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Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jouni Toppinen   Marja Berg
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Maakuntahallitus § 91 26.08.2019

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 91

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 Puheenjohtajan esityksestä maakuntahallitus totesi Varkaudessa 15.8.
pidetyt maakuntapäivät hyvin onnistuneeksi, ja esitti siitä kiitokset
tilaiuuden järjestäjille ja Varkauden kaupungille, sekä  totesi myös Itä- ja
Pohjois-Suomen huippukokouksen hyvin järjestetyksi ja ohjelmaltaan
antoisaksi, ja esitti siitä kiitokset liiton henkilökunnalle. 

Pöytäkirjamerkintä: Marja Berg saapui klo 9.32 tämän asian käsittelyn aikana.
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Maakuntahallitus § 92 26.08.2019

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 92

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

 Tarkastusvuorossa ovat Jouni Toppinen ja Marja Berg.

 Puheenjohtajaa ja pöytäkirjantarkastajia pyydetään kuittaamaan
sähköpostitse tämä pöy tä kir ja varmennetuksi ja tarkastetuksi
mahdollisimman pian pöytäkirjan julkaisemisen jäl keen.

Päätös: Maakuntahallitus valitsi Jouni Topppisen ja Marja Bergin tarkastamaan
tämän kokouksen pöytäkirjan.
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Maakuntahallitus § 93 26.08.2019

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 93

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 94 26.08.2019

Osavuosiraportointi 30.6.2019, liite 1

107/02.02.01.00/2017

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 94

Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan
maa kun ta hal li tuk sel le on annettava 30.6. päivitetty osavuosiraportti
viimeistään elokuussa ta lous suun ni tel mas sa asetettujen tavoitteiden ja
talousarvion toteutumisesta sekä muista sisäisessä val von nas sa esiin
tulleista oleellisista kysymyksistä.

Esityslistan liitteenä 1 on osavuosiraportti, joka sisältää
päävastuualueittain toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen
päävastuualueiden raportit toteutetusta sisäisestä valvonnasta ja
yhteenvedon talousarvion toteutumisesta

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee raportin tietoon saatetuksi.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 1 Osavuosiraportti 2019
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Maakuntahallitus § 95 26.08.2019

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 2

68/10.02.00.00/2019

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 95

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen valmistelu on
edennyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimiseen ja kaavan vireille
tulosta päättämiseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitellään
kaavatyön lähtökohdat (luvut 3-6) ja alus ta vat teemakohtaiset tavoitteet
(luku 7). Lisäksi siinä esitellään selvitystarpeita, kaa va työn alustava
aikataulu, vuorovaikutuksen järjestäminen sekä miten kaavan vaikutuksia
ar vioi daan. Kaavoituspäällikkö esittelee OAS:n kokouksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on laadittu jo alkuvuoden aikana
vuorovaikutuksessa vi ran omais ten, kuten Pohjois-Savon ELY-keskuksen
ja ympäristöministeriön kanssa, sekä eri sidosryhmien kanssa
keskustellen. Aluerakennetyöryhmä käsitteli OAS:aa ko kouk ses saan 13.8.
ja liikennejärjestelmätyöryhmä 19.8. Maakuntahallitukselle esitellään työ-
ryh mien kommentit ja korjausehdotukset.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville ja kaavatyö
kuulutetaan vireille. Kaa va työ etenee osallistumis- ja arviointisuunnitelman
nähtävilläpidon jälkeen en sim mäi seen viranomaisneuvotteluun, jossa
nähtävilläoloaikana saatua OAS:n palautetta voidaan kä si tel lä.
Viranomaisneuvottelu pidetään 23.10.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2.
vaiheen osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman. Maakuntahallitus päättää
kaavatyön vireilletulon kuu lut ta mi ses ta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta 29.8.-27.9.2019.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Annaelina Isola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Liitteet Liite 2 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja
arviointisuunnitelma

Jakelu Annaelina Isola
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Maakuntahallitus § 96 26.08.2019

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, 2. vaiheen selvityksiä; maa-aineskysely ja
maisema-alueiden päivitysinventointi, liitteet 3-4

68/10.02.00.00/2019

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 96

Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n toiseen vaiheeseen liittyen on
valmistunut jo joi ta kin selvityksiä. Maisema-alueiden päivitysinventointia on
laadittu konsultin toimesta (FCG Oy / maisema-arkkitehti Riikka Ger)
vuosina 2017-2018. Inventoinnissa on tarkistettu noin 40 voimassa
olevassa maakuntakaavassa osoitettua maakunnallisesti merkittävää kult-
tuu ri ym pä ris tön tai maisemallisen merkityksen vuoksi arvokasta aluetta.
Alueiden pääl lek käi syyk siä on pyritty päivityksessä poistamaan,
aluerajauksia on tarkistettu ja kohdealueiden ni meä mi seen on ehdotettu
muutoksia. Sänkimäki-Kinahmi -alueen statusta on esitetty pu do tet ta van
valtakunnallisesti merkittävästä maakunnallisesti merkittäväksi.Tarkistetut
mai se ma-alu eet on koottu liitteeksi. Maisema-alueiden selvitystä on
esitelty 13.8. myös alue ra ken ne työ ryh mäl le, jonka kommentit tuodaan
myös maakuntahallitukselle tiedoksi.

Maa-ainesten ottoon liittyen on liitossa tehty keväällä 2019 sähköinen
tarvekysely alueen maa-ai nes toi mi joi den, tuottajien ja suurimpien
käyttäjien kesken. Kyselyssä pyrittiin hah mot ta maan maa-ainesten
tarvetta, riittävyyttä ja otto- sekä käyttöpaikkojen sijaintia vuo teen 2040
saakka. Kyselystä saatu palaute ei sellaisenaan riitä maakuntakaavatyön
poh jak si, mutta aiempiin selvityksiin ja muihin lähteisiin verrattuna, se
antaa suuntaviivoja kaavatyössä käsiteltävälle luonnonvarateemalle.
Laatusoran kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa Kuopion seudulla.

Mkj:n ehdotus: Merkitään selvitysaineisto tiedoksi.

Valmistelija: kaavoituspäällikkö Annaelina Isola 044 714 2609

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Annaelina Isola oli läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan.

Liitteet Liite 3 Maa-ainesten tarvekyselyn raportti 2019
Liite 4 Pohjois-Savon maisema-alueiden päivitysinventointi
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Maakuntahallitus § 97 26.08.2019

Lausunto Kainuun vaihemaakuntakaava 2030 ehdotuksesta

83/10.02.00.01/2019

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 97

Kainuun liitto pyytää lausuntoa vaihemaakuntakaavastaan, jossa
käsitellään alue- ja yh dys kun ta ra ken net ta, virkistystä, liikennejärjestelmää,
luonnon- ja kulttuuriympäristöä sekä luon non va ro jen käyttöä ja
elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Tarkistamisen tavoitteena on ajan tasais-
taa voimassaolevien maakuntakaavojen kokonaisuus ja kumota tai
muuttaa osin Kai nuun maakuntakaavan 2020, 1. vaihemaakuntakaavan,
kaupan sekä tuu li voi ma maa kun ta kaa van kaavaratkaisuja.

Maakuntakaavaehdotuksessa on liikenteen yhteistyökäytävinä
kansainvälinen Ou lu-Ka jaa ni-Var ti us- vyöhyke, KAJAANI-Kuhmo-Vartius
-vyöhyke sekä maakuntarajat ylittävä Vii tos tien kehittämisvyöhyke ja NIIKA
kehittämiskäytävä. Viitostien liikenteen yhteistyökäytävää jat ke taan
pohjoista kohden.

Mkj:n ehdotus: Pohjois-Savon liitto pitää Kainuun maakuntakaavaehdotusta 2030 hyvin
laadittuna ja sel keä nä. Pohjois-Savon ja Kainuun yhteiset intressit on
huomioitu hyvin mm. liikenteen yh teis työ käy tä vis sä viitostien ja osalta.
Savon rata on osoitettu voimassaolevassa Poh jois-Sa von
maakuntakaavassa 2030 kaksiraiteisena nopean liikenteen rataosana.
Tältä osin olisi hyvä yhdenmukaistaa Savon radan tavoitetaso ainakin
Kontiomäelle saakka. Kai nuun puolellakin Savon rata tulisi osoittaa
vähintäänkin merkittävästi parannettavana ra ta na, mikä mahdollistaa esim.
kohtaamispaikkojen toteuttamisen, tasoylitysten poistamiset ja muut
vastaavat raideliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantavat
toimenpiteet.

 Matkailun kannalta merkittävät luonnonrauha-alueet ovat Kainuun
maakuntakaavassa uu si, informatiivinen erityisominaisuutta kuvaava
merkintä, jolla on osoitettu kuusi maa kun nan reuna-alueiden
luonnonsuojelukohteita. Pohjois-Savoon rajautuen on osoitettu Vie re män
Talaskangas, mutta ei kuitenkaan Tiilikkajärven kansallispuistoon
rajoittuvia alueita Kai nuun puolella. Pohjois-Savon liitto esittää, että
Sotkamossa sijaitsevat Tiilikkajärven kan sal lis puis toon rajoittuvat
suojelualueet osoitetaan maakuntakaavassa luon non rau ha-alu ee na.

Valmistelija: suunnittelujohtaja Paula Qvick 044 714 2646

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu Kainuun liitto
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Maakuntahallitus § 98 26.08.2019

Esitys Savon Yrittäjät ry:n edustajan muutoksesta Pohjois-Savon maakunnan
yhteistyöryhmään

94/00.01.05.03/2017

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 98

Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnasta hallinnoinnista
(7/2014) mu kaan maakunnan liitto asettaa maakunnan yhteistyöryhmän.

Savon Yrittäjät ry esittää, että toimitusjohtaja Arto Nykäsen tilalle
Pohjois-Savon maa kun nan yhteistyöryhmään nimitetään uusi
toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Samalla esitetään, että Paula Aikio-Tallgren nimetään Arto Nykäsen tilalle
maakunnan yh teis työ ryh män 2. varapuheenjohtajaksi.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän
varsinaiseksi jä se nek si  sekä 2. varapuheenjohtajaksi Savon Yrittäjät ry:n
uuden toimitusjohtajan Paula Ai kio-Tall gre nin.

Valmistelija: EU-koordinaattori Antti Kumpula. 044 714 2682

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Jakelu Antti Kumpula
Savon Yrittäjät ry
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Maakuntahallitus § 99 26.08.2019

Pohjois-Savon kehittämisrahasto -hanke: Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen - Savonlinna
Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, liite 5

41/00.01.05.22/2019

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 99

Hakija: Pohjois-Savon liitto
Liitteessä 5 on hankkeen esittely.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -
Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026 -hankkeesta
seuraavaa:

1. Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.3.2019 - 30.6.2020
enintään 450 000 €. Avustusta myönnetään Pohjois-Savon
kehittämisrahastosta enintään 15 000 €. Avustusprosentti
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista on  3,33 %.

2. Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -hankkeen tuloksena syntyy
tausta-aineistoja ja selvityksiä, jotka luovat pohjaa varsinaiselle
kulttuuripääkaupunkivuoden hakemukselle. Lisäksi syntyy hakemus,
kulttuuripääkaupungin hakukirja, jolla Savonlinna voi osallistua
kulttuuripääkaupunkivuoden kansalliseen kilpailuun ja luodaan
itäsuomalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistoimintaverkosto. Verkoston
toiminta kulminoituu yhteiseen kulttuuripäääkaupunkivuoden 2026
suunnitelmaan ja ohjelmasisältöihin. Hankkeella on vahva uutuusarvo
ja tarvelähtöisyys tukien pohjoissavolaisten ja laajemmin mukana
olevien itäsuomalaisten kuntien elinvoimaa. Hanke toteuttaa
Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja sen toimeenpanosuunnitelmaa
edistämällä ylimaakunnallisten toimintojen muotoutumista.

3. Arvonlisäverot hyväksytään hankkeen kustannuksiksi.
4. Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen

soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.
5. Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Pohjois-Savon

kehittämisrahaston avustuksista on osa tätä päätöstä ja hankkeen
toteutuksessa on noudatettava sitä.

Valmistelija: rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen 044 714 2647

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 5 Hankemuistio: Kulttuurista elinvoimaa Järvi-Suomeen -
Savonlinna Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026

Jakelu Kari Tarkiainen
Satu Vehreävesa
Soile Juuti



Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 7/2019 148

Maakuntahallitus § 100 26.08.2019

Katsaus rakennerahastokauden 2021-2027 valmisteluun

168/00.01.05.03/2018

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 100

Euroopan komissio antoi 29.5.2019 Suomen kannalta myönteisen
esityksensä ko hee sio po li tii kan rahoituskehykseksi. Sen mukaisesti
Suomen kokonaisrahoitus nousisi 1,6 miljardiin euroon eli kasvua olisi 100
miljoonaa euroa. Komission esityksensä pohjana käyttämien las ken ta kri-
tee rien perusteella Itä- ja Pohjois-Suomen saanto olisi tästä n. 900
miljoonaa euroa. Alustavien epä vi ral lis ten laskelmien mukaan Etelä- ja
Länsi-Suomi olisivat saamassa noin 579 miljoonaa euroa. Ko mis sion
esitys tarkoittaa, että Itä- ja Pohjois-Suomen rakennerahastorahoitus
pysyisi ny kyi sel lään ja Etelä- ja Länsi-Suomen rahoitus olisi liki
kaksinkertaistumassa.

Etelä- ja Länsi-Suomi ovat julkisuudessa vaatineet rakennerahastovarojen
uusjakoa. Vaa de on perusteeton, sillä ns. saantolaskelmat perustuvat
EU-tason kriteereihin, joita so vel le taan kaikissa jäsenmaissa. EU:n
koheesiopolitiikan hengessä tukea suunnataan eniten niil le alueille, jotka
sitä eniten tarvitsevat, mm. pysyvien sijaintihaittojen ja elinkeino- tai väes-
töl lis ten haasteiden takia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto EU:n alue- ja
rakennepolitiikan 2021-2027 va ro jen jakoon hyväksytään ja julkistetaan
22.8.2019 Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksessa.

Satu Vehreävesa esittelee rakennerahastokauden valmistelua.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi asian.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 101 26.08.2019

Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen tiedoksi

148/00.00.01.02/2017

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 101
 Rautavaaran kunnanvaltuuston jäsen Lenita Ahola (ent. Voutilainen) on

pyytänyt eroa 6.3.2018 päivätyllä sähköpostiviestillä kaikista
luottamustoimista. Asia oli Rautavaaran kun nan val tuus ton päätettävänä
16.4.2018, mutta tuolloin maakuntavaltuuston va ra jä se nyys on jäänyt
kokonaan huomioimatta. Tämän vuoksi eronpyyntö maakuntavaltuuston
va ra jä se nyy des tä ja päätös asiasta on vasta nyt käsittelyssä.

 Rautavaaran kunnanvaltuusto totesi kokouksessaan 24.6.2019 Lenita
Aholan luot ta mus toi men Pohjois-Savon maakuntavaltuuston
varajäsenyydestä päättyneeksi ja valitsi Lenita Aho lan tilalle varajäseneksi
Hannele Pursiaisen.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto
merkitsee tiedoksi Le ni ta Aholan eron maakuntavaltuuston
varajäsenyydestä ja Rautavaaran kun nan val tuus ton päätöksen Hannele
Pursiaisen valitsemisesta maakuntavaltuuston varajäseneksi Lenita Aho-
lan tilalle.

Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 102 26.08.2019

Viranhaltijoiden päätökset

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 102

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKEPÄÄTÖKSET
03.06.2019
EURA
2014/2029/09020101/2015/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70221. SmokeBox
Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeen toiminta-alan ja tukimuodon muuttaminen TEM:stä OKM:ksi EURA
-järjestelmän hankehakemuksen valintamuistiossa. Hanke on OKM:n
hallinnonalan laiteinvestointihanke, jossa hankitaan
Savonia-ammattikorkeakoulun palolaboratorioon savukaasun mittauslaitteisto
ja savukaasujen analyysilaitteisto. Muutospäätöksen tekeminen viivästyi,
koska ko. muutostarve havaittiin marraskuussa 2016, jolloin tämän hankkeen
toimenpiteet oli toteutettu ja hankkeen loppuraportti hyväksytty sekä
loppumaksatus jo suoritettu. Tämä aiheutti teknisiä ongelmia
muutospäätöksen tekemiseen EURA -järjestelmässä, koska tällaisessa
tilanteessa oleville hankkeille ei ollut vielä valmista muutospäätöspohjaa.
Tämä EURAn uusi ominaisuus saatiin rakennettua loppukeväällä 2019, kun
TEM ja järjestelmäntuottava ohjelmistotalo rakensivat
rakennerahasto-ohjelman toteuttamisen edistämisen kannalta tärkeämmät
ominaisuudet ensin.

7.6.2019
EURA
2014/5516/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A73200. Innovaatio- ja kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja
kuntoutukseen (Kehittämishanke)
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Hankkeen henkilöstöä täydennetään. Aiemmin hyväksyttyyn
henkilöstösuunnitelmaan nähden lisätään hankehenkilöstöön uutta kaksi
hankehenkilöä ja yhden hankehenkilön nimikettä muutetaan. Hankkeen
henkilöstösuunnitelmaan on lisätty Suunnittelija 2, jonka tehtävä on hankkeen
toimenpiteiden mukaisesti aivohalvauspotilaille soveltuvien
kuntoutussovellusten suunnittelu ja testaus robottikuntoutusympäristössä.
Aiemmalta hankehenkilöstöltä on puuttunut ko. osaaminen. Lisäksi
Suunnittelija 2 kehittää ajosimulaattoriympäristön toimintamallia, jonka
kehittäminen on aloitettu yhdessä KYS:n ja Kansallisen Neurokeskuksen
kanssa. Toisena uutena henkilönä hankkeeseen palkataan harjoittelija, jonka
tehtävinä ovat liikeanalyysin ja robotiikkaan liittyvät kehitystyöt, erityisesti
liikeanalyysimenetelmien tarkkuuden parantaminen haastavalla kohderyhmällä
(esim. ylipainoiset henkilöt). Liikeanalyysimenetelmien tarkkuuden
parantamista tarvitaan, jotta voidaan kehittää valmiiksi menetelmä ja protokolla
ortopedisesti leikattujen potilaiden kävelyn analysoimiseksi hankesuunnitelman
mukaisesti. Kolmas henkilöstömuutos on kun aiemmin täyttämättä jäänyt
Laboratorioinsinöörin tehtävänimikkeen muuttaminen Liikunta-asiantuntija
2:ksi. Liikeasiantuntija 2 päätehtävä on edistyneiden tasapainon
testausmenetelmien kehitys ja menetelmien sovelluskohteiden kartoitus.
Menetelmissä käytetään instrumentoitua juoksumattoa.
Jatkoaikaa haettu 3 kuukautta 31.12.2019 saakka. Lisäaika tarvitaan
hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi,
erityisesti ajosimulaattoriympäristön asiakasprosessin kehittäminen ja
robottikuntoutusympäristössä yläraajakuntoutusprotokollan ohjelmointi ja
testaus suhteessa hankesuunnitelmaan vaativat lisää toteutusaikaa.
Liikelaboratoriossa kehitetään juoksuanalyysi, jonka käyttöä palvelutoimintaan
suunnitellaan. Lisäksi lisäajalla suunnitellaan toimintamalleja ja
hinnoitteluperusteita, suunnitellaan kuinka seudun yritykset ja muut toimijat
voivat hyödyntää entistä tehokkaammin laboratorioympäristöä hankkeen
päätyttyä.
Hankkeen rahoitussuunnitelmaa muutetaan Yksityinen -rahoitus ja Muu
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julkinen -rahoitus osalta. Aiemmin hyväksytyssä rahoituspäätöksessä
lentopalloseura LEKA Volley oli sitoutunut osallistumaan 500 eurolla hankkeen
rahoitukseen, mutta seura lopetti toimintansa hankkeen käynnistyttyä, eikä
näin ollen osallistukaan hankkeeseen eikä sen rahoitukseen. Itä-Suomen
yliopisto korvaa puuttuvan yksityisen rahoituksen omarahoituksellaan.
Hyväksytty rahoitusrakenteen muutos, henkilöstösuunnitelman täydennys ja
myönnetty jatkoaikaa 3 kuukautta 31.12.2019 saakka myönnetyn tuen
pysyessä ennallaan.

7.6.2019
EURA
2014/5053/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A73095. Hevosterveyspalveluiden digitalisointi
Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä
Hankkeessa toteutetaan hevosterveyspalveluita tarjoaville yrittäjille ja heidän
asiakkailleen Internetajanvaraussovellus, jota ei ehditä tekemään hankkeen
voimassa olevan rahoituspäätöksen päättymispäivään 30.6.2019 mennessä.
Sovellus poikkeaa jo olemassa olevista ajanvaraussovelluksista siten, että sitä
voi hyödyntää palveluntarjoajat, joilla ei ole kiinteää toimipistettä vaan tarjoajat
kiertävät maakunnissa asiakkaiden luona. Tämä on hyvin yleistä
hevosterveyspalveluita tarjoaville yrittäjille. Sovellus olisi täytynyt alkaa
toteuttaa jo viimeistään syksyllä 2018, mutta hankkeen henkilöstömuutosten
vuoksi muiden ostopalveluna otettavien palveluiden tarjouskilpailutus viivästyi.
Sovelluksen tekemiseen kuluu aikaa useampia kuukausia, jonka vuoksi
hankkeelle haetaan 4 kuukautta jatkoaikaa 31.10.2019 asti. Kyseiseen
päivään mennessä sovellus ehditään toteuttamaan, testaamaan sekä
tarkistamaan, että sovellus on mahdollisimman toimiva ja käyttövalmis
käyttäjille. Jatkoaika antaa joustoa mahdollisten ongelmatilanteiden selvittelylle
ja mahdollistaa tehokkaan markkinoinnin. Muutosta haetaan aikataulun lisäksi
budjetissa siirtäen kone - ja laiteinvestoinneista varoja ostopalveluihin ja
ostopalveluista palkkakustannuksiin. Kone- ja laiteinvestointien summa
käytetään sovelluksen tuottamiseen ja palkkakustannuksia tarvitaan
sovelluksen työstämisvaiheessa pilotointiin sekä markkinointiin, lisäksi myös
muihin tehtäviin joita ehditään tehdä jatkoajan myötä. Uusia sovelluksia tulee
jatkuvasti lisää. Näistä esimerkkinä keväällä 2019 valmistunut Hopoti
Horsecaren betaversio, johon tallien omistajat voivat kirjata hevostensa
terveystietoja. Jatkoajan myötä hankkeessa ehditään testaamaan myös tätä
sovellusta. Se antaa lisää laajuutta hankkeen tuloksiin. Koska hanke on
edennyt myöhässä henkilöstömuutosten vuoksi, jää jatkoajan myötä aikaa
työstää hankkeen nettisivujen Digisalkusta paremmin yrittäjien ja harrastajien
hyödynnettävissä oleva tietopaketti.
Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 4 kuukautta
31.10.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

16.6.2019
EURA
2014/5032/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A72958. TechnoGrowth 2020 – teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön,
uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke, TG 2.0
Tuensaajat: Navitas Kehitys Oy, Iisalmen Teollisuuskylä Oy, Kehitysyhtiö
Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hankkeessa on tarkastettu kustannusarvio, jossa kustannuksia siirretään
ostopalveluista henkilöstömenoihin. Tällä siirrolla varmistetaan osaamisen
siirtoon ja hankkeen toimenpiteisiin liittyvien henkilöstöresurssien kulujen
riittävyys hankkeen loppuajaksi sekä pystytään toteuttamaan hankkeen jäljellä
olevat toimenpiteet laadukkaasti hankesuunnitelman mukaisesti päätökseensä
siten, että ne hyödyttävät teknologiayrityksiä parhaalla mahdollisella tavalla.
Hyväksytty kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

16.6.2019
EURA
2014/7934/09020101/2019/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75005. Teollisuusalueen liikenneyhteyksien parantaminen
Tuensaaja: Keiteleen kunta
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 70 000 € (70 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 100 000 €
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Hyväksytty toteutusaika 1.7.2019-31.12.2019
Hanke on Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja - toimeenpanosuunnitelman
erityispainopisteiden 2019-2020 mukainen (TL 4): Saavutettavuus ja kestävä
aluerakenne. Hanke kehittää ja parantaa yritysten, liikennöitsijöiden ja muun
yritystoiminnan yhteyksiä ja saavutettavuutta Keiteleen kunnassa, Ketotiellä ja
sen välittömässä läheisyydessä. Hanke on kestävää kasvua ja työtä
2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitukseen TL1:llä,
erityistavoite 1.2.:een hyvin soveltuva pienimuotoiseksi luettavissa oleva
perusrakenteen infrahanke, jossa parannetaan pk-yritysten kannalta tärkeitä
liikenne- ja logistiikkayhteyksiä (vain IP-alueella). Hankkeessa on liittymiä
Keiteleen kunnan muihin hankkeisiin, sekä yritysinvestointeihin, joilla kaikilla
on sekä alueen liikenteelle että yhteyksille merkittävä vaikutus, ja joiden myötä
saadaan aikaan uutta työtä ja kasvua tässä pienessä, mutta vireässä
kunnassa.
Hankkeen kustannuksiksi hyväksytään vain välittömästi Ketotielle
-hankealueeseen (85 metriä) kohdistuvat työ- ja urakkakustannukset, jotka on
asianmukaisesti kilpailutettu. Tiestökartat sis. liiteaineistoon.
Hankevalintapisteet 16/35.

17.6.2016
EURA
2014/8478/09020101/2019/PSL

Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75006. Verkostotoiminnasta kasvua Pohjois-Savoon (VERKA)
Tuensaaja: Pohjois-Savon liitto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 337 229 € (80 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 421 536 €
Hyväksytty toteutusaika 1.5.2019-30.4.2022
Hanke toteuttaa hyvin Pohjois-Savon maakuntaohjelmaa ja
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa. ELMO (elinkeinot
murroksessa) on yksi kahdestatoista Euroopan alueesta, jotka EU:n komissio
on valinnut kilpaillun hakuprosessin kautta ELMO-pilottiinsa. Tällä hankkeella
osallistutaan IP-alueen ELMO-Strategian (elinkeinot murroksessa)
toimeenpanoon. Hankkeella edistetään maakunnallisten toimintamallien ja
maakunnan toimijoiden kansainvälisiin verkostoihin osallistumisia yhdessä Itä-
ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa. Hankevalintapisteet 29/65.
Hankkeelle esitetään 80% tukea.
Perustelut: hanke kohdentuu koko maakuntaan ja laajasti koko IP-alueelle.
Hankkeen tarkoitus on palvella sekä julkisia että elinkeinoelämän toimijoita ja
yrityksiä. Hankkeelle ei ole ollut perusteltua tässä vaiheessa hakea yksityistä
rahoitusta tai muiden ulkoisten organisaatioiden osarahoitusta. Hanke
toteutetaan 15%:n flatratella.
Perustelut: Hankealue on maantieteellisesti laaja ja hankehenkilöstö liikkuu
kansallisesti ja kansainvälisesti paljon, joka puoltaa matkakustannusten
hyväksyttävyyttä todellisina kustannuksina. Edellä mainituin perusteluin
hanketta esitetään rahoitettavaksi kestävää kasvua ja työtä 2014-2020,
Suomen rakennerahasto-ohjelmasta EAKR:n toimintalinjasta 2,
erityistavoitteesta 4.1.
Maakuntahallitus on 28.8.2017 §13 delegoinut rakennerahasto-ohjelman
EAKR-rahoituspäätösten teon toimikautensa (2017-2020) ajaksi
maakuntajohtajalle. Koska aluekehitysjohtaja on esteellinen näiden
hankkeiden EURA-päätösesittelyn osalta (Hallintolaki 434/2003 § 27),
maakuntahallitus tekee varsinaisen rahoituspäätöksen VERKA-hankkeesta.
Maakuntajohtaja toimeenpanee maakuntahallituksen tekemän
EAKR-päätöksen samana päivänä EURA2014 –tietojärjestelmässä
ohjelmapäällikön toimiessa esittelijänä aluekehitysjohtajan sijaan.

MUUT PÄÄTÖKSET
5.6.2019/31/53/00.01.05.22/201
9

Maakuntajohtajan päätös Pohjois-Savon kehittämisrahastosta: Pohjois-Savon
Lakeland 2 -hanke

5.6.2019/32/2/01.04.01.00/2018 Päätös työsuojeluvaltuutetun korvauksen maksamisesta
10.6.2019/33/98/02.08.00/2015 Maakuntavaltuuston koulutusseminaari  23.-24.5.2019
12.6.2019/34/62/01.01.01.02/20 Päätös hallinto- ja viestintäassistentin valinnasta
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19
12.6.2019/63/00.04.01.01/2016 Hankintapäätös: Valokuvallisen kehittämisen työpaja maakuntauudistuksen

ydinryhmälle Neemo Oy:stä
14.6.2019/36/129/01.01.02.02/2
010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta vs. hallintojohtaja Pekka Kaikkoselle

 6.8.2019/37/138/00.01.05.20/2
014

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen
rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon liiton hallinto- ja valvontajärjestelmän
(HVJ) kuvauksen päivityksestä

6.8.2019/38/129/01.01.02.02/20
10

Jatkopäätös lisävastuupalkkion maksamisesta vs. hallintojohtaja Pekka
Kaikkoselle

Aluekehitysjohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET
13.6.2019
EURA
2014/6926/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74228. Business Centerin varuste- ja laitehankinnat -BC 2
Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Tällä päätöksellä hyväksytään hankkeelle tarkennettu ostopalvelubudjetti.
Business Centeriin liittyviä hankintoja on tarkennettu siten, että ne palvelevat
alkuperäistä suunnitelmaa paremmin yritysten palvelukonsepteja ja
yrityskehittämistä business centerissä. Muutoksilla ei ole vaikutusta hankkeen
tukeen eikä hankkeelle hyväksyttyihin kokonaiskustannuksiin.
Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja hankesuunnitelman täydennys
ostopalveluiden osalta myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

13.6.2019
EURA
2014/4965/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A72716. Silmälääkekehityksen yksikön
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Hankkeelle on haettu jatkoaikaa 2 kk eli ajalle 1.9.-31.10.2019. Perusteluina
on se, että toimintaa voidaan hankesuunnitelman mukaisesti markkinoida ja
esitellä suuressa kansainvälisessä konferenssissa, missä paikalla on
runsaasti potentiaalisia tki-palvelujen hyödyntätahoja. Hankkeessa on
budjetoitu varoja ostopalveluihin 15000 € johon kuuluvat  markkinoinnin kulut,
jotka  liittyvät  nettisivuihin,  markkinoinnin  esitteisiin,  kongressien  ja
messujen näyttelyihin sekä julkaisujen 'open access' maksuihin.
Puolletaan 2 kk jatkoajan myöntämistä hankkeelle. Hankkeen jatkoaika
mahdollistaa ko. kongressissa tapahtuvan hankkeen markkinoinnin
suunnitellusti, mikä tukee hankkeen tavoitteiden toteutumista. Hankkeen koko
toteutusajaksi tulee näin 17.4.2017-31.10.2019.
Myönnetty jatkoaikaa 2 kuukautta 31.10.2019 saakka myönnetyn tuen
pysyessä ennallaan.

00619/14.6.2019 Muutospäätös/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
5/2016/Rahasto. Savilahden innovaatioalusta -selvityshanke
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty jatkoaikaa viisi kuukautta ajalle1.6.-31.10.2019.
Jatkoajalla edistetään terveysalan yritysten yhteistyötä ja verkottumista sekä
taataan innovaatioekosysteemin edistämisen kannalta parhaan operaattorin
toiminnan käynnistyminen ja varmistetaan viestinnälliset toimet. Hyväksytty
hankesuunnitelman tarkennus ja kustannusrakenteen muutos myönnetyn tuen
pysyessä ennallaan. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat kasvaneet 54113
euroa, mutta Pohjois-Savon kehittämisrahaston tuen määrä on säilynyt
ennallaan ja tukiprosentti laskee 5,87 %:iin.

25.6.2019
EURA
2014/4964/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A72719. Jatkuvatoimisen lääkkeenvalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin
kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen (JATKUPRO)
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Hankkeessa hankitaan lähi-infrapuna spektroskopiaan (NIR) perustuva
laitteisto monimuuttujaohjelmistoineen. Laitteiston hankinnan toimitusajaksi
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luvattiin tarjouksessa 12-14 viikkoa tilauksesta eli helmikuun loppuun 2019.
Mutta laitteiston hankinta viivästyi ja se saapui hankkeen toteuttajalle lopulta
toukokuussa 2019, ja se saatiin asennettua omalle paikalleen Itä-Suomen
yliopistolla vasta toukokuun viimeisellä viikolla. Jotta laitteisto on
toimintakuntoinen ja tuottaa luotettavaa dataa, niin hanke tarvitsee kolmen
kuukauden jatkoajan (31.10.2019 saakka), jonka aikana tullaan asentamaan
NIR spektrometrin mittapäät yksitellen linjaston osiin ja todentamaan niiden
oikeellinen toiminta reaaliaikaisella  prosessimonitoroinnilla. Jatkoajan aikana
asennetaan NIR mittapää jatkuvatoimisen sekoittimeen, asennetaan NIR
mittapään rullapuristinrakeistimeen sekä asennetaan NIR mittapää
tablettikoneen pakkosyöttölaitteeseen. Joiden jälkeen toteutetaan
kokolinjaston reaaliaikainen prosessimonitoroinnin koeajo, jolla todennetaan
kolmen yhtäaikaisen NIR mittauksen ja reaaliaikaisen monitoroinnin toimivuus
ja tulosten oikeellisuus, joka on ollut hankkeen tavoitteena.
Myönnetty jatkoaikaa 3 kuukautta 31.10.2019 saakka myönnetyn tuen
pysyessä ennallaan.

26.6.2019
EURA
2014/5660/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A73544. Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, analyyttinen kemia ja
mikrobiologia tuotteistamisen ja kaupallistamisen tukena
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Hankeparin investointihankinnan kilpailutuksen ja toimituksen viivästyminen
sekä vaikeudet hankkia toimiva kokonaisuus (päälaitteet ja optiot hankittava
erikseen) viivästyttivät hankintojen kokonaistoteutusta. Hankeajan
pidentäminen mahdollistaa kiinteästi laitteiston toiminnallisuuteen kuuluvien
esikäsittely- ja jälkikäsittelylaitteistojen asianmukaisen kilpailutuksen,
hankinnan sekä käyttöönoton. Henkilöstöön liittyvien rekrytointihaasteiden
vuoksi, hankkeen mikrobiologiaosion toiminnan aloitus viivästyi vuoden 2019
alkuun. Nykyisen rahoituspäätöksen (31.8.2019 saakka) toiminta-ajan
puitteissa ei hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisten työpakettien sisältöjä
ei saada suunnitellusti toteutettua, jolloin toteutusajan jatkaminen 4
kuukaudella varmistaa hankkeen tulosten saavuttamisen tavoitteiden
mukaisesti. Jatkoajan turvin valmistellaan laitteiston toimintaohjeet, jotta
jatkossa osaamisen levittämisen ja palvelujen tuotteistamisen edellytykset
paranevat. Lisäksi tuotetaan tietoa laitteistojen ja menetelmien
käytettävyydestä erilaisten materiaalien prosessointiin ja analysointiin sekä
palveluiden hinnoittelusta ja erilaisista sopimuksellisista reunaehdoista.
Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 4 kuukautta
31.12.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.

26.6.2019
EURA
2014/5659/09020101/2017/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A73549. Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, infra
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat laiteinvestointihankkeen
toteutusaikaa jatketaan 4 kuukautta, jolloin se on sama kuin hankkeeseen
liittyvän kehittämishankkeen toteutusaika. Hankkeen laitehankinta jouduttiin
jakamaan kahteen osaan, kun koko kokonaisuudesta ei saatu yhtään
tarjousta, tämä viivästytti laitehankintojen toteuttamista ja laitteistojen
käyttöönottoa. Hankesuunnitelmaan kustannusarvioon täsmennettiin
biojalostusnesteiden tislauslaitteistokokonaisuus sekä esikäsittely- ja
jälkikäsittelylaitteisto omiksi hankintakokonaisuksiksiin. Toisaalta hankkeet on
yhdistetty EURA -järjestelmässä koontitunnuksella hankepariksi, jolloin myös
investointihankkeen toimenpiteet ja tulokset raportoidaan kehittämishankkeen
seurantaraportin yhteydessä. Myös tämän investointihankkeen
loppuraportointi ja -maksatus voidaan tehdä samanaikaisesti
kehittämishankkeen kanssa, jolloin ko. hankkeilla on hyvä olla sama
toteutusaika.
Hyväksytty kustannusrakenteen muutos ja myönnetty jatkoaikaa 4 kuukautta
31.12.2019 saakka myönnetyn tuen pysyessä ennallaan.
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Aluekehitysjohtajan muut päätökset

25.6.2019/1/66/01.01.01.02/201
9

Päätös hankepäällikön valinnasta Verkostotoiminnasta kasvua
Pohjois-Savoon (VERKA) -hankkeeseen

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 103

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille
nostamia edunvalvon ta-asioita.

Päätös: Asioita ei ollut.
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Maakuntahallitus § 104 26.08.2019

Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, liitteet 6-9

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 104

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:

1. Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot
muutoshakemukset, oheismateriaali.

2. Suunnittelujohtajan antamat lausunnot
Vesannon kirkonkylän osayleiskaavan päivittäminen, D 88/2018
Kaivosluvan määräysten tarkistamisasia, Lahtojoen kaivospiiri KaivNro
K7363, Kaavi, D 67/2019
Leppävirran taajaman ja sen ympäristön osayleiskaavan muutos
valtatien 5 ympäristössä, (kaavaehdotus), D 145/2018
Korttelin 269 (osa) asemakaavan muutos, Puustellintien ja seututie
561 risteys, Pielavesi, D 70/2019
Kuopion Nilsiän keskustan osayleiskaavaluonnos, D 75/2019
Onkivesi-Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis-
ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä kaavaluonnos, Lapinlahti, D
47/2012
Onkiveden ja Nerkoojärven rantaosayleiskaavan muutoks kiinteistöllä
402-413-9-110 Paavola, Lapinlahti, D 77/2019
Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksista,
Musiikkikeskuksen ympäristö ja Lumit sekä Hotelli- ja
kongressikeskus, Kuopio, D 86/2018

3. TEN -T -asiat, liitteet 6-8
Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto Euroopan laajuisen
liikenneverkon (TEN - T) suuntaviivat arviointiin/kuulemisiin, D
172/2017
Esitys valtatien 5 ja Savon radan sisällyttämisestä TEN -T
ydinverkkoon, D 159/2010
Pohjois-Savon liiton vastaus Euroopan laajuisen liikenneverkon
kehittämisen kuu le mi seen, D 159/2010

4. Rahoitustiedote ajalta 1.1.2019-30.6.2019, D 73/2016, liite 9

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti lisäyksellä,
että vuoden maaseututoimijaksi valittu tervolainen Seija Korhonen
pyydetään hallituksen kokoukseen onniteltavaksi sekä esittelemään
vetämäänsä Kirkonkylät palvelukeskuksina -hanketta.

Liitteet Liite 6 Itä-Suomen neuvottelukunnan kannanotto Euroopan laajuisen
liikenneverkon (TEN-T) suuntaviivat –arviointiin/kuulemiseen

Liite 7 Esitys valtatien 5 ja Savon radan sisällyttämisestä TEN-T
ydinverkkoon

Liite 8 Pohjois-Savon liiton vastaus julkiseen kuulemiseen Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksesta, joka koskee union
suuntaviivoja Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi

Liite 9 Rahoitustiedote ajalta 1.1. - 30.6.2019
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Maakuntahallitus § 105 26.08.2019

Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 26.08.2019 § 105

Mkj:n ehdotus: Seuraava kokous on maakuntatalolla maanantaina 23.9.2019 alkaen klo
9.30.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. Puheenjohtaja
päätti   kokouksen klo 10.30.
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POHJOIS-SAVON LIITTO
Maakuntahallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot (§ 94-97, 100 - 105)

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 (§ 91 - 93, 98, 99)

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
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Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.


