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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
MH § 78
Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 103 §:n mukaan kokouskut
su on lähetettävä viittä päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt
ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse jä
senille, varajäsenille ja muille, joilla on läsnäolooikeus tai velvolli
suus.
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdo
tukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydes
sä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.
Tämä esityslista on postitettu 27.05.2020.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa kokouksen sääntöjen mukaan koolle kutsu
tuksi ja päätösvaltaiseksi.
Maakuntahallitus myöntää läsnäoleville asiantuntijoille läsnäolo ja
puheoikeuden.
Merkitään, että tämä kokous pidetään ns. hybridikokouksena (osa
osallistujista paikan päällä ja osa etänä) koronavirustilanteen vuoksi.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
_______

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Pöytäkirjantarkastajien valinta
MH § 79
Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 123 §:n mukaan pöytäkirjan
allekirjoittaa puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastaa
kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua toimielimen jäsentä jollei
toimielin ole muuta päättänyt.
Hallintosäännön 123 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja
tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä teh
tyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erik
seen ennen kokousta.
Maakuntahallitus on päättänyt 28.08.2017 § 109 pöytäkirjan sähköi
sestä tarkastuksesta seuraavasti. Pöytäkirjanpitäjän varmentama
pöytäkirja lähetetään sähköpostitse maakuntahallituksen kokouksen
puheenjohtajalle hyväksymistä varten. Puheenjohtaja ilmoittaa säh
köpostilla hallintopäällikölle ja sihteerille pöytäkirjan hyväksymises
tään. Puheenjohtajan hyväksymisilmoituksen jälkeen pöytäkirja lä
hetetään sähköpostilla pöytäkirjantarkastajille, jotka ilmoittavat säh
köpostilla tarkastuksestaan hallintopäällikölle ja sihteerille. Pöytäkir
jan hyväksymistä koskevat sähköpostiilmoitukset liitetään pöytäkir
jaan ja puheenjohtaja allekirjoittaa tarkastetun pöytäkirjan
hallintosäännön 123 §:n mukaisesti.
Kainuun liiton hallintosäännön 13 luvun 124 §:n mukaan maakunta
hallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai
valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kun
tayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalaissa tarkemmin sääde
tään.
Maakuntahallitus hyväksyi 25.02.2013 kokouksessaan periaatteet,
että pöytäkirjantarkastus suoritetaan kiertävällä tavalla aakkosjärjes
tyksessä.
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi @kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eero Suutari ja
Eila Aavakare.
Maakuntahallitus:
Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Suutari ja
Eila Aavakare.
______

Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN LIITTO

PÖYTÄKIRJA

Maakuntahallitus

§ 80

7/2020

6

01.06.2020

Biojalostuksen mittaukset professuurin ajankohtaiskatsaus ja
talousraportit
243/00.04.01/2017
MH § 80
Maakuntahallitus on päättänyt kokouksessaan 30.10.2017 § 158
Kainuun liiton osallistumisesta lahjoitusprofessuurin rahoitukseen
yhdessä Kajaanin kaupungin ja Valmet Automation'in ja St1:n kans
sa. Maakuntahallituksen päätös osallistumisesta Oulun yliopiston
Kajaaniin sijoitettavan modernin biojalostuksen lahjoitusprofessuurin
rahoitukseen oli 100 000 euroa vuositasolla kaudella 20182020.
Myöhemmin Kainuun liitto on sopinut Oulun yliopiston kanssa rahoi
tuksen ensimmäisen osuuden maksamisesta alkuvuodesta 2019 ja
seuraavien osuuksien maksamisesta vuosina 2020 ja 2021. Päätök
sessään maakuntahallitus edellyttää, että rahoitus tukee konkreetti
sesti biotalouden kehittämistä ja maakuntahallitukselle tulee rapor
toida vuosittain rahoituksesta ja toiminnan tuloksista.
Lahjoitusprofessuurihankkeen ajankohtaiskatsauksen tulevat esitte
lemään maakuntahallituksen kokoukseen seuraavat henkilöt bioja
lostuksen mittaukset tutkimusryhmästä Oulun yliopistolta:
 professori Mika Ruusunen
 dekaani Riitta Keiski
 yksikön johtaja Esa Muurinen
Kainuun liitolle toimitettu kustannus ja toimenpideraportti ajalta
09/201902/2020 sekä kustannusraportti ajalta
01.09.201830.04.2020 lähetetään oheismateriaalina tiedoksi vain
maakuntahallituksen jäsenille.
Lisätietoja asiasta antavat maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044
797 0197 ja aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh. 040 574 0804
tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi biojalostuksen mittaukset pro
fessuurin ajankohtaiskatsauksen ja kirjalliset talousraportit.
Maakuntahallitus:
Asiaa esittelivät Biojalostuksen mittaukset tutkimusryhmästä Oulun
yliopistolta professori Mika Ruusunen ja dekaani Riitta Keiski. Lisäk
si kokouksessa oli läsnä yksikön johtaja Esa Muurinen.
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakunta
johtajan ehdotuksen.
_______
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus
MH § 81
Tässä asiakohdassa käsitellään Kainuun liiton omaan toimintaan liit
tyviä ajankohtaisia kysymyksiä:
1) Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatiminen
Viitostien kehityskäytäväselvityksen laatiminen on jälleen aktivoitu
nut ja edennyt uudella tavalla teemalla ”Valtion ja alueen elinvoima
ja ilmastokumppanuus Viitoskäytävän kehittämisessä”. Ohessa eril
lisliitteenä pääosin EteläSavon maakuntaliitossa valmisteltu hank
keen esittelyaineisto. Luonnos päivittyy koko ajan saadun palautteen
ja keskustelujen pohjalta.
Kainuun liiton hanke ja aluekehitys vastuualue on ollut ja on tässä
hankevalmistelussa aktiivisesti mukana.
PohjoisSavon liiton Patrick Hublin on käynyt alustavia keskusteluja
TEM:n Katja Palosen kanssa asiasta ja mahdollisuuksista pilotoida
asiaa TEM:n hankerahoituksella. Tätä Viitostien elinvoima ja ilmas
tokumppanuushankeluonnosta on esitelty ajankohtaiskatsauksen
yhteydessä PohjoisSavon liiton maakuntahallitukselle ja EteläSa
von liiton maakuntahallitukselle asiaa esitellään lähiaikoina.
Erillisliite nro: 9
2) Biojalostamon mittaukset professuurin rahoitussopimus
Oulun yliopiston edustajien pyynnöstä on järjestetty 14.5.2020 pro
fessuurihanketta koskeva neuvottelu, johon osallistuivat yliopiston,
Kainuun liiton ja Kajaanin kaupungin edustajat. Neuvottelussa todet
tiin hankkeen edistymistilanne sekä yliopiston ehdotus rahoituksen
uudelleen järjestämiseksi. Käydyn keskustelun perusteella sovittiin,
että on tarkoituksen mukaista valmistella po. hanketta koskien uusi
rahoitussopimus, jossa otetaan huomioon rahoituksessa ja toimin
nassa tapahtuneet muutokset.
Maakuntahallitus päättää myönnetäänkö maakuntajohtajalle valtuu
det käydä po. sopimuksen päivittämistä koskevat neuvottelut.
3) Maakuntajohtajien 3.6.2020 kokouksen asiat
Esityslista ei ole vielä tullut.
4) Kainuun lentoliikenteen turvaaminen
Käydään tilannekatsaus ja keskustelu asiaan liittyvistä toimenpiteis
tä ja vaikuttamisesta.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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5) Kainuun mainetyön tilannekatsaus
Kainuun aluemarkkinoinnin vahvistaminen hankkeen valmisteluun
liittyen mainetiimi on koonnut kokonaiskuvaa käynnissä ja suunnit
teilla olevista Kainuun markkinointi ja mainetyötä tukevista hank
keista. Näiden hankkeiden toimintaa koordinoidaan mainetiimin ja
käynnistyvän hankkeen kautta.
6) Kainuun liiton toiminnan suunnittelu
Kainuun liiton kuntakierros on suunniteltu toteutettavaksi elokuussa
hybridikokousmallilla.
Evästyskeskustelu Kainuun liiton viestintäpäällikön tehtävän / viran
jatkosta.
7) Muut mahdolliset ajankohtaiset asiat
Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044
797 0197 sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation ja antaa
mahdollisia evästyksiä asioiden jatkovalmisteluun.
Maakuntahallitus:
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus myönsi maakuntajoh
tajalle asiakohdassa 2 mainitun valtuuden käydä Biojalostamon mit
taukset professuurin sopimuksen päivittämistä koskevat
neuvottelut.
Muilta osin maakuntahallitus päätti siirtää asiakohtien 1 sekä 37 kä
sittelyn maakuntahallituksen seuraavaan kokoukseen 8.6.2020.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun edunajaminen
MH § 82
Kainuun edunajamisen ajankohtaiskatsauksen tarkoituksena on ar
vioida Kainuun aluekehityksen tilannekuvaa sekä käydä keskustelua
maakunnan edunajamista koskevista asioista. Tässä kokouksessa
keskitytään käsittelemään koronakriisin vaikutuksia Kainuuseen ja
Kainuun selviytymistoimenpideohjelmaa.
Tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen osallistuvat kutsuttuina
asiantuntijoina kansanedustajat Merja Kyllönen ja Tuomas Kettunen
sekä Vihreiden puoluevaltuuston puheenjohtaja Silja Keränen ja yli
johtaja Jaana Korhonen Kainuun ELYkeskuksesta.
Kainuun liitto ja Kainuun ELYkeskus ovat koonneet yhdessä koro
nakriisin alueellisia vaikutuksia Kainuuta koskevaa tilasto ja muuta
faktatietoa. Tietopohjaa on koottu ajantasaisista tilastoista (työlli
syys), viranomaisten rekistereistä ja eri järjestöjen tekemistä kyse
lyistä. Ensimmäinen yhteenveto esitettiin Kainuun maakuntahallituk
selle ja Kainuun valmiusfoorumille 18.5.2020 kokouksissa. Maakun
tahallitukselle tuodaan tiedoksi päivitetty tilannekatsaus koronakriisin
vaikutuksista Kainuulle.
Kainuun liitto on täydentämässä tilannetietoa järjestämällä verkkoky
selyt Kainuun matkailutoimijoille sekä tapahtuman järjestäjille.
Koronakriisin taloudellisia vaikutuksia selvittänyt ryhmä (pj. Vesa
Vihriälä) luovutti arviointiraporttinsa työ ja elinkeinoministeriölle ja
valtionvarainministeriölle 8.5.2020.
Selvitysryhmä esitti raportissaan kolmivaiheisen talousstrategian ko
ronakriisiin. Talouspolitiikan ensimmäinen tehtävä on vähentää rajoi
tustoimista ja pelosta aiheutuvia välittömiä haittoja ennen kaikkea
yrityssektorin toimintakyvylle. Tämän jälkeen talous tarvitsee tuntu
vaa elvytystä. Kun talous on palautunut kasvuun, talouden vaurioita
tulee korjata ja julkinen talous vakauttaa. Selvitysryhmän mukaan
hallituksen tulisi elvytystoimista päättäessään päättää myös tarvitta
van sopeutuspaketin tavoitteista sekä määrittää prosessi toimenpi
teiden valmistelua ja rivakkaa toimeenpanoa varten.
Kainuun selviytymis ja elvytystoimenpiteiden valmistelu
Kainuun maakuntahallitus päätti kokouksessaan 18.5.2020 käynnis
tää Kainuun selviytymis ja elvytystoimenpiteiden valmistelun yhteis
työssä sidosryhmien kanssa. Kainuun liitto on valmistellut edellisen
kokouksen linjausten mukaisesti maakunnallisten toimijoitten kanssa
elvytystoimia, jotka kohdistuvat koronakriisistä vaikutusten korjaami
seen ja taloudellisen toiminnan elvyttämiseen maakunnassa. Tässä
vaiheessa on valmisteltu ensisijassa edunajamistoimenpiteitä, jotka
Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN LIITTO

PÖYTÄKIRJA

Maakuntahallitus

§ 82

7/2020

10

01.06.2020

ovat kiireellisiä. Valmisteluun sisältyy myös mahdolliset valtion käyn
nistämät elvytystoimenpiteet ja muut uudet avaukset.
Asiaa on valmisteluvaiheessa käsitelty mm. Kainuun alueellisessa
valmiusfoorumissa ja Kainuun liiton ja Kainuun ELYkeskuksen joh
toryhmien yhteiskokouksessa. Kainuun liittoon toimitettujen ehdotus
ten ja käytyjen keskustelujen pohjalta maakuntahallituksen kokouk
selle esitetään ehdotus toimenpideohjelmaksi. Se on tarkoitus hy
väksyä Kainuun liiton ja sidosryhmien yhteisen edunajamisen poh
jaksi.
Kainuun liitto on pyytänyt kunnilta ja keskeisiltä sidosryhmiltä ehdo
tuksia po. toimenpiteiksi. Kainuun liittoon 27.5.2020 mennessä saa
puneet ehdotukset toimitetaan maakuntahallitukselle oheismateriaa
lina.
Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044
797 0197 sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation ja linjaa
Kainuun tulevaa edunvalvontaa ja muita ohjelmaan sisältyviä Kai
nuun koronakriisin selviytymis ja elvytystoimenpiteitä.
Maakuntahallitus:
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi
maakuntajohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana kokoukseen
osallistuivat etäyhteydellä kutsutut vieraat kansanedustajat Merja
Kyllönen ja Tuomas Kettunen, Vihreiden puoluevaltuuston
puheenjohtaja Silja Keränen sekä Kainuun ELYkeskuksen ylijohtaja
Jaana Korhonen.
________

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Kainuun aluemarkkinoinnin vahvistaminen – hankehakemus
siltasopimusohjelmaan
80/00.01.05.05/2020
MH § 83
Hakijana on Kainuun liitto yhteyshenkilönään aluekehitysasiantuntija
Minna Komulainen.
TEM on myöntänyt Kainuun liitolle siltasopimusrahaa 500 000 €, jos
ta rahoitetaan sopimuksen mukaisia teemahankkeita. Rahoituksen
kohteet on määritelty rahoituksen myöntämisen ehdoissa. Yksi ra
hoitettava teema on Kainuun aluemarkkinointi ja mainetyö, johon
Kainuun liitto on valmistellut hankehakemuksen. Kainuu tarvitsee
uusia innovatiivisia toimia uusien asukkaiden houkuttelemiseksi ja
osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi. Monipaikkaisen työn ke
hittäminen on mahdollisuus, johon Kainuussa hankkeessa halutaan
tarttua. Samoin on tarvetta naisnäkökulman vahvistamiseen elinvoi
mapolitiikassa, sillä nuoria naisia on Kainuussa monissa ikäluokissa
selvästi vähemmän kuin miehiä.
1.

Hankkeen yleistavoitteena on kehittää Kainuun vetovoimateki
jöihin ja vahvuuksiin perustuva kansainvälisesti tunnettu, mo
derni ja monipuolinen, vahva brändi luomalla Kainuun markki
nointiin yhteinen brändistrategia ja prosessit.

2.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kainuun tunnettuutta, nä
kyvyyttä ja vetovoimaa eri kohderyhmien näkökulmasta.

3.

Tavoitteena on valmistautua paikkariippumattoman työn yleis
tymiseen Suomessa ja olla etulinjassa tekemässä Kainuusta
paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työntekijän unelma
maakuntaa sekä huomioida eri kohderyhmien tarpeet asuin
paikkaa valitessa.

Hankkeen kohderyhmät ovat potentiaaliset uudet työntekijät, paluu
muuttajat, asukkaat, opiskelijat sekä matkailijat, monipaikkaiset
asukkaat ja potentiaaliset etätyöntekijät. Kohderyhmien tarpeita kar
toitetaan nuorten aikuisten analyysissä ja toimenpiteissä. Lisäksi
kartoitetaan paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn potenti
aalia.
Toimenpiteet
Hankkeessa Kainuu maakuntabrändiä vahvistetaan käynnistämällä
laajaalaisena yhteistyönä brändin kehittämis ja uudistamistyö
osaavan työvoiman rekrytoimiseksi, asukkaiden ja matkailijoiden
kiinnostuksen herättämiseksi. Hankkeessa luotavan brändistrategian
ja kuntakohtaisten vetovoimatekijöiden kartoituksen perusteella luo
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daan malli ja prosessit Kainuun markkinointiin.
Hankkeen toimenpiteitä ovat markkinointistrategian laatiminen, taus
taselvitykset, yhteiset sekä kuntakohtaiset työpajat, yhteisen markki
nointiprosessin käynnistäminen kuntaviestijöiden kanssa, brändikä
sikirjan ja markkinoinnin materiaalipankin tuottaminen, kampanjat
valituissa kanavissa sekä materiaalintuotanto kuntien, maakunnan
sekä muiden toimijoiden tarpeisiin. Tärkeä osa hanketta on myös di
gitaalisuuden, yhteisen alustan ja pysyvien prosessien kehittäminen.
Kainuun tarjonta (työ, vapaaaika, opiskelu, harrastukset) kootaan
Kainuun liiton koordinoimalle verkkoalustalle, josta se on kaikkien
saatavissa ja josta rekrytointi ja mainetyötä tekevät voivat sitä hyö
dyntää. Osana hanketta kehitetään Kainuuta paikkariippumattoman
ja monipaikkaisen työntekijän unelmamaakuntana. Myös Kainuun
asuntotarjontaan liittyvää viestintää kehitetään yhteistyössä eri toi
mijatahojen kanssa.
Hankkeen toteutus jakautuu 3 työpakettiin:
 Työpaketti 1. Veto ja pitovoiman kehittäminen
 Työpaketti 2. Markkinoinnin rakentaminen
 Työpaketti 3. Kampanjoiden toteutus ja seuranta
Hankkeen suunniteltu toteutusaika hakemuksen mukaan on
1.6.202030.5.2023 ja kokonaiskustannusarvio on 175 000 €, johon
haetaan kansallista siltasopimusrahoitusta 140 000 € (80 %).
Hanketiimi käsitteli hankeasiaa kokouksessaan 5.5.2020 puolsi
hankkeen rahoittamista.
Hanke on siltasopimusrahoituksen mukainen ja tukee Kainuun maa
kuntaohjelmaa ”Positiivinen maakuntakuvan” tukeminen sekä strate
giseen tavoitteeseen "Asuinympäristön viihtyisyyden ja vetovoiman
parantaminen sekä matkailuelinkeinon ja matkakohteiden aktiivinen
markkinointi”.
MYR sihteeristössä hanke oli kirjallisessa 19.5.25.5.2020 menette
lyssä ja merkittiin tiedoksi.
Erillisliitteenä on hankesuunnitelma.
Erillisliite nro: 1
Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, alueke
hitysasiantuntija Minna Komulainen, puh. 044 410 0726, sähköposti
etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoitus
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päätöksen seuraavin ehdoin:
Maakuntahallitus päättää myöntää hankkeelle siltasopimusrahoitus
ta 60 000 €, kuitenkin enintään 80,00 % jäljempänä olevan rahoitus
suunnitelman osana. Rahoituspäätöksen yhteydessä hankkeelle
asetetaan ohjausryhmä.
Vuosien 20212023 osalta valtuutetaan maakuntajohtaja tekemään
vuosittain rahoituspäätökset hankkeen edistymisen mukaan.
Hankkeen rahoitussuunnitelma:

Hankkeen kustannusarvio:

Rahoitusta voidaan käyttää aikavälillä 1.6.202030.5.2023 hankkeel
le hyväksyttävien projektisuunnitelmaa toteuttavien kulujen kattami
seen.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Maakunnan omaehtoisen kehittämisen hankehaku, koronahaku
64/00.01.05.05/2020
MH § 84
Kainuun liittoon saapui korona hakuun (po. koronahakuun) liittyen
hankehakemuksia yhteensä 19 kpl, joista 18 täytti valintakriteerit.
Hakemusten kokonaiskustannusarvio oli 623 189 €, johon haettiin
tukea 499 197 €.
Omaehtoisen kehittämisen rahoitusta on käytettävissä 215 000 €.
Hankkeelle myönnettävän tuen osuus on enintään 80 %.
Hankehakemusten arviointia varten laadittiin taulukko, jossa määri
teltiin arvioinnin kriteerit ja painotukset. Hanketiimi valitsi kokoukses
saan 5.5.2020 hankkeiden arvioijiksi kolme henkilöä jotka arvioivat
ja pisteyttivät hankkeet (18 hanketta).
Kokouksessaan 14.5.2020 hanketiimi valitsi arvioijien tekemien esi
tysten pohjalta eniten pisteitä saaneet 8 hakemusta rahoitettavaksi
maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoituksesta.
Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet:
1. Kuhmon Kamarimusiikki striimauksien kautta uusiin tuuliin
Hakijana on Kuhmon kamarimusiikki ry yhteyshenkilönään Sari Ru
sanen.
Hankkeen tavoitteet:
Sidosryhmien mielenkiinnosta ja festivaalin jatkuvuudesta huolehti
minen vaikka kesän 2020 festivaali on peruttu. Moderni kansainväli
nen tapa reakoida keronaan tapahtumapuolella on lähettää suoria
konserttilähetyksiä facebook kanavaa hyödyntämällä. Kuhmon Ka
marimusiikki ei ole tätä askelta vielä tehnyt, mutta nyt jos koskaan
on striimilähetysten aika. Hankkeen tarkoituksena on myös rakentaa
valmiudet tulevien kesäfestivaalien konserttien striimauksiin. Nyt on
aikaa opetella tekniikka. Striimaukset mahdollistavat myös ihan uu
denlaisen yleisön hankkimisen. Uudenlaisella alustalla on omat uu
det kotimaiset ja kansainväliset katsojat ja kuulijat.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
Tulevan kesäkauden aikana tehdään kolme striimausta. Kukin strii
maus sisältää sekä suoraa lähetystä Kuhmosta että aiemmin tuotet
tujen videomateriaalien hyödyntämistä. Kukin jakso tehdään eri koh
teista Kuhmosta sekä myös eri taiteilijoiden kanssa. Jokaiseen jak
soon osallistuu myös etänä joku ulkomailla asuva kesän festivaalista
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tuttu taiteilija.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.6.31.12.2020 ja kokonais
budjetti 28 070 €, johon on haettu maakunnan omaehtoisen kehittä
misen rahoitusta 21 956 € (78,2 %).
2. Poikkeusolojen digitaalisen teatteritoiminnan konsepti
Hakijana on Kajaanin kaupunginteatteri liikelaitos yhteyshenkilönään
Maria Tolonen.
Hankkeen tavoitteet:
Toiminnalla esitetään Kajaanin kaupunginteatteri alueteatterin kier
tuetoimintaa ja sen edellytyksiä sekä saavutettavuutta ja saatavuut
ta. Hankkeessa kehitetään talonsisäinen käytäntö, jolla saadaan
laadukas digitaalinen materiaali kaikille Kainuun lapsille. Materiaali
kunnioittaa teatterin perinnettä vahvana kulttuurin sisällön tuottaja
na.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
Kehitetään saatavuutta siten, että luodaan uusi digitaalinen toiminta
konsepti, joka sisältää laadukkaan esitystaltioinnin ja virtuaalisessa
ympäristössä tapahtuvat monimuotoiset teatterikasvatus ja yleisö
työmuodot, esimerkiksi esityskohtaiset tehtäväpaketit, etäyhteydellä
ja videomateriaalilla toteutettavat kerho ja työpajatoiminnat.
Luodaan valmius tulevaisuuteen tehdä digitaalista teatteria aina tar
vittaessa.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 27.7.31.12.2020 ja kokonais
kustannusarvio on 16 849 €, johon haettu maakunnan omaehtoisen
kehittämisen rahoitusta yhteensä 13 479 € (80 %).
3. Kainuulaisten COVID19potilaiden vastaainevasteen kehit
tyminen ja säilyminen KAICO/sote
Hakijana Kainuun sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Kai
nuun sote) yhteyshenkilönään OlliPekka Koukari.
Kyseessä on rinnakkaishanke Mittaustekniikan yksikön hankkeen
kanssa.
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeilla on yhtenäinen ja yhteinen tutkimussuunnitelma. Ao, ta
voite ja toimenpideselvitykset ovat osin yhtenäisiä MITY:n hake
muksen vastaavan kohdan kanssa.
1) Selvitetään, kuinka suurelle osalle COVID19 positiivisiksi tode
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tuista muodostuu SARSCoV2 vastaaineita.
2) Tutkitaan, onko vasta ainevasteissa eroja eri potilasryhmien välil
lä. Keskeisimpinä ryhminä tutkitaan senioriväestön ja työikäisten vä
lisiä eroja. Lisäksi selvitetään muiden tekijöiden, kuten sukupuolen
ja perussairauksien mahdollista vaikutusta.
3) lmmuunivasteiden selvittämisen lisäksi luodaan Kainuulle oma,
alueen erityispiirteet huomioon ottava koronaviruksen leviämisen en
nustemalli. Mallia voidaan hyödyntää terveydenhuollon resurssien
mahdollisimman tehokkaaseen kohdentamiseen.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
1) Kartoitetaan koronavirusvastaaineiden määritykseen tarkoitettu
jen määrityskittien kaupalliset toimittajat (pääosin jo tehty) ja selvite
tään hankkeelle parhaiten soveltuva vaihtoehto.
2) Lausunnon hakeminen tutkimuksen eettisyydestä PohjoisPohjan
maan sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Lausuntohakemus
on pakollinen lääketieteelliselle tutkimukselle (puoltava lausunto
saatu).
3) Tutkittavien rekrytointi ja näytteenotto (pääasiassa Kainuun sote
vastaa tästä).
4) Näytteiden esikäsittely ja analysointi valitulla määrityksellä.
5) Dataanalyysit (sote ) ja tulosyhteenveto, jatkotoimenpiteiden
suunnittelu ja valmistelu sekä tiedottaminen tuloksista MITYn kans
sa.
6) alueellisen ja fokusoidun epidemiamallin kehittäminen, immuuni
vastetulosten integrointi siihen. (sote)
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 4.5.31.12.2020 ja kokonais
kustannusarvio 39 700 €, johon on haettu maakunnan omaehtoisen
kehittämisen rahoitusta 31 700 € (79,9 %).
4. Kainuulaisten COVID19potilaiden vastaainevasteen kehitty
minen ja säilyminen KAICO/MITY
Hakijana on Kajaanin yliopistokeskus, Mittaustekniikan yksikkö MITY
yhteyshenkilönään Elina Jokinen.
Hankkeen tavoitteet:
1) Selvitetään, kuinka suurelle osalle COVID19 positiivisiksi tode
tuista muodostuu SARS CoV2 vastaaineita.
2) Tutkitaan, onko vastaainevasteissa eroja eri potilasryhmien välil
lä. Keskeisimpinä ryhminä tutkitaan senioriväestön ja työikäisten vä
lisiä eroja. Lisäksi selvitetään muiden tekijöiden, kuten sukupuolen
ja perussairauksien mahdollista vaikutusta.
Hanke on osa Kainuun soten kanssa yhteistyössä toteutettavaa ko
konaisuutta, jossa immuunivasteiden selvittämisen lisäksi luodaan
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Kainuulle oma, alueen erityispiirteet huomioon ottava koronaviruk
sen leviämisen ennustemalli, jota voidaan hyödyntää terveydenhuol
lon resurssien mahdollisimman tehokkaaseen kohdentamiseen. Kai
nuun sote hakee rahoituksen omiin toimenpiteisiinsä erillisellä han
kehakemuksella. Suunnitteilla olevassa jatkohankkeessa on lisäksi
tarkoitus tutkia vastaainetasojen ylläpysymistä 912 kuukauden jat
komittauksessa, kehittää parempia menetelmiä mitata syljen vas
taaineita ja tutkia mahdollisuuksien mukaan veren 12 syljen vas
taainetasojen korrelaatiota.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
1) Kartoitetaan koronavirusvastaaineiden määritykseen tarkoitettu
jen määrityskittein kaupalliset toimittajat (pääosin jo tehty, toimitus
ajat ja hintatiedot keräämällä kattavasti, yksittäisiä kittejä voi listasta
puuttua kokonaan ) ja selvitetään hankkeelle parhaiten soveltuva
vaihtoehto (valmistajien julkaisemat analyysitodistukset, tiedot herk
kyydestä ja laadun testaamisesta, muiden käyttäjien mahdolliset ko
kemukset, parhaiden määrityskittien kokeilu itse).
2) Lausunnon hakeminen tutkimuksen eettisyydestä PohjoisPohjan
maan sairaanhoitopirin eettiseltä toimikunnalta. Lausuntohakemus
on pakollinen lääketieteelliselle tutkimukselle, toimikunnalla oli ko
kous 18.5., positiivinen lausunto on lausunto saatu.
3) Tutkittavien rekrytointi ja näytteenotto (pääasiassa sote vastaa
tästä, MITY on mukana suunnittelussa ja tiedottamisessa)
4) Näytteiden esikäsittelyjen analysointi valitulla määrityksellä.
Pääasiassa tulkitaan lgGluokan vastaaineita. Osasta
näytteitä (ensimmäinen aikapiste) mahdollisesti myös lgMluokan
vastaaineet.
5) Dataanalyysit ja tulosyhteenveto, jatkotoimenpiteiden suunnittelu
ja valmistelu sekä tiedottaminen tuloksista
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 4.5.31.12.2020 ja kokonais
kustannusarvio on 42 496 €, johon on haettu maakunnan omaehtoi
sen kehittämisen rahoitusta 33 997 € (80 %).
5. Etänä 4H:ssa
Hakijana on Kajaanin 4Hyhdistys yhteyshenkilönään Miia Rantala.
Kohderyhmänä on alle 28vuotiaat. Koko Kainuu on katettu viiden
4Hyhdistyksen toimesta.
Hankkeen tavoitteet:
• Etätyön kehittäminen helpottamaan työntekijöiden arkea.
• Työmuotojen kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja
varautuminen poikkeusolojen jatkumiseen / toistumiseen tulevaisuu
dessa.
• Etä ja digitaalisten menetelmien hyödyntäminen yhteisöllisyyden
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tukemisessa.
• Osallisuutta tukevien toimintamuotojen kehittäminen poikkeus
oloissa.
• Perhe ja nuorisotyön toteuttaminen poikkeusoloissa.
• Nuorten työllistäminen ja yrittäjyyden edistäminen sekä syrjäytymi
sen ehkäiseminen poikkeusoloissa.
• Digitaalisten menetelmien käyttöönotto yhdistyksiin poikkeusolon ja
hankkeen jälkeen.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
• Järjestetään työelämäkurssit (mm. dogsitter, kotityö, metsänistu
tus) ja leirit etänä. Järjestetään 4Hyrityskurssi ja autetaan perusta
maan 4Hyrityksiä etänä.
• Järjestetään työnohjausta työelämäkurssien kävijöille ja 4Hyrittä
jille.
• Järjestetään 4Hyrityskurssi ja autetaan perustamaan 4Hyrityksiä
etänä.
• Suunnitellaan ja toteutetaan 4Hyhdistysten ja paikallisten toimijoi
den kanssa yhteinen etäleiri.
• Työllistetään 10 nuorta (2 nuorta/yhdistys).
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 5.5.31.12.2020 ja kokonais
kustannusarvio on 34 400 €, johon on haettu maakunnan omaehtoi
sen kehittämisen rahoitusta 27 520 € (80 %).
6. Wild Taiga matkailuyritysten tukena koronakriisissä
Hakijana on Idän Taiga ry yhteyshenkilönään Sari Rusanen.
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteena on tehdä Wild Taigan matkailutarjontaa näky
väksi ja lisätä alueen tunnettuutta kotimaan markkinoilla erityisesti
sähköisen markkinoinnin keinoin. Tavoitteena on hillitä koronakriisin
tähän mennessä aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia sekä ennalta
ehkäistä tulevia vaikutuksia alueelle ja yrityksille. Hankkeen avulla
pyritään houkuttelemaan matkailijoita alueelle jo tulevana kesänä ja
syksynä, olettaen että edellytykset matkustamiselle ovat siihen men
nessä parantuneet.
Tarkoituksena on pitää Wild Taigan matkailutarjonta myös kansain
välisten matkanjärjestäjien mielessä virtuaalisten tapaamisten kautta
ja turvata siten tulevia talvi ja kesäkausia. Tapaamisissa pyritään
luomaan yrityksille suoria kontakteja myös sellaisiin uusiin toimijoi
hin, joille Wild Taigan alueen tarjonta ei ole ennestään tuttua.
Tavoitteena on parantaa alueen yritysten markkinointiosaamista ja
kilpailukykyä järjestämällä koulutusta sellaisista sähköisen markki
noinnin muodoista, jotka eivät vielä ole yritysten laajassa käytössä.
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Lisäksi tavoitteena on kartoittaa koronaviruksen vaikutuksia kulutta
jien ostokäyttäytymiseen Wild Taigan kohderyhmissä sekä koti
maassa että ulkomailla. Kartoituksen avulla saadaan tietoa yritysten
tuotekehityksen sekä tulevien myynti ja markkinointitoimenpiteiden
tueksi.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
Hankkeen pääpaino on kotimaahan kohdistuvissa, nopealla aikatau
lulla käynnistettävissä markkinointitoimenpiteissä ja sähköisessä
markkinoinnissa. Näillä toimenpiteillä pyritään edesauttamaan yri
tysten selviytymistä akuutista kriisivaiheesta. Hankkeen aikana to
teutetaan alueen vahvuuksiin, luontoon ja kulttuuriin, pohjautuvia
markkinointikampanjoita eri kanavissa (sosiaalisen median kanavat.
Googlemediaympäristö, tvmainonta), joilla varmistetaan laaja näky
vyys. Tarvittaessa tuotetaan uutta markkinointimateriaalia kampan
joiden tueksi.
Kuluttajiin kohdistuvan markkinoinnin lisäksi pidetään yllä yhteyksiä
kotimaisiin matkanjärjestäjiin.
Kansainvälisille matkanjärjestäjille järjestetään onlinetapaamisia,
joissa tuodaan esille alueen tarjontaa tuoteteemoittain (wildlife, talvi
tuotteet, kulttuuri jne.). Tapaamisissa yritykset pääsevät Itse kerto
maan tuotteistaan ja saavat arvokkaita suoria kontakteja matkanjär
jestäjiin.
Alueen yrityksille järjestetään koulutusta valittuihin digitaalisen mark
kinoinnin teemoihin liittyen (Google mainonnan eri muodot).
Sekä kotimaisille kuluttajille että kansainvälisille matkanjärjestäjille
toteutetaan sähköiset kyselyt, joilla selvitetään mm. koronan vaiku
tuksia ostokäyttäytymiseen.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika 4.5.31.12.2020 ja kokonaiskus
tannusarvio on 46 780 €, johon on haettu maakunnan omaehtoisen
kehittämisen rahoitusta 36 920 € (78,9 %).
7. Kyllä se hyvejää, kun yhdessä tehdään
Hakijana on Puolangan kunta yhteyshenkilönään Sari Kanniainen.
Hankkeen tavoitteet:
Hankkeen tavoitteina on Puolangan nuorten henkisen ja fyysisen hy
vinvoinnin parantaminen ja kehittäminen. Koronapandemia on ai
heuttanut yksinäisyyttä, pelkoa tulevaisuudesta, sekä haasteita
arjen hallinnassa. Tämän vuoksi nuoret tarvitsevat kannustavaa il
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mapiiriä, yhdessä tekemistä ja positiivisen suunnan tulevaisuuteen.
Tavoitteisiin päästään siten, että tuotetaan nuorten kanssa yhdessä
positiivista yhteistoimintaa erilaisten työpajojen kautta. Nuorten
kanssa toimivat tahot ovat olleet mukana hankkeen valmistelussa.
Myös nuorisofooruminen ideat ja toiveet on huomioitu hankehake
muksen valmistelussa. Hankkeessa tehdään työpajatoimintaa nuor
ten ja eri toimijoiden kanssa.
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
Työpaja 1. Budolajit
Järjestetään Puolangalla budolajien kurssi, jossa pääpaino on hen
kisen hyvinvoinnin vahvistaminen, itsekunnioitus ja lajitaidon kehittä
minen. Kurssia tarjotaan puolankalaisille nuorille 7. luokasta ylös
päin. Kurssia tarjotaan myös lukiolaisille ja toimintapaja Sarkan nuo
rille. Työpaja kokoontuu 1 krt/viikko (varaus myös viiden viikonlopun
kurssille, mikäli viikoittainen kokoontuminen ei ole mahdollista)
Työpaja 2. Tanssiilmaisun kurssi, jossa ammattitaitoinen opettaja
tuottaa yhdessä nuorten kanssa tanssiproduktion. Aiheena positiivi
nen minäkuva ja elämänilo. Kurssi suunnattu yläasteikäisille nuorille.
Työpaja kokoontuu 1 krt/viikko.
Työpaja 3. Mummola
Työpaja toteutetaan yhteistyössä Puolangan seurakunnan kanssa ja
kohderyhmänä alakouluikäiset.
Työpajan tavoitteena on kehittää sosiaalisia taitoja. Toimintaan pyy
detään mukaan puolankalaisia aktiivisia eläkeläisiä, jotka tuovat työ
pajaan omaa osaamistaan ja positiivista elämänkatsomusta. Työpa
jassa toteutetaan koululaisten ja varttuneemman väen yhteisiä ideoi
ta ja tehtäviä, joita ovat mm: välipalan valmistaminen, leivonta, as
kartelu, kevyt liikunta.
Työpaja 4. elokuvatoiminta
Elokuvatoiminnan käynnistäminen Puolangalle. Palvelu tuotetaan
yhdessä aktiivisten yläkoululaisten nuorten ja toimintapaja Sarkassa
olevien nuorten kanssa. Työpaja tuottaa koko palvelun itse, joten
työpajalle tulee hankkia yksi tietokone, jolla hoidetaan mainosmateri
aali, tiedotus ja juoksevat asiat. Nuorille järjestetään koulutusta ta
louden suunnittelusta ja seurannasta, markkinoinnista, elokuvalait
teen käytöstä, asiakaspalvelusta. Elokuvapajan tärkeimpiä teemoja
nuorten kehittymisen kannalta ovat yrittäjyys, osaamisen kehittämi
nen, vastuunkanto, onnistumisen kokemukset. Elokuvapaja tuottaa
palvelua Puolangan ja lähikuntien asukkaille.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.7.31.12.2020 ja kokonais
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kustannusarvio on 24 869 €, johon on haettu maakunnan omaehtoi
sen kehittämisen rahoitusta 19 103 € (80 %).
8. Psyykkisen tuen mallin kehittäminen Kajaanin kaupungille
Hakijana on Kajaanin kaupunki yhteyshenkilönään Minna Maksinie
mi.
Hankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalisen tuen malli Ka
jaanin kaupunkikonsernissa ja käynnistää psyykkisen ensiavun
osaajaverkoston toiminta koronapandemian vuoksi. Hankkeen aika
na vahvistetaan kriisitilanteessa toimimista sekä työhyvinvointia, or
ganisaation resilienssiä ja kokonaiskyvykkyyttä kohdata koronakrii
sin jälkeinen arki ja valmistautua mahdollisiin tuleviin kriiseihin sekä
vahvistaa kriisin edellyttämän jälkihoidon saatavuutta
Hankkeen keskeiset toimenpiteet:
1. Psyykkisen ensiapuverkoston rakentaminen
2. Psyykkisen ensiapuverkostoon mukaan lähtevien koulutus, val
mennus ja työnohjaus
3. Resilienssin ja kokonaiskyvykkyyden tarkastelu kriittisten pistei
den kautta (palvelumuotoilu)
4. Uudenlaisten purkukeskustelutapojen kehittäminen hyödyntäen
myös digitaalisuutta ja virtuaalisuutta
5. Mahdollistetaan kuntalaisten ja yrittäjien osallistuminen heille koh
dennettuihin koulutuksiin psyykkisen jaksamisen ja kriisistä toipumi
sen vahventamiseksi.
Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.6.31.12.2020 ja kokonais
kustannusarvio on 37 800 €, johon on haettu maakunnan omaehtoi
sen kehittämisen rahoitusta 30 240 € (80 %).
Lisätietoja hankkeista antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh.
040 5740 804 ja aluekehitysasiantuntija Eero Vilhu, puh. 044
7100 861, sähköposti etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntajohtajan tekemään rahoitus
päätöksen seuraavin ehdoin:
Maakuntahallitus päättää myöntää omaehtoisen kehittämisen rahoi
tusta (korona) seuraaville hankkeille:
Hankkeen nimi

Hankkeen
Myönnetään
kokonais
€
kustan
nusarvio
Kuhmon Kamarimusiikki striimauksien kautta
28 070,00
21 956,00
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16 849,00

13 479,00

39 680,00

31 700,00

42 496,00

33 997,00

34 400,00
46 780,00

27 520,00
36 920,00

23 879,00
37 800,00

19 103,00
30 240,00

01.06.2020

uusiin tuuliin
Poikkeusolojen digitaalisen teatteritoiminnan
konsepti
Kainuulaisten COVID19potilaiden vastaai
nevasteen kehittyminen ja säilyminen KAI
CO/sote
Kainuulaisten COVID19potilaiden vastaai
nevasteen kehittyminen ja säilyminen KAI
CO/MITY
Etänä 4H:ssa
Wild Taiga matkailuyritysten tukena korona
kriisissä
Kyllä se hyvejää, kun yhdessä tehdään
Psyykkisen tuen mallin kehittäminen Kajaanin
kaupungille

Maakuntahallitus:
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakunta
johtajan ehdotuksen.
Maakuntahallituksen jäsenet Eila Aavakare ja Markku Oikarinen
ilmoittivat olevansa jäävejä hankkeiden nro:t 2 ja 8 osalta (HL 5 luku
28.1 §:n 5 kohta yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta tämän asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
_______
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Kainuun liiton hallintosäännön päivittäminen
133/00.01.01.00/2018
MH § 29
Kainuun liiton hallintosääntö on päivitetty edellisen kerran maakun
tavaltuuston kokouksen 31.05.2017 § 11 päätöksellä.
On tullut ajankohtaiseksi päivittää hallintosääntöä muun muassa
luottamushenkilöiden palkkiosääntöosion osalta sekä tarkistaa toi
minnan sujuvoittamisen kannalta hallintosääntö myös kokonaisuu
dessaan.
Aikataulullisesti on suunniteltu, että päivitetty hallintosääntö on maa
kuntahallituksen ja maakuntavaltuuston kokouksissa käsittelyssä
maaliskuussa 2020.
Lisätietoja asiasta antaa hallintopäällikkö Paula Halonen, puh. 044
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Kainuun liiton hallintosäännön
päivittämistarpeen ja antaa tarvittavaa evästystä hallintosäännön
päivittämiseen.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus hyväksyi maakuntajohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että maakuntajohtaja Pentti Malisen ollessa poissa ko
kouksesta, tämän asian esittelijänä toimi hänen sijaisenaan suunnit
telujohtaja Hannu Heikkinen.
_______
MH § 43
Kainuun liiton hallintosääntö on päivitetty vastaamaan organisaation
nykyhetken tarpeita toiminnallisuuden osalta. Lisäksi hallintosään
töön on tehty tarvittavat termilliset muutokset. Luottamushenkilöiden
palkkiosääntöosioon on tehty korotukset kokouspalkkioiden ja toimi
elinten puheenjohtajien vuosipalkkioiden osalta.
Esityslistan erillisliitteenä on Kainuun liiton uusi hallintosääntö.
Erillisliite nro: 5
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044
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410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hy
väksyy Kainuun liiton hallintosäännön oheisen erillisen liitteen mu
kaisesti. Muutettu hallintosääntö tulee voimaan 01.04.2020.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Maakuntajohtajan muutettu ehdotus kokouksessa:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hy
väksyy Kainuun liiton hallintosäännön oheisen erillisen liitteen mu
kaisesti muutamilla sanatäydennyksillä hallintosäännön §:iin 125 ja
133.
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää kokouk
sessaan hallintosäännön voimaantulosta.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Maakuntahallitus:
Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli asiaa.
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi maakunta
johtajan muutetun ehdotuksen.
_______
MH § 85
Maakuntahallitus käsitteli päivitetyn hallintosäännön kokouksessaan
16.03.2020 § 43. Koronavirustilanteen vuoksi kevään maakuntaval
tuuston kokous maaliskuussa jouduttiin perumaan. Kainuun liiton
päivitetty hallintosääntö on käsiteltävänä maakuntavaltuuston ko
kouksessa 15.06.2020.
Maakuntahallituksen käsittelyn 16.03.2020 jälkeen on tullut tarve
päivittää vielä hallintosääntöä tietyiltä osin. Lisäpäivitystarve liittyy
muun muassa tiedonhallintalain voimaantuloon liittyviin seikkoihin,
Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän
kuvaukseen (HVJkuvaus) ja maakuntahallituksen rooliin EUrahas
tovaroihin, maakunnan kehittämisrahaan ja muihin kansallisiin rahoi
tusinstrumentteihin liittyvässä päätöksenteossa.
Tiedonhallintalain voimaantulo 01.01.2020 edellyttää tehtäväksi hal
lintosääntöön lain edellyttämät muutokset. Kunnat ja kuntayhtymät
ovat tiedonhallintalaissa tarkoitettuja tiedonhallintayksikköjä. Tiedon
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hallintayksikön tehtävänä on järjestää tiedonhallinta vaatimusten
mukaisesti. Tiedonhallintayksikön johtona toimii pääsääntöisesti
kunnanhallitus/maakuntahallitus. Johdon on huolehdittava, että tie
donhallintaan liittyvät vastuut on määritelty.
Esityslistan erillisliitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen on teh
ty 16.03.2020 maakuntahallituksen kokouksessa hyväksyttyjen muu
tosten jälkeen seuraavat päivitykset (punaisella tekstillä lihavoituna):
 5 luku 38 § ja 39 §, s. 17 (tiedonhallintaan liittyvät tekstimuutokset)
 14 luku 125 § kohta 5, s. 45 (maakuntahallituksen rooli päätöksen
teossa)
 14 luku 127 § kohta 5, s. 46 (aluekehitysjohtajan tai hänen sijai
sensa tehtävä)
Esityslistan erillisliitteenä on Kainuun liiton uusi hallintosääntö.
Erillisliite nro: 2
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se hy
väksyy Kainuun liiton hallintosäännön oheisen erillisen liitteen mu
kaisesti.
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto päättää kokouk
sessaan hallintosäännön voimaantulosta.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Maakuntahallitus:
Hallintojohtaja Paula Halonen esitteli asiaa.
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus päätti lisätä 125 §:ään
sanat "EUrahastovaroihin" ja 127 §:ään sanat "maakuntahallituksen
niin päättäessä". Muilta osin maakuntahallitus hyväksyi maakunta
johtajan ehdotuksen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokokouksessa.
_______
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Dynasty 10 asianhallinnan version hankinta ja tiedonohjaussuunnitelman
(TOS) laadinta
113/07.03.02.00/2018
MH § 86
Kainuun liiton asianhallinnassa on käytetty Innofactorin Dynasty 6.4
versiota, jonka tuki on päättymässä tänä vuonna. Kainuun kunnissa
ja joissakin maakuntaliitoissa ollaan jo siirtymässä tämän vuoden
aikana Dynasty 10 version käyttöön. Tiedonohjaussuunnitelman
(TOS) laadinta on yksi vaihe, minkä täytyy olla valmiina ennen kuin
uusi Dynasty 10 versio voidaan ottaa kokonaisvaltaisesti käyttöön.
Uusi tiedonhallintalaki ja muu asiaan liittyvä lainsäädäntö asettaa
luonnollisesti myös vaatimuksia TOS:n laadinnalle. Mikäli
asianhallintaa sähköistetään ja asiakirjat säilytetään yksinomaan
sähköisessä muodossa, TOS on Kansallisarkiston
Sähke2määräyksellä asetettu vaatimus.
TOS:n laadintatyölle täytyy varata sekä aikaa että
henkilöstöresursseja sillä se on iso projekti, joka tulee osallistamaan
Kainuun liitossakin koko henkilöstöä tietyiltä osin. TOS:n laadinta
vaatii asiantuntemusta. Tiedonhallinnan asiantuntija Elmo Nuutinen
PohjoisPohjanmaan liitosta on esitellyt 19.05.2020 pyynnöstä
Kainuun liiton johtoryhmälle PohjoisPohjanmaan liiton TOS:n
laadintatyötä. Kainuun liitto on neuvotellut PohjoisPohjanmaan liiton
kanssa tiedonhallinnan asiantuntijan mahdollisesta työpanoksesta
TOS:n laadinnan alkuun saattamisessa kesäkuun 2020 aikana.
Kainuun liitossa on tarve rekrytoida vastaava asiantuntija TOS:n
laadintaa varten tai järjestellä asia muulla tavoin.
Kainuun liiton talousarvioon on varattu jo vuodelle 2020 määräraha
Dynasty 10 version hankintaan, mutta ei ylimääräisiä
määrärahavarauksia TOS:n laadintaa varten tarvittaville
henkilöstöresursseille. Dynasty 10 version hankintaan liittyvät kulut
tulevat pääsääntöisesti maksettaviksi vuoden 2021 puolella, mikäli
hankinnassa edetään uudella suunnitellulla aikataululla
(käyttöönotto vasta vuonna 2021).
Dynasty 10 asianhallinnan versioon siirtymisestä on pyydetty tarjous
Innofactorilta. Asiaa esitellään Innofactorin tarjouksen ja TOS:n
laadintatyön osalta maakuntahallituksen kokouksessa.
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi esittelyn Dynasty 10
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asianhallinnan versioon siirtymisestä ja TOS:n laadinnasta.
Maakuntahallitus päättää tarvittavilta osin jatkotoimenpiteistä.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Kainuuohjelmaa valmisteleva linjauskeskustelu
MH § 87
Kainuun nykyisen maakuntasuunnitelman ja ohjelman päivitystyö
käynnistetään kuluvan vuoden 2020 aikana. Suunnitelma ja ohjelma
on yhdistetty yhdeksi Kainuuohjelmaksi ja tätä rakennetta käytetään
myös jatkossa. Ohjelmien päivitystyö toteutetaan näin myös yhtenä
prosessina.
Maakuntaohjelman laatimistyö on aloitettu maakuntahallituksen
16.3.2020 tekemän ohjelmatyön käynnistämispäätöksen jälkeen.
Uuden Kainuuohjelman tulee olla valmis ja maakuntavaltuuston hy
väksymä vuoden 2022 alkuun mennessä.
Kainuuohjelman laatimiseen osallistumis ja arviointisuunnitelma on
asetettu maakuntahallituksen päätöksellä (27.4.2020) julkisesti näh
täville.
Kainuuohjelman rakentamisen aloitusvaiheessa asetetaan Kai
nuuohjelman strategiset kysymykset, joiden ratkaisussa tai kehittä
misessä pitää onnistua, jotta Kainuuohjelmalla saavutetaan haluttu
ja vaikutuksia. Näitä pohditaan maakuntahallituksen 1.6.2020 sekä
maakuntavaltuuston 15.6.2020 kokouksissa.
Erillisliitteenä on taustaesitys Kainuun maakunnan viime vuosien to
teutuneesta aluekehityksestä sekä nykyisen Kainuuohjelman sisäl
löstä. Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas esittelee taustaaineiston ja
sen perusteella maakuntahallitus käy Kainuuohjelman laatimista
linjaavan keskustelun.
Erillisliite nro: 3
Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh.
0405740804 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi @kai
nuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus maakuntahallitus käy Kainuuohjelman laatimista
ja ohjelman painopisteitä linjaavan keskustelun ja vie asian edelleen
käsiteltäväksi maakuntavaltuuston 15.6.2020 kokoukseen.
Maakuntahallitus:
Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas esitteli asiaa.
Käydyn keskustelun jälkeen maakuntahallitus hyväksyi
maakuntajohtajan ehdotuksen.
Merkittiin, että maakuntajohtaja Pentti Malisen poissaollessa asian
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esittelijänä toimi vs. maakuntajohtaja, suunnittelujohtaja Hannu
Heikkinen.
Tämän asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
_______
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Kainuun kansainvälisen toiminnan tilannekatsaus
MH § 88
Kainuun liiton kvtiimin on maakuntajohtaja vetämänä valmistellut
erillisliitteenä olevan katsauksen liiton kansainvälisiin toimintoihin ja
niiden ajankohtaiseen tilanteeseen. Esityksen tarkoituksena on an
taa kokonaiskuva liiton tehtävien kytköksistä eri kansainvälisiin yh
teyksiin. Kansainvälinen toiminta kiinteä osa Kainuun liiton edunaja
mis ja yhteistyötehtävää, joka liittyy aluekehittämiseen sekä aluei
den käytön ja liikenteen suunnitteluun ja siltä osin lakisääteistä.
Konkreettisena ajankohtaisena valmistelussa olevana asiana tilan
nekatsauksessa tuodaan esille Euregio Karelian uuden yhteistyö
strategian valmistelun tilanne. Strategia tulee syksyllä 2020 maakun
tahallituksen käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.
Kansainvälisyys Kainuun liiton toiminnassa esitys on erillisliitteenä.
Erillisliite nro: 4
Kansainvälisen ulottuvuuden merkitys maakunnan toimintaympäris
tönä on kasvanut koko ajan talouden globalisaation (kv. markkinat),
viennin merkityksen kasvun, poliittisen yhdentymisen (EU) ja aluei
den välisen kahden ja monenkeskisen yhteistyön lisääntymisen
myötä. Kainuun ja Kainuun liiton kansainvälistä toimintaa on linjattu
maakuntaohjelman valmisteluvaiheessa keväällä 2017. Hyväksytys
sä Kainuun maakuntaohjelmassa 2018  2021 maakunnan kansain
välistymisen linjaukset on huomioitu vastaavasti Kainuun liiton toi
minta ja taloussuunnitelmissa.
Kainuun kannalta merkittävimpiä kv. toiminnan suuntia ovat Euroo
pan unioni, Venäjän lähialueen ja pohjoinen Skandinavia (Euregio
Karelia, Barentsin alue, Pohjoiset harvaan asutut alueet NSPA) sekä
viimeisten kahden vuoden aikana esiin noussut kaukoidän suunta.
Euregio Karelian yhteistyöstrategia vuosille 2021 – 2027
Euregio Karelian hallitus päätti kokouksessaan syyskuussa 2018
päivittää Euregio Karelian yhteistyöstrategian vuosille 2021 – 2027.
Euregio Karelian sihteeristön valmistelemassa yhteistyöstrategiassa
linjataan nykytilaanalyysin sekä sidosryhmille tehdyn kyselyn ja kuu
lemisten pohjalta yhteistyön painopisteitä sekä nostetaan esille yh
teisen edunajamisen kärkiä vuoteen 2027 asti.
Yhteistyöstrategian taustaaineistossa (Euregio Karelian toimintaym
päristö 2014  2019) kuvataan rajaalueyhteistyön nykytilannetta ja
sen vaikutusta lähivuosien rajaalueyhteistyöhön.
Euregio Karelian yhteistyöstrategia 2021 – 2027 perustuu yhteiseen
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arvioon Euregio Karelian toimintaympäristön muutoksista ja tulevai
suuden kehitysnäkymistä. Yhteistyöstrategiassa halutaan korostaa
Euregio Karelian keskeistä roolia Suomen ja Venäjän välisessä ra
jaalueyhteistyössä. Euregio Karelia toimii viitekehyksenä toteutetta
ville kehittämishankkeille ja alueen yhteistyötä edistäville toimenpi
teille. Yhteistyöstrategia 2021 – 2027 toimii strategisena suunnan
näyttäjänä uuden EU:n ohjelmakauden Interreg Karelia 2021  2027
ohjelman valmistelussa ja toteuttamisessa alueella.
Euregio Karelian uusi yhteistyöstrategia 20212027 esitys on erillis
liitteenä.
Erillisliite nro: 5
Lisätietoja asiasta antaa maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044
797 0197 ja aluekehityspäällikkö Katja Sukuvaara puh. 044 410
0732 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation ja käy
asiasta evästyskeskustelun Kainuun liiton kansainvälisen edunaja
misen ja Euregio Karelian yhteistyöstrategian valmistelua varten.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys vuosille 20212027 sekä
rakennerahastoohjelman rahoitus
MH § 89
Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys, MFF (Multiannual Fi
nancial Framework), on EU:n pitkän aikavälin budjetti, joka sovitaan
seitsemäksi vuodeksi kerrallaan. Päätösesitys monivuotisesta rahoi
tuskehyksestä vuosille 20212027 on viivästynyt alkuperäisestä syk
syn 2019 aikataulustaan. Komissio on ehdottanut rahoituskehyksen
suuruudeksi 1 161 miljardia euroa.
Esitys EU:n tulevasta rahoituskehyksestä saadaan 27.5.2020. Suo
men rakennerahastoohjelman varojen maakunnittaisessa jaossa on
kuluvan vuoden aikana neuvoteltu erilaisten jakomallien pohjalta.
Myös maakuntien välinen rakennerahastovarojen jakoesitys on
mahdollista saada rahoitussovittelijoiden työn ja neuvotteluryhmän
kokouksen tuloksena 27.5. Maakuntien ja ELYkeskusten on
yksimielisesti hyväksyttävä maakunnittainen jakoesitys ministeri
Lintilän antaman toimeksiannon mukaisesti.
Suomen maakuntien välistä koskevan yhteisen rahoitusjakoehdotuk
sen on oltava työ ja elinkeinoministeriössä maakuntahallitusten hy
väksymänä viimeistään 12.6.2020, muutoin ratkaisu siirtyy ministeri
Lintilän tehtäväksi. Valtioneuvosto käsittelee rahoitusasian syksyllä
2020.
Rahoitusneuvottelujen toinen sovittelijoista, maakuntahallituksen pj
Timo Korhonen, kertoo rahoitusneuvottelujen tilanteesta.
Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh.
040 574 0804, aluekehityspäällikkö Paula Karppinen puh. 044 710
0867 sekä maakuntajohtaja Pentti Malinen, 044 797 0197 tai sähkö
postitse osoitteella etunimi.sukunimi @kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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EU:n rakennerahastoohjelman 20212027 ja Oikeudenmukaisen siirtymän
rahaston, JTF valmistelun tilannekatsaus
MH § 90
Työ ja elinkeinoministeriö (TEM) on laatinut rakennerahastoohjel
masta version 5, joka on toimitettu komissioon ennakkotarkasteluun
ja epävirallisia kommentteja siitä odotettaan saatavan lähiaikoina.
Rahoitustaulukot luonnollisesti puuttuvat vielä tästä ohjelmaversios
ta. Toimintalinjoja ohjelmassa olisi viisi, joista yksi on EAKRosara
hoitteinen, kaksi ESR+osarahoitteista, yksi varauksena Oikeuden
mukaisen siirtymän rahaston rahoittamaan toimintalinjaan sekä yksi
teknisen tuen toimintalinja.
Ohjelmavalmistelun lähtökohtana on ollut sisällyttää Oikeudenmu
kaisen rahaston toimintalinja osaksi EAKR ja ESR+ osarahoitteista
toimintaa samaan ohjelmaan. Tässä vaiheessa ko. toimintalinjaan
allokoituisi komission esittämä jäsenmaan osuus Oikeudenmukaisen
siirtymän rahastosta.
Ohjelman indikaattorivalmistelu on kansallisella tasolla vielä kesken
ja jatkuu komission tarkentavan palautteen ohjaamana. Kustannus
mallien osalta valmistelu jatkuu edelleen. Ohjelmaan tulevien valta
kunnallisten teemojen valmistelu etenee TEM:n koollekutsumien
keskustelutilaisuuksien muodossa.
Erillisliitteinä ovat Suomen rakennerahasto–ohjelman 20212027 oh
jelmaluonnoksen versio 5 sekä Mahdollistavat edellytykset liite
Erillisliitteet nro: 67
Esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue ja rakenne
politiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistaminen kokosi
runsaasti lausuntoja. Lausuntojen yhteenveto on lakiryhmän käsitte
lyssä 11.6.2020 ja laintarkastus tehtäneen hetimmiten juhannuksen
jälkeen. Tukikelpoisuusasetuksen valmistelu siirtyy osittain syksyyn.
Asetuksia käsitellään syksyllä ministeriön lakiryhmässä ja hallinto
jaostossa, lausunnoille ne tulevat loppuvuodesta. Hallinto ja valvon
tajärjestelmä eli HVJ valmistelu käynnistyy syksyllä liittojen ja
ELY:jen kanssa.
Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä on hy
väksynyt kansallisen tutkimus, kehittämis ja innovaatiotoiminnan
(TKI)kartan 21.4.2020 kokouksessaan. Tiekartta on samalla Suo
men älykkään erikoistumisen strategiana. OKM:n tiedote asiasta:
https://mine
du.fi/artikkeli//asset_publisher/tutkimuskehittamisjainnovaatiotoimi
nnantiekarttaviitoittaareittiakestavaankasvuunjahyvinvointiin
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Valtio ja yliopistovetoiset kaupungit ovat sopineet tiiviimmästä yh
teistyöstä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatioiden tuessa. Ekosys
teemisopimukset tullaan valtion taholta sopimaan pääkaupunkiseu
dun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien
kanssa. Mukana ovat näin tulevalla ohjelmakaudella sopimisessa
IPalueelta myös yliopistokeskuskaupungit Kajaani, Kokkola sekä
Mikkeli. Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue
ja rakennepolitiikan 2021–2027 –ohjelmaa toteuttaen EU:n kestävän
kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa. Tiedote asiasta
20.5.2020:
https://tem.fi/artikkeli//asset_publisher/innovaatiotoimintaavahvistav
atsopimuksetsolmitaankaupunkienkanssa
JTF
Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston eli JTF:n käsittely etenee
EU:n neuvoston tasolla, valmistelu on kytköksissä MFF esitykseen.
Parlamentin kantaa ohjelman laajuuteen Suomen osalta odotetaan
heinäkuun aikana. Suomi on saamassa myöhemmin syksyn kulues
sa komissiolta konsulttiresurssia alueellisten JTFsuunnitelmien val
misteluun ja esitettävän ohjelman viimeistelyyn. Maakunnittaiset siir
tymäsuunnitelmat tulee tämän hetkisen tiedon mukaan saada val
miiksi loppuvuoteen mennessä, jolloin kansallisen suunnitelman
luonnos olisi liitettävissä komissiolle virallisesti jätettävään rakenne
rahastoohjelmaan omana toimenpidekokonaisuutenaan.
Alueellisten suunnitelmien valmistelua koordinoi IPalueella Kes
kiPohjanmaan maakuntaliiton koollekutsuma koordinaatioryhmä,
jonka aloituskokous 20.5.2020. Maakuntakohtaisten valmisteluryh
mien kokoaminen ja koollekutsuminen alueen maakunnissa on alka
nut, konkreettisia toimenpiteitä palvelevien selvityksiä ja selvitystar
peita kootaan parhaillaan. Kainuun liitto ja Elykeskus ovat yhteises
sä johtoryhmän kokouksessa 26.5 päättäneet käynnistää Kainuun
oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman valmistelun.
Työ ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä selvittää, miten tur
peen käyttöä voidaan suunnata hallitulla tavalla polton sijasta kor
keamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin, kun turpeen ener
giakäyttö hallitusohjelman mukaisesti vähintään puolittuu vuoteen
2030 mennessä. Työryhmän tulee esittää myös keinoja, joilla muu
tos tapahtuu alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla
ja niin, ettei se vaaranna sähkön ja lämmön toimitus ja huoltovar
muutta. Laajaalaisen työryhmän puheenjohtajana on Kainuun maa
kuntahallituksen puheenjohtaja Timo Korhonen. Myös tämän ryh
män työtä hyödynnetään alueellisten JTF –suunnitelmien laadinnas
sa:
TEM tiedote 9.4.2020: https://valtioneuvos
to.fi/artikkeli//asset_publisher/1410877/laajaalainentyoryhmaselvit
taaturpeenkaytonnakymia
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Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas, puh.
040 574 0804, aluekehityspäällikkö Paula Karppinen puh. 044 710
0867 sekä maakuntajohtaja Pentti Malinen, 044 797 0197 tai säh
köpostitse osoitteella etunimi.sukunimi @kainuu.fi.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation ja linjaa
tarvittaessa Kainuun oikeudenmukaisen siirtymän ohjelman (JTF)
valmistelussa huomioitavia asioita.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laajakaistarakentamisen tueksi
MH § 91
Liikenne ja viestintäministeriö valmistelee hallituksen esitystä laaja
kaistarakentamisen tuesta ja pyytää lausuntoa esitysluonnokseen.
Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotettu laki mahdollistaisi laaja
kaistarakentamisen tukemisen valtion varoista. Laki sisältäisi sään
nökset tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksistä sekä toimi
valtaisesta tukiviranomaisesta ja tämän tehtävistä.
Laajakaistarakentamisen tukeminen mahdollistettaisiin alueilla, joilla
nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole. Kaupallisesti tarjolla
olevat laajakaistayhteydet sekä suunnitelmat sellaisten rakentami
seksi kartoitettaisiin ennen valtiontuen julkista hakumenettelyä.
Hallituksen esitysluonnos liittyy pääministeri Sanna Marinin hallitus
ohjelman strategiseen kokonaisuuteen elinvoimainen Suomi. Halli
tusohjelman mukaan laajakaistatukiohjelmaa jatketaan. Ohjelma
suunnataan alueille, nopean laajakaistan kaupallista tarjontaa ei ole
ja joille kaupallista laajakaistaa ei ole tulossa ennen vuotta 2025 ja
siinä huomioidaan myös taajamien ongelmat.
Esitys liittyy valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen ja on tarkoi
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Julkisen talouden suunnitelman
mukaan tukiohjelmaan varataan viisi miljoonaa euroa vuodelle 2021.
Esitetyllä tuella nopeiden laajakaistayhteyksien piiriin olisi tavoittee
na saada noin 10 000 uutta kotitaloutta.
Suomessa on tuettu laajakaistarakentamista julkisella tuella vuoden
2010 alusta, jolloin laajakaistarakentamisen tuesta hajaasutus
alueilla annettu laki (1186/2009) tuli voimaan. Tukiohjelmaan liittyvä
tukihakemus on tullut tehdä Liikenne ja viestintävirastolle vuoden
2018 loppuun mennessä.
Esityksen mukaisesti Suomen tavoitteena on digitaalisen infrastruk
tuurin kehitys vähintään Euroopan unionin laajakaistatavoitteiden
mukaisesti. Euroopan komission vuodelle 2025 asettamien tavoittei
den mukaisesti eurooppalaisilla kotitalouksilla niin kaupungeissa
kuin maaseudullakin olisi oltava mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joi
den siirtonopeus on vähintään 100 Mbit/s ja joka voidaan kasvattaa
yhteen gigabittiin sekunnissa.
Maakuntaliittojen tehtävänä olisi yhdessä kuntien kanssa määrittää
hankehakuun soveltuvat hankealueet. Maakuntaliittojen ja kuntien
kilpailutukseen valitsemien hankealueiden toteuttamiseen tulisi olla
hankkeen sijaintikunnassa kiinnostusta ja riittävät taloudelliset re
surssit. Hankealueiden valitsemisen lisäksi maakuntaliittojen tehtä
vänä olisi kilpailuttaa hankkeen toteuttaja. Kilpailutuksessa valituksi
tullut hankeen toteuttajat voisivat hakea valtion tuen suunnitellulle
Pöytäkirjan tarkastajat:

KAINUUN LIITTO
Maakuntahallitus

PÖYTÄKIRJA
§ 91

7/2020

37

01.06.2020

viestintäverkolle Traficomilta.
Tuen saaja maksaisi vähintään 34 % laajakaistahankkeen tukikel
poisista kustannuksista. Ehdotetun lain perusteella tukea voitaisiin
myöntää 66 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista. Valtion tuen
osuus kuitenkin vaihtelisi 3358 prosentin välillä riippuen kunnan
maksuosuudesta. Kuntien omarahoitusosuudet 833 % määriteltäi
siin asetusluonnoksen mukaisten tunnuslukujen (kunnan tase, taaja
maaste, väkiluku) perusteella. Tukikelpoisiin kustannuksiin voi koh
distua myös muuta julkista tukea kuin tämän lain mukainen tuki. Jul
kisen tuen osuus voi olla enintään sata prosenttia tukikelpoisista
kustannuksista.
Aiemman kansallisen tukiohjelman tuella Kainuussa valokuituverk
koa on rakennettu kaikissa muissa kunnissa paitsi Paltamossa ja
Kajaanissa. Ohjelman alkuvuosien epäedullisten rakentamisehtojen
vuoksi valokuituverkkoa ei ole saatu koko maakunnan kattavaksi.
Maaseuturahaston tuella rakennetut kyläverkkohankkeet ovat täy
dentäneet laajakaistatuella rakennettua verkkoa. Kajaanin omara
hoitusosuus olisi lakiesityksen mukaan edelleen 33 %, mutta Palta
mon 8 %.
Kainuun liitto ottaa 12.6.2020 mennessä pyydetyssä lausunnossa
kantaa seuraaviin seikkoihin:
 on hyvä, että julkista tukea voi saada laajakaistayhteyksien kehittä
miseksi alueille, joilla ei ole vastaavaa kaupallista tarjontaa, eikä sitä
ole niille tulossa seuraavan kolmen vuoden aikanakaan vaikka tar
vetta vakaille yhteyksille olisi, näin kunnilla olisi hyvät edellytykset
kehittää alueen tietoliikenneyhteyksiä tavoitteitaan ja tarpeitaan vas
taavasti
 hankkeiden toteuttaminen perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta vaa
timus kuntien osallistumisesta hankkeiden kustannuksiin loisi käy
tännössä uuden, aiemmasta toteutusmallista kasvaneen (tukikelpoi
sen verkon osuuden kasvun mukana) menoerän kuntatalouteen ja li
säksi asettaisi Suomen kansalaiset keskenään eriarvoiseen ase
maan
 hankkeiden tuen tulee kuitenkin tulla kokonaan valtiolta, kuntien
omarahoitusosuuksista ja niiden määrittelystä asetuksessa kuvattu
jen tunnuslukujen ja kaavojen perusteella tulee luopua
 hankkeiden toteuttaja kattaa hankkeiden tukikelpoisista kustannuk
sista 34 %, valtion tuki tukikelpoisista kustannuksista tulee nostaa
vähintään 66 prosenttiin, mielellään samalle tasolle, toteutusten yh
denmukaisuuden vuoksi, maaseuturahaston myöntämän kyläverk
kohankkeille myöntämän tuen kanssa (tähän asti 70 %)
 tietoliikenneyhteydet ovat välttämättömiä sekä nykyhetken että tu
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levan yhteiskunnan toiminnoille (mm. sotepalvelujen siirtyminen val
tion vastuulle) ja niiden kehittämiselle, ensisijainen vastuu niiden ra
hoituksesta kuuluisi valtiolle
 nopeiden ja luotettavien yhteyksien välttämättömyys on korostunut
koko Suomessa kevään 2020 aikana ja on nähty, että tietoliikenne
yhteydet ovat perusinfra digitaalisten palvelujen toiminnalle, kehittä
miselle ja laajalle käyttöönotolle
 tehokkaat, luotettavat ja kapasiteetiltaan tulevaisuuden teollisuu
den ja palvelujen tarpeisiin vastaavat tietoliikenneyhteydet ovat pe
rusedellytys yritystoiminnan ja palvelujen digitalisoitumiselle sekä
kasvavalle paikkariippumattomalle työskentelylle
 tehokkaat, luotettavat ja kapasiteetiltaan riittäviksi mitoitetut tietolii
kenneyhteydet ovat kriisitilanteisiin varautumisessa perusedellytys
huoltovarmuuden takaamiseksi
 tietoliikenteen runkoreittien kapasiteetin varmistaminen elinkeino
elämän kehitystarpeet huomioiden koko Suomen osalta ja uusien
teollisten investointien saamiseksi Suomeen, on kaivattua elvytystä
maan talouden toipumiselle koronakriisistä
 uusien kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien varmistamiseksi
Suomen sisäisten runkoreittien täydennysrakentamisen tarve ja nii
den rakentamisen resursointi tulee huomioida kansalaisten laaja
kaistarakentamisen rinnalla
 hajaasutusalueiden laajakaistapalveluiden suurin haaste on vähäi
nen asiakasmäärä ja siksi kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntämi
nen on keskeistä, laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja
vapaaajan asukkaisiin, yhteydet tulee varmistaa kaikki toiminnalliset
alueet huomioiden
 hankkeiden kilpailutus, tukipäätös ja maksatukset ohjeistuksineen
tulisi kuulua jatkossa rahoittavan viranomaisen eli tässä tapaukses
sa Traficomin tehtäviin, maakunnan liittojen rooli olisi laajakaista
hankkeiden toteutumisen aktivointi alueella (tiedottaminen, hankkei
den valmistelu kuntien ja eri toimijoiden kanssa) sekä toimien koor
dinointi ja yhteensovitus tukea hankkeille myöntävien ohjelmien kes
ken
 tukikelpoisiksi kustannuksiksi tulee katsoa kaikki ne kustannukset,
mitkä ovat välttämättömiä hankealueella sijaitseville käyttäjille toimi
tettavien liittymien tarjonnassa
 tavoite, 2025 kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää
vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä, on hyvä, mutta varattu 5 milj. euroa
vuodelle 2021 (toteutus 20212023) kolmen vuoden siirtomäärära
han on hyvä aloitus) on riittämätön tavoitteeseen nähden
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 varaus rahoitukselle arvioida uudelleen ja nostaa 2025 tavoitteen
saavuttamisen edellyttämälle tasolle ja taata kaikille toteuttamiskel
poisille hankkeille
Erillisliitteenä on hallituksen esitysluonnos laajakaistarakentamisen
tuesta
Erillisliite nro: 8
Aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen esittelee asiaa.
Lisätietoja asiasta antaa aluekehitysasiantuntija Paula Karppinen
puh. 044 710 0867, paula.a.karppinen(at)kainuu.fi. sekä maakunta
johtaja Pentti Malinen, 044 797 0197, etunimi.sukunimi@kainuu.fi.
Maakuntajohtaja ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi saamansa informaation, käy
evästyskeskustelun ja antaa virastolle valtuudet viimeistellä lausun
to.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Viraston antamat lausunnot ajalla 12.05.  25.05.2020
148/08.00.00/2019, 160/10.02.00/2018
MH § 92
1) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja maankäyttöasiantuntija
Martti Juntunen ovat 14.5.2020 antaneet liikenne ja viestintäminis
teriölle seuraavan sisältöisen lausunnon:
"PohjoisPohjanmaan alueen keskustelutilaisuus 22.4.2020, Valtakun
nallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, strategisten linjausten kommen
tointi:
Kainuun liitto kiittää Liikenne ja viestintäministeriötä mahdollisuudesta
kommentoida valmisteilla olevan ensimmäisen valtakunnallisen liikenne
järjestelmäsuunnitelman strategisia linjauksia.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulee tukea koko maan
kehittämistä ja elinvoimaisuutta. Kainuuta koskevia liikennejärjestelmän
kehittämisen strategisia tavoitteita on esitetty neljän maakunnan yhtei
sessä PohjoisSuomen liikenne ja logistiikkastrategiassa (2017) ja Kai
nuun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (2018), eikä niitä ole tarpeen
esittää kootusti tämän kommentoinnin yhteydessä. Näissä suunnitelmis
sa on tunnistettu alueiden kannalta merkittävimpiä lähtökohtia ja tarpeita
liikennejärjestelmän kehittämiseksi tavoitteena tukea alueiden kehitty
mistä ja elinvoimaa. Ylimaakunnallisten ja alueellisten liikennestrategioi
den ja liikennejärjestelmäsuunnitelmien tulisi olla tärkeänä lähtöaineisto
na ja hyödyntää valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman val
mistelussa.
Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen yhteydessä
on tuotu esille eri tahojen toimesta pitkän aikavälin vision (2050) tarpeel
lisuus. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteiden ja
strategisten linjausten tulee perustua visioon ja tukea vision saavutta
mista. Tällä hetkellä vision vielä puuttuessa tavoitteet ja strategiset lin
jaukset jäävät irralliseksi kokonaisuudesta, jonka vuoksi niiden kommen
tointi on vaikeaa.
Esitetyt strategiset linjaukset ovat pääosin hyviä ja kannatettavia. Jatko
valmistelussa olisi hyvä kiinnittää huomiota tehtyjen valintojen ja käytet
tyjen termien avaamiseen. Strategissa linjauksissa tulisi lisäksi ottaa
huomioon seuraavia asioita:
 Strategisista linjauksista puuttuu vielä kokonaisnäkemys maan liiken
nejärjestelmän kehittämisestä. Linjauksissa käsitellään hyvin puutteelli
sesti koko Suomea, kun keskitytään Helsingin seutuun ja muihin suuriin
väestökeskittymiin. Linjaukset ovat henkilöliikennepainotteisia, eivätkä
koko maan elinkeinoelämän tarpeet näy riittävästi. Liikennejärjestelmää
eikä matka ja kuljetusketjuja solmupisteineen tarkastella kokonaisuute
na, vaan liikennettä rajatusti (infrapainotteisesti ja esim. liikenteen palve
luistuminen näkyy heikosti) sekä ketjuja vajavaisesti ja pätkittäin.
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 Strategisten linjausten tulisi vastata myös kysymykseen: Millä liikenne
järjestelmän ja sen kehittämisen keinoilla tuetaan ja kehitetään sekä vai
kutetaan ihmisten ja elinkeinoelämän sujuvaan ja kestävää arkeen (elä
mäntapaa, liikkumistarvetta eikä vain liikkumista)?
 Kansainvälisen saavutettavuuden osalta tulee ottaa huomioon, että
alueet ovat saavutettavasti kansainvälisesti suoraan (maakuntien rajoilla
sijaitsevat kansainväliset rajanylityspaikat, alueelliset lentoasemat, sata
mat, Saimaan kanava), ei pelkästään HelsinkiVantaan lentoaseman
kautta. Nyt kansainvälinen saavutettavuus alueille näyttäisi kehittyvän
strategisten linjausten mukaan vain HelsinkiVantaa kautta.
 Elinkeinoelämän ja ihmisten kannalta oleellista on nykyisen liikenne
verkon ja järjestelmän toimivuus kokonaisuutena. Tämä edellyttää lii
kenneväylien, kansallisomaisuuden, säilyttämisen ja kehittämisen kan
nalta riittävää panostusta nykyisen väyläverkon ja solmujen ylläpitoon
sekä korjausvelan poistamiseen. Strategisten linjauksien valmistelussa
tulee huomioida se, että rataverkko ei kata koko maan aluetta. Tiever
kolla panostuksia tulee tehdä koko verkolla, yksityistieverkolta lähtien ai
na pääväyliin saakka.
 Liikenteen digitalisaatio, ohjaus ja uudet liikennepalvelut edellyttävät
toimintavarmoja ja nopeita tietoliikenneverkkoja myös harvaan asutuilla
alueilla. Toimivat yhteydet mahdollistavat myös monipaikkaisen asumi
sen, työnteon sekä digitaalisten palveluiden käyttämisen, jolla voidaan
vähentää myös liikkumistarvetta. Tietoliikenneyhteyksien ja verkkojen
merkitys osana tulevaisuuden liikennejärjestelmää tulisi nostaa vahvem
min esille strategissa linjauksissa.
 Strategisissa linjauksissa korostetaan kustannustehokkuutta. Se, miten
kustannustehokkuutta mitataan, ei käy aineistosta kuitenkaan selville.
Hankkeiden tehokkuutta ja kannattavuutta tarkastellaan hyötykustan
nussuhteella. Hankekohtainen hyötykustannuslaskenta ei kuitenkaan voi
olla ainoa menetelmä arvioitaessa toimenpiteiden vaikuttavuutta ja te
hokkuutta, koska se ei ota huomioon koko liikennejärjestelmää ja sen
toimivuutta. Toimenpiteiden arviointi tulee perustua laajempiin vaikutus
ten arviointeihin ja vaikutuksia tulee arvioida koko maan liikennejärjes
telmän toimivuuden näkökulmasta ja huomioiden myös alueiden kehitty
misen ja elinvoiman lisäämisen näkökulma.
 Kestävyys ja Tehokkuus kohdista puuttuvat vielä alatasoista koostuva
kokoava strateginen linjaus, elinkeinoelämän kuljetusten turvaamisen
näkökulman huomioon ottaminen, maan taloudellisen kasvun edellytys
ten turvaamisen näkökulman huomioon ottaminen (vienti, maan kilpailu
kyky) sekä kokonaisnäkemys maan liikennejärjestelmästä.
 Tehokkuus kohdan linjausta ”Uudet liikenneinvestoinnit edistävät kes
tävää liikennettä ja niistä saatavat hyödyt ovat suurempia kuin investoin
nit” tulkiten vaikuttaa siltä, että esimerkiksi Itä ja PohjoisSuomen tiein
vestoinnit suljetaan tällä pois toteutuksesta. Linjaus ”Liikenneverkon kor
jausvelkaa lyhennetään kustannustehokkaasti kysynnän mukaan” tar
koittanee sitä, että liikenneverkon korjausvelkaa ei halutakaan poistaa
koko maan alueelta?"
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2) Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen ja suunnittelija Sanna Niko
laMäättä ovat 18.5.2020 antaneet Vaalan kunnalle seuraavan sisäl
töisen lausunnon:
"LAUSUNTO VAALAN TURKKISELÄN TUULIVOIMAPUISTON OSA
YLEISKAAVA, KAAVAEHDOTUS
Vaalan kunta on pyytänyt mm. Kainuun liitolta lausuntoa Vaalan Turkki
selän tuulivoimapuiston osayleiskaavasta. Suunnittelualue sijaitsee Poh
joisPohjanmaalla Vaalan kunnan itäosassa ja rajautuu Paltamon ja
Puolangan kuntarajoihin. Vaalan kunnanvaltuusto on päättänyt
18.12.2019 Turkkiselän tuulivoimapuiston osayleiskaavan vireillä olleen
kaavoituksen lopettamisesta ja uudelleen käynnistämisestä. Vireilletu
losta on kuulutettu 7.1.2020. Aikaisemmassa kaavaprosessissa saadut
tiedot, aineistot ja laaditut selvitykset hyödynnetään uudessa kaavapro
sessissa. Turkkiselän tuulivoimapuistolle on laadittu ympäristövaikutus
ten arviointimenettely ja yhteysviranomainen on antanut arviointiselos
tuksesta perustellun päätelmän 22.5.2019.
Tuulivoimapuiston osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa tuulivoi
mapuiston sijoittuminen alueelle ja mahdollistaa laajimmillaan 42 voima
lan toteuttamisen suunnittelualueelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on
korkeintaan 280 metriä ja yksikkötehot 3,458 MW. Tuulivoimapuisto tu
lee koostumaan enintään 42 tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdis
tävästä maakaapeleista/ilmajohdoista, tuulipuiston sähköasemista, säh
köverkon liittymistä varten tarvittavasta 2x110 kV ilmajohdosta sekä tuu
livoimaloita yhdistävistä huoltoteistä. Osayleiskaavan kaavaluonnos ja
osallistumis ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat olleet nähtävillä 6.2. 
9.3.2020.
Osayleiskaavan OAS ja kaavaehdotus
Osayleiskaavan kaavaselostus on laadittu kattavasti. Kaavaselostukses
sa on huomioitu riittävällä tarkkuudella osayleiskaavan vaikutukset Kai
nuun puolelle. Kaavaselostuksessa on kuvattu tuulivoimapuiston vaiku
tuksia mm. maiseman, melun ja kulttuuriympäristön kannalta.
Tuulivoimapuiston toiminnan aikaiset vaikutukset elinoloihin ja viihtyvyy
teen liittyvät pääosin maisema ja meluvaikutuksiin hankealueella tai sen
läheisyydessä liikuttaessa. Maisemavaikutusalueen vesistöjen rannoilla
on lomaasutusta joille voi aiheutua viihtyvyyshaittaa riippuen siitä miten
asukkaat kokevat näkyvät tuulivoimalat. Näkymäsektoreita avautuu
myös lähiseudun vaarojen lakialueille. Maisemavaikutuksia on havain
nollistettu kuvasovitteilla mm. Kivesvaaran suunnalta katsottaessa.
Kaavaselostuksessa on tarkasteltu myös tuulivoimapuistojen yhteisvai
kutuksia huomioiden Kainuun voimassaolevan tuulivoimamaakuntakaa
van aluevaraukset. Kaavaselostuksessa on arvioitu, että osayleiskaavan
ratkaisut eivät ole ristiriidassa Kainuun voimassaolevien maakuntakaa
vojen tavoitteiden tai periaatteiden kanssa.
Kainuun liitto toteaa, että Kainuussa on viisi voimassa olevaa maakunta
kaavaa, joista tuulivoimarakentamista ohjaava Kainuun tuulivoimamaa
kuntakaava on saanut lainvoiman 21.5.2019. Tuulivoimamaakuntakaa
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van tarkistaminen on meneillään aloitusvaiheessa. Kainuun maakunta
kaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta sisältää kaikki voimassa olevat
maakuntakaavat ja on päivätty 26.2.2020.
Kainuun liitolla ei ole muuta lausuttavaa OAS:sta ja kaavaehdotuksesta.

Lisätietoja lausunnoista nro 12 antaa suunnittelujohtaja Hannu
Heikkinen, puh. 044 710 0864 tai sähköpostitse osoitteella etuni
mi.sukunimi@kainuu.fi
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee annetut lausunnot tiedoksi.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
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Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset
45/00.01.05.06/2020, 50/01.01.01.01/2020, 130/02.05.01.00/2019
MH § 93
Kainuun liitossa on valmistunut seuraavat:
Kokouspöytäkirjat:

Viranhaltijapäätökset:
Henkilöstön vuosilomaa, sairautta, työaikavapaata, virkavapaata,
palkkausta, virkamatkaa ja henkilöstökokouksia koskevat päätökset
ajalla 12.05.  26.05.2020:
Maakuntajohtaja Pentti Malinen §:t 22
Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas §:t 33, 14
Suunnittelujohtaja Hannu Heikkinen §:t 18, 1113
Hallintojohtaja Paula Halonen §:t 1516, 3132
Muut kuin em. päätökset:
Maakuntajohtaja Pentti Malinen:
 Yhteistyö Sakari Kukon tuotannon kanssa From Kainuu to
Casamance (muu päätös § 6)
 Elmo 2 Kainuu hankkeen projektipäällikön valinta
(henkilöstöpäätös § 11)
Aluekehitysjohtaja Jouni Ponnikas:
 Ilmasto ja ympäristövastuullinen Kainuu 2040 hankkeen hankinta
Kainuun ympäristöohjelma 2020raportin nykytila ja toteutuksen ja
vaikuttavuuden arvioinnista (hankintapäätös § 3)
Ao päätökset on julkaistu Kainuun liiton verkkosivuilla:
http://kainuunliitto.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=offici
al_frames
Lisätietoja asiasta antaa hallintojohtaja Paula Halonen, puh. 044
410 0728 tai sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi@kainuu.fi
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää, ettei pöytäkirjoihin merkittyjä päätöksiä ja
viranhaltijapäätöksiä oteta maakuntahallituksen käsiteltäväksi.
Maakuntahallitus:
Maakuntahallitus päätti siirtää asian käsittelyn maakuntahallituksen
08.06.2020 pidettävään kokoukseen.
________
Pöytäkirjan tarkastajat:
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisu
vaatimus
viranomai
nen
ja aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
§:t 84
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun kunnan jäse
net.Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Kainuun maakuntahallitus, Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
(avoinna: mape klo 8.00  15.00), sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi
Kainuun liitto ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (Kuntalaki 134 §).

Oikaisu
vaatimusaika

Oikaisu
vaatimuksen
sisältö ja sen
toimittami
nen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toi
mitettava Kainuun liiton kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon auki
oloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi
vän kuluessa kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa, katso
taan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta
näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtäväksi.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir
jallisesta muodosta. Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi:
 oikaisun vaatijan ja kirjelmän tekijän nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnu
mero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti al
lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai
suvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun
nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
§:t 7883, 8593
Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, oikaisuvaatimuksella tai hallin
toriitaasiana, jos asia koskee virka ja työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL
26 §).
§:t

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviran
omainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella hallintovalituksella. Oi
kaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnal
lisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisu
vaatimuksen johdosta muuttunut, saavat päätökseen hakea muutosta kunnallis
valituksin myös asianosaiset sekä Kainuun kuntien jäsenet.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että:
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
3) päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksiannosta.Tiedoksian
to katsotaan saapuneeksi perille 7 vuorokauden kuluessa sen lähettämisestä.
§:t

Valitusviranomainen:
PohjoisSuomen hallintooikeus, PL 189, 90101 OULU
Valituksen voi tehdä myös hallinto ja erityistuomioistuinten asiointipalvelus
sa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
 valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtä väksi
 muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laa
tijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika
on luettava.

Lisätietoja

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanot
teeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
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MUUTOKSENHAKUOSOITUS HANKINTAPÄÄTÖKSESTÄ
Oikaisuvaatimusohje
§:t _________________________________
Oikaisuvaati
musoikeus

Yllämainittuihin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, vel
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Kainuun
kuntien jäsenet.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus että laillisuusperusteel
la.

Oikaisuvaati
musviranomai
nen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Kainuun maakuntahallitus
Kainuun liitto, Kauppakatu 1, 87100 Kajaani
Sähköposti: kainuunliitto@kainuu.fi

Oikaisuvaati
musaika ja sen
alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kun
nan jäsenen katsotaa saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu ylei
sesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoitta
mana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaati
muksen sisältö
ja toimittaminen

Oikaisvaatimuksesta on käytävä ilmi:
 oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelin
numero, johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan oikaisua
 miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtä
väksi
 oikaisuvaatimuksen perusteet.
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakäti
sesti allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisella
ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä (sähköistä allekirjoitusta ei vaadita).

Lisätietoja

Ohjeet hakemusosoituksesta markkinaoikeudelle lähetetään asianosaiselle pöytä
kirjanotteen mukana.

Muutoksenha
kukielto

Koska ylläoleviin päätöksiin voidaan tehdä Kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, päätöksiin ei sa hakea muutosta valittamalla.
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