläisjärjestöt itse. 10 hengen val tuus kun taa muodostettaessa otetaan
huomioon eri näkemysryhmät, alueellinen ta sa puo li suus ja sukupuolten
tasa-arvo.

Valtuuskunta on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 2002 alkaen.
Valtuuskunnan tehtävänä on kartoittaa ikäihmisten mielipiteitä ja niiden
pohjalta aloitteiden ja kannanottojen muo dos ta mi nen. Tehtävänä on myös
ikäihmisille tärkeiden palvelukäytäntöjen välittäminen pai kal lis ta son
toimijoiden tietoon.

Tehtäväänsä valtuuskunta on toteuttanut järjestämällä vuosittain 1-2
kokousta sekä joitain se mi naa re ja ajankohtaisista aiheista, ja laatimalla
lausuntoja ja kannanottoja.

Pohjois-Savon liitto tukee valtuuskunnan toimintaa ja on varannut
vuosittain määrärahan ta lous ar vion käyttösuunnitelmassa lähinnä
tilaisuuksien järjestelyihin (esim. tilavuokrat, il moi tus ku lut).

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää asettaa ikäihmisten valtuuskunnan ajalle
2021-2022 kuitenkin enintään maakunnallisen vanhusneuvoston
asettamiseen saakka.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 41 25.10.2021

Pohjois-Savon liiton kokous- ja tapahtumakalenteri 2022, liite 6

135/00.01.01.01/2013

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 41

Vuoden 2022 maakuntavaltuuston, maakuntahallituksen sekä maakunnan
yhteistyöryhmän (MYR) kokousajat on päivitetty Pohjois-Savon liiton
kokous- ja tapahtumakalenteriin (liite). Kokousajat on sovitettu MYR:n ja
MYR:N sihteeristön kokoontumisten mukaan.

Maakuntahallituksen matka Brysseliin järjestetään 28.8.-31.8.2022.. Itä- ja
Pohjois-Suomen huip pu ko kous pidetään elo-syyskuussa myöhemmin
päätettävässä paikassa ja aikana. Ko kous on tarkoitettu
maakuntahallituksille, tarkastuslautakunnille ja kansanedustajille.

Pohjois-Savon maakuntahallituksen kokoukset ovat aikaisemmin pidetty
pääsääntöisesti viik ko MYR:n kokouksen jälkeen. Hallituksen on annettava
tilinpäätös tilintarkastajille maa lis kuun loppuun mennessä (KuntaL
419/2015 113 §).

Maakuntahallituksen kokouspäiviksi vuodelle 2022 esitetään seuraavia
päiviä: 31.1., 28.2., 28.3., 25.4., 23.5., 20.6., 29.8., 26.9., 31.10., 28.11.,
19.12.

Maakunnan yhteistyöryhmän (MR) kokouspäiviksi esitetään seuraavia
päiviä: 24.1., 21.3., 16.5., 20.6., 22.8., 24.10., 21.11.

Maakuntavaltuuston kokouspäiviksi esitetään 6.6. ja 14.11.

Itä-Suomen neuvottelukunnan ja Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten
kokousten päivämäärät se kä muut tapahtumat ja kokoukset täydentyvät
kalenteriin myöhemmin.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 maakuntavaltuuston,
maakuntahallituksen ja maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) kokouspäivät
sekä liiton kokous- ja ta pah tu ma ka len te rin vuodelle 2022 liitteen
mukaisesti.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 6 Kokous- ja tapahtumakalenteri 2022
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Maakuntahallitus § 42 25.10.2021

Esitys ELY-keskuksen varajäsenien vaihtamisesta Pohjois-Savon maakunnan
yhteistyöryhmään 

159/00.01.05.03/2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 42

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan
toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaan maakunnan liiton hallitus
asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Pohjois-Savon liiton
maakuntahallitus on nimennyt Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän
4.10.2021.

ELY-keskus esittää, että ELY:n MYR:n varaedustajien kokoonpanoa
muutetaan  sihteeristön päällekkäisroolien välttämiseksi. Seuraavat
varajäsenyydet esitetään muutettavaksi:
jäsen Pasi Patrikainen varajäsen Kimmo Haapanen (aiemmin
Blomberg)
jäsen Leila Kantonen varajäsen Jukka Hassinen (aiemmin Haapanen)

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus edellä esitetyn mukaisesti Pasi Patrikaisen varajäseneksi
Kimmo Haapasen ja Leila Kantosen varajäseneksi Jukka Hassisen.

Valmistelija: Aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi, 044 714 2620

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 43 25.10.2021

Hakemus Itä-Suomen kalatalousryhmän eli Kala-Leaderin kehittämisohjelman 2022-2027
kuntarahoitukseen sitoutumiseksi, liite 7

156/00.01.05.22/2021

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 43

 Rajupusu Leader ry ja Itä-Suomen kalatalousryhmä hakevat yhdessä
Pohjois-Savon liitolta Poh jois-Sa von kehittämisrahaston tukea 29 882
euroa Itä-Suomen kalatalousohjelman kun ta ra hoi tus osuu den kattamiseen.
Kokonaisuudessaan kuntarahoituksen tarve (hankkeen ko ko nais kus tan-
nuk set) toiminnalle on hakijan mukaan 110 000€, jonka kattamiseen
haetaan tu kea Pohjois-Savon liiton ohella Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja
Etelä-Karjalan maa kun ta lii toil ta. Tukea haetaan ajalle
1.7.2022-13.12.2027.

Hakijan mukaan kuntarahoitus toimii osarahoituksena maa- ja
metsätalousministeriöltä   haettavalle Euroopan meri-,
kalatalous- ja vesiviljelyrahaston EMKVR (ja valtion) rahoitukselle.
Ennakkotietojen mukaan Rajupusu Leader ry olisi saamassa tulevalle
kaudelle (2022-2027) noin 1M€.

 Tässä hakemuksessa esitettyä toimintaa on tuettu aiemmin Rajupusu
Leader ry:lle kahdella hank keel la yhtäjaksoisesti vuosina 2009-2022
yhteensä 13,5 vuoden ajan: ’Itä-Suomi ak ti voi kalataloutta 2008-2013’
-hanke toteutui ajalla 1.1.2009-31.12.2014, jota tuettiin Poh jois-Sa von
kehittämisrahastosta 33 620 eurolla (hankkeen kokonaiskustannukset 133
000 eu roa). ’Itä-Suomen kalatalousryhmän kehittämis-strategian
2014-2020 hallintohanketta’ puo les taan on toteutettu vuoden 2015 alusta
lähtien ja sille on myönnetty toteutusaikaa 30.6.2022 saakka.  Hankkeelle
on myönnetty Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta 78 480 euroa
(hankkeen kokonaiskustannukset 300 000 €). Pitkän rahoituskauden pe-
rus tee na on ollut valtakunnallisen Suomen elinkeinokalatalouden
toimintaohjelman alueellinen to teut ta mi nen.

Aiemmin Rajupusu Leader ry ja Itä-Suomen kalatalousryhmä ovat
lähestyivät Itä-Suomen maa kun ta liit to ja (Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan,
Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan maa kun ta lii tot) 7.7.2021 päivätyllä viestillään
tiedustellen kuntarahoitusmahdollisuuksia. Tuolloin Poh jois-Sa von liiton
osuus oli 81 510 euroa ja hankkeen kuntarahoituksen ko ko nais kus tan nuk-
set 300 000 euroa. Hakija pyysi liittojen vastaukset 31.8.2021 mennessä.

Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Karjalan maakuntaliitot kävivät
hakijan kanssa yh tei sen keskustelun (7.9.2021) kuullen hakijan
näkemyksiä. Tämän jälkeen ko. liitot laativat yh tei ses ti hyväksytyn
linjauksen (9.9.2021), mikä toimitettiin Rajupusu Leader:lle ja Itä-Suo men
kalatalousryhmälle:
”Linjaus kuntarahoituksen kohdentamisesta Itä-Suomen kalaleaderin toimintaan
Pohjois-Karjalan, Poh jois-Sa von ja Etelä-Karjalan maakuntaliitoista vuosille
2022-2027:
Kuntien rahoittamien rahastojen (Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala) varoilla voidaan
tukea hankkeita, joil la on rajattu sisältö ja kesto. Itä-Suomen kalatalousryhmän
toimintaa on tuettu yhtäjaksoisesti jo kah den ohjelmakauden ajan ja nyt tarve on
kuudelle lisävuodelle. Kyse on käytännössä jatkuvasta toi min ta tues ta eikä
hankkeesta. Kuntatalouden kiristyvä tilanne ei mahdollista kuntarahoituksen koh-
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den ta mis ta maakuntaliittojen toimintamenoista. Näillä perusteilla linjaus on
kielteinen.
Sisällöllisesti toiminta on ollut vaikuttavaa ja kuntia hyödyttävää.”
Etelä- Savosta hakija on aiemmin hakenut kuntarahoituksen
kuntakohtaisesti.

Päätösesitys ja sen perustelut

Itä-Suomen kalatalousryhmälle ei myönnetä haettua 29 882 euron
rahoitusta vuosille 2022-2027 Pohjois-Savon kehittämisrahastosta. Kuntien
rahoittaman Pohjois-Savon ke hit tä mis ra has ton varoilla voidaan tukea
hankkeita, joilla on rajattu sisältö ja kesto.

Kalatalouden alueellista kehittämisohjelmaa Itä-Suomessa on tuettu
Pohjois-Savon ke hit tä mis ra has ton rahoituksella yhtäjaksoisesti 13,5 vuotta
eli vuodesta 2009 lähtien 30.6.2022 saak ka. Nyt toiminnalle ollaan
hakemassa rahoitusta tästä seuraaville 5,5 vuodelle. Kyse on käy tän nös sä
jatkuvasta toimintatuesta eikä hankkeesta, sillä hakijan esittämä toiminta
olisi sa maa, mitä jo aiemmissa hankkeissa on tuettu. Esitetyn toiminnan
uutuusarvo on siis al hai nen. Rahastosta ei voida myöntää toimintatukea.

Toimintaan ei myöskään ole mahdollista myöntää tukea Pohjois-Savon
liiton toi min ta me nois ta, sillä toimintamenot riittävät nykyisellään vain liiton
perustoiminnasta aiheutuvien ku lu jen kattamiseen.

Hakija voi hakea kuntakohtaisesti tukea vaadittavan kuntarahoitusosuuden
kattamiseen. Näin toimitaan muualla Suomessa.

Myös muiden Itä-Suomen maakuntaliittojen päätösesitykset asiasta ovat
kielteiset.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää esityksen mukaisesti.

Valmistelija: ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 7 Hankemuistio: Hakemus Itä-Suomen kalatalousryhmän eli
Kala-Leaderin kehittämisohjelman 2022-2027
kuntarahoitukseen sitoutumiseksi
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Viranhaltijoiden päätökset

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 44

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKEPÄÄTÖKSET
27.9.2021
EURA
2014/11859/09020101/2021/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A78084. Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtaminen
Tuensaaja: Kehitysyhtiö Savogrow Oy
Myönnetty EAKR ja valtio yht.  333 850 € (80 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 417 312 €.
Hyväksytty toteutusaika 1.8.2021-31.5.2023
Hanke sopii hyvin kestävää kasvua ja työtä, Suomen
rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan 8 (React-EU), erityistavoitteesta
12.2 rahoitettavaksi. Hankkeen tuloksena tavoitellaan alueelliseen
vahvuuteen ja älykkääseen erikoistumiseen kytkeytyvää informaatiota
monipaikkaisuuteen ja tiedolla johtamiseen liittyvissä haasteissa. Hanke
palvelee etupäässä matkailutoimialan kehittämistä, mutta sillä on
laaja-alaisempana tavoitteena hyödyttää myös muita toimijoita, ml. julkiset
organisaatiot. Nopea ja reaaliaikainen tiedontuotanto, erityisesti
mobiiliteknologioiden avulla, luo mahdollisuuksia nopeampaan ja
täsmällisempään päätöksentekoon yrityksissä, mikäli tietoa halutaan
hyödyntää.
Hanke on Pohjois-Savon uuden kasvun (UKS) mukainen tukemalla omalta
osaltaan myös vihreän liiketoiminnan kehitystä digitalisaation avulla. Hanke
täyttää hyvin Pohjois-Savon maakuntaohjelman kriteerit. Matkailutoimiala
sisältyy maakuntaohjelman kärkiin. Hanke hyödyntää digitalisaation luomia
mahdollisuuksia tuotteissa, myynnissä ja palveluissa.
Digitalisaatiokehityksellä on merkitystä tuottavuudelle, mutta se vaikuttaa
myös kestävään kehitykseen.
Kehittämishanke toteutetaan flatrate 24%:n mukaisena. Hankeen tukiosuus
on 80%, joka on tukilainsäädännön mukainen maksimi.
Hanke on React-EU -hakukriteerien mukainen.
Hanke on hyväksytty rahoitettavaksi kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta.

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

27.9.2021
45/00.0.0.5.22/2019

1/2019/Rahasto
Hanke: Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA) -hanke
Toteuttaja: Pohjois-Savon liitto
VERKA-hankkeessa työskennelleen kokoaikaisen projektipäällikön työsuhde
päättyy 30.9.2021. Hankkeessa on edelleen tehtävänä toimenpiteitä, mutta ei
täysin enää siinä laajuudessa kuin mitä alun perin hyväksytyssä
hankesuunnitelmassa oli esitetty. Projekti on edennyt saadun informaation
perusteella aiottua nopeammassa tahdissa. Sen vuoksi on perusteltua, että
hankkeen loppuajan toimenpiteiden asianmukaiseksi toteuttamiseksi
hankkeelle palkataan ainoastaan puolipäiväinen pro-jektihenkilö ja hankkeen
toteutusaikaa lyhennetään hakijan esittämällä tavalla 2 kk:lla 28.2.2022.
Hyväksytty hankkeen toteusuajan lyhennys 2 kk:lla 28.2.2022 saakka sekä
hankehenkilöstön muutokset – puolipäiväisen tehtävän aloitus hankkeessa
1.10.2021 alkaen hankkeen päättymiseen saakka myönnetyn tuen pysyessä
ennallaan.
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Maakuntahallitus § 44 25.10.2021

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi,
eikä käytä otto-oikeuttaan niihin.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 45 25.10.2021

Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 45

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:

1. Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot
muutoshakemukset,

2. Aluekehitysjohtajan antamat lausunnot
E 95/2021 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n
pitkän aikavälin maaseutuvisiosta - Vahvat, verkottuneet,
selviytymiskykyiset ja vauraat maaseutualueet, D 185/2021
Keski-Suomen strategialuonnos 2025-2050 ja sen
ympäristöselostus, D 171/2021

Suunnittelujohtajan antamat lausunnot
Lausuntopyyntö purkulupahakemuksesta Päivärinteentie 29 ja 31,
Kuopio, D 182/2021
Hallituksen esitysluonnos laiksi laajakaistarakentamisen tuesta
annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvä valtioneuvoston
asetusluonnos, D 192/2021
Poikkeamislupahakemus, K. Oy Sinopex / Haapaniemi 297-8-68-14
(Tehdaskatu 26), Kuopio, D 166/2021
Pohjoisen portin asemakaavaehdotus, Varkaus, D 11/2020
Likapyöreen (Sonkajärvi) tuulivoimahankkeen YVA-harkinta, D
113/2021
Ostettava henkilöjunaliikenne vuosille 2022-2030, LVM, D 181/2021
Pyhäjärven Vuohtomäen tuulivoimahankkeen YVA-menettelyn,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, D 36/2012
Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen ehdotus,
kiinteistö 402-403-6-60 Itäranta Ulmansaari, Lapinlahti, D 124/2021
Syvärin rantaosayleiskaavan muutos Vipumäki kiinteistö
402-424-10-8, OAS ja kaavaluonnos, Lapinlahti, D 199/2021
Reinikkalansaaren ranta-asemakaavan muutos, Leppävirta, D
208/2021

3. Tuulivoimapotentiaaliselvitys, FCG

4. Moderni kulttuuriympäristö, arvottamistyöryhmän yhteenveto

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 46 25.10.2021

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 46

Mkj:n ehdotus: Seuraava kokous on maakuntatalolla maanantaina 22.11.2021 alkaen klo
9.00.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.
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POHJOIS-SAVON LIITTO
Maakuntahallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot ( § 30-34, 36-37, 44-46)

Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kunta lain 136
§:n mukaan oi kai su vaa ti mus ta eikä kunnallisvalitusta.

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta va littamalla.

HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpi dettä,
jolla asia on ratkaistu tai jä tet ty tutkittavaksi ottamatta.

Oikaisuvaatimusohjeet ( § 27-29, 35, 38-43)

Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton maakunta-
hallitukselta, Poh jois-Savon liit to, PL 247, 70101 Kuopio.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen
katsotaan saaneen pää tök ses tä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeellä tai laitettu näh tä vil le yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitetta va.

Valitusosoitus

Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh nyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh dos ta muuttunut, saa pää tökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jä sen (137 §).

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
oin ti2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutos haetaan Itä-Suomen hallinto-oikeudelta: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio.

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava:
* valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
* muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ai noastaan
laatija on alle kirjoittanut va li tus kir jan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljen nöksenä sekä to dis tus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vas tuulla
asiakirjat voi lä hettää pos tit se tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen va litusajan päätty mistä.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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