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Muistio 1/2021
24.03.2021

Aika:
Paikka:

Keskiviikko 24.3.2021 klo 17.05 – 18.25
Teams – kokous

ESITYSLISTA
1§

Kokouksen avaus
Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna Huttunen avasi kokouksen
klo 17.05.

2§

Läsnäolijoiden toteaminen
Kokouspäivämäärä on sovittu 10.12.2020 ja kokousajankohta on vahvistettu sähköisellä
kalenterikutsulla 1.2.2021. Esityslista liitteineen on lähetetty 19.3.2021.
Todettiin kokouksen osanottajat Teams-yhteyden välityksellä (Liite 1 a)

3§

Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtajana toimi Pohjois-Karjalan maakuntahallituksen puheenjohtaja Hanna
Huttunen, esittelijänä maakuntajohtaja Markus Hirvonen ja sihteerinä kehittämisjohtaja
Risto Poutiainen.
Todettiin, että neuvottelukunnan pöytäkirjaan ei kirjata käytyä keskustelua, vaan selkeät
evästykset ja päätökset kirjataan.

4§

Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen pöytäkirja tallennetaan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton www-sivuille.

5§

Esitys:

Hyväksytään esityslista.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista.

Suomen kestävän kasvun ohjelman valmistelu ja toteuttaminen
Suomen kestävän kasvun ohjelmaluonnos osana EU:n elpymisrahoitusta on valmistunut.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi 15.3.2021 Suomen alustavaa elpymis- ja
palautumissuunnitelmaa, joka linjaa EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen
rahoituksen käyttöä Suomessa. Alustavan suunnitelman perusteella käydään
epäviralliset keskustelut EU komission kanssa ja Suomen suunnitelma on tarkoitus
toimittaa Euroopan unioniin huhtikuun lopussa.
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Suunnitelman valmisteluvaiheessa on käyty maakuntakierros ja sitä on käsitelty laajasti
eri kuulemisissa. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa on käsitelty myös Itä- ja PohjoisSuomen neuvottelukunnassa 10.12.2020 ja siihen liittyen on Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien toimesta annettu kaksikin eri kannanottoa, joista viimeisin 26.1.2021.
Luonnos Suomen kestävän kasvun ohjelmaksi sisältää neljä pilaria, jotka ovat:
- Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta (n. 820 M€)
- Digitalisaatio lisää tuottavuutta ja tuo palvelut kaikkien saataville (n. 220 M€)
- Työllisyys ja osaaminen vauhdittavat kestävää kasvua (n. 640 M€)
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus paranee (n. 400 M€)
Kokouksessa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja sen toimeenpanoa esittelee
valtiovarainministeri Matti Vanhanen.
Liite 1:
Liite 2:

Yhteenvetoaineisto Suomen kestävän kasvun ohjelmasta
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto Suomen kestävän kasvun
ohjelmaan

Esitys:

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta merkitsee tiedoksi Suomen
alustavan elpymis- ja palautusuunnitelman ja käy siihen liittyvän
keskustelun.
Hyväksyttiin. Todettiin, että ministeri Matti Vanhanen esitteli Suomen
kestävän kasvun ohjelmaa ja sen pohjalta käytiin keskustelu.

Päätös:
6§

Kannanotto Harvaan asuttujen alueiden parlamentaariselle työryhmälle
Valtioneuvosto on nimittänyt 8.10.2020 Harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen
työryhmän Suomen harvaan asuttujen alueiden mahdollisuuksien parantamiseksi.
Työryhmän toimikausi on 12.10,2020 – 30.6.2023.
Työryhmän puheenjohtajana toimii kansanedustaja Hanna Huttunen ja
varapuheenjohtajana kansanedustaja Johanna Ojala-Niemelä. Itä- ja Pohjois-Suomen
neuvottelukuntien alueelta on lisäksi seuraavat kansanedustajat: Raimo Piirainen, Minna
Reijonen, Heikki Autto ja Mari-Leena Talvitie (varajäsen).
Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt perustuslaillista ennakkoarviota eräistä
edellisen parlamentaarisen työtyhmän loppuraportissa esitetyistä toimenpiteistä OTT,
professori Tuomas Ojaselta. Ojasen lausunto on liitteenä.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta hyväksyi kokouksessaan 10.12.2020
yhteistyöohjelman vuodelle 2021. Yhtenä painotuksena on: Itä- ja Pohjois-Suomen
maakunnille yhteisiin asioihin vaikuttaminen ja niiden edistäminen, jotka liittyvät mm.
monipaikkaisuuteen, valtion toimintojen ja julkisten palvelujen saatavuuteen sekä
reagoiminen ajankohtaisiin asioihin.
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Edellä olevaan perustuen on valmisteltu kannanotto Harvaan asuttujen alueiden
parlamentaariselle työryhmälle.
Puheenjohtaja Hanna Huttunen esittelee kokouksessa Harvaan asuttujen alueiden
parlamentaarisen ryhmän toimintaa.

Liite 3:
Liite 4:
Esitys:
Päätös:
7§

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien kannanotto Harvaan asuttujen
alueiden (HAMA) parlamentaarisen työryhmän loppuraportissa
esittämistä toimenpide-ehdotuksista
Professori Tuomas Ojasen lausunto 27.1.2021
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta hyväksyy liitteenä 3 olevan
kannanoton.
Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta hyväksyi liitteen 3 mukaisen
kannanoton.

EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahaston valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomessa
EU:n oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon liittyviä alueellisia suunnitelmia
valmistellaan parhaillaan 14 maakunnassa. Alueellisten suunnitelmien luonnokset on
toimitettu 12.3.2021 työ- ja elinkeinoministeriöön.
itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunnan kokousaikataulun puitteissa käydään
tilannekatsaus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston ja sen alueellisten suunnitelmien
valmistelusta.
Kehittämisjohtaja Risto Poutiainen Pohjois-Karjalan maakuntaliitosta esittelee
valmistelutilannetta.
Liite 5: Työ- ja elinkeinoministeriön ohje 29.1.2021

8§

Esitys:

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta merkitsee EU:n oikeudenmukaisen
siirtymän rahaston alueellisen valmistelun tiedoksi ja käy siihen liittyvän
keskustelun.

Päätös:

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta merkitsi tiedoksi EU:n
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston alueellisen valmistelun ja kävi siihen
liittyvän keskustelun. Liitteenä 5 kehittämisjohtaja Risto Poutiaisen esitys.

Muut asiat
Todettiin, että seuraava kokous pidetään erikseen sovittavana ajankohtana kesäkuussa.

9§

Kokouksen päättäminen
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Hanna Huttunen päätti kokouksen klo 18.25.
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