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Maakuntahallitus § 90 21.06.2021

Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 90

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

Päätös: Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Maakuntahallitus § 91 21.06.2021

Pöytäkirjantarkastajien vaali

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 91

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

 Tarkastusvuorossa ovat Sari Raassina ja Merja Rautiainen.

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen muutoksella, että Nelli
Berg-Väänänen ja Merja Rautiainen toimivat pöytäkirjantarkastajina.
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Maakuntahallitus § 92 21.06.2021

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 92

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 93 21.06.2021

Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossa

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 93

Maakuntajohtaja esittelee ajankohtaisia valmisteluasioita.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi
tiedoksi maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen puolueiden
paikkamääristä kuntayhtymän toimielimissä vuosien 2021-2025 osalta,
rakennerahastovarojen kansallisen jakamisen päätöksenteon siirtymisestä
syksyyn 2021, yhteistyön tiivistämisestä ulkoministeriön kanssa sekä
Saimaa-ilmiö -hengen ylläpitämisestä. 

 Kokousajankohtien osalta merkittiin tiedoksi seuraavat muutokset:
ylimääräinen maakuntahallitus 5.7.2021, viimeinen valtuustokauden
2017-2021 maakuntahallitus 30.8.2021. Edustajainkokous 13.9.2021,
maakuntavaltuuston järjestäytymiskokous 27.9.2021, maakuntahallitus
4.10.2021. Loppuvuoden kokoukset alkuperäisen kokouskalenterin
aikataulun mukaisesti.

 Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokokous järjestetään 26.-27.8.2021
Joensuussa.



Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2021 148

Maakuntahallitus § 94 21.06.2021

Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 94

 Yhteyspäällikkö Ossi Martikainen esittelee ajankohtaisia
edunajamisasioita.

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja merkitsi
tiedoksi Ossi Martikaisen esittelemät edunajamisasiat.

Pöytäkirjamerkintä: Matti Semi saapui kokoukseen klo 9.29 tämän asian käsittelyn aikana.
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Maakuntahallitus § 95 21.06.2021

Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokouksen päätösten toimeenpano

108/00.02.01/2017

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 95

Kuntalain 39 §:n mukaan kunnanhallituksen tulee vastata kunnan
hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta,
täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 96 §:n mukaan,
jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä
järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että
päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen
käsiteltäväksi.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää maakuntavaltuuston päätösten toimeenpanosta
seuraavaa:

 Maakuntavaltuusto kokoontui 7.6.2021 maakuntatalon maakuntasalissa ja
Teams -etä yh tey del lä sähköiseen kokoukseen. Kokouksessa oli suoritetun
nimenhuudon perusteella läsnä 51 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua,
poissa oli 3 valtuutettua. Ko kous teki järjestäytymisasioiden (§§ 1-5)
jälkeen seuraavat päätökset, joiden täy tän töön pa no toi met on osoitettu
kursiivilla:

 § 6 Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus 
Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta
toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 7 Tilinpäätös vuodelta 2020
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna maa kun ta val tuus ton päätöksen täytäntöön. Vuoden 2020
tilinpäätös ja siihen sisältyvä toi min ta ker to mus sekä Vuosikirja 2020
lähetetään maakunnan kunnille ja kaupungeille tie dok si.

 Tilinpäätösasiakirjat arkistoidaan KunL:n 113 § ja maakunnan liiton
arkistosäännön mu kai ses ti.

 § 8 Valtuustoaloite poliisiresurssien ohjaamisesta
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä
eikä aiheuta toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 9 Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen tiedoksi
Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta
toimeenpanotoimenpiteitä.

 § 10 Valtuutettujen aloitteet
Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite monipaikkaisuudesta
lähetetään toimiston valmisteltavaksi.

 § 11 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Asioita ei ollut.

 § 12 Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
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Maakuntahallitus § 95 21.06.2021

Pohjois-Savon liitto asettaa maakuntavaltuuston 7.6.2021 kokouksen
pöytäkirjan yleisesti nähtäville sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat
allekirjoittaneet pöytäkirjan.

Pohjois-Savon liitto lähettää maakuntavaltuuston pöytäkirjan 7.6.2021
kokouksesta jäsenkuntiinsa näh tä vil le pitoa varten kunnan päättämällä
tavalla.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 96 21.06.2021

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen osallistumis- ja arviointisuunnitelman
päivitys ja vireilletulo Joroisilla, liite 1

68/10.02.00.00/2019

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 96

Pohjois-Savon maakuntakaavaan 2040, 2. vaihe tuli vireille elokuussa
2019. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä ja siitä saatiin
runsaasti palautetta. Luon nos vai hee seen valmistellaan kaksi erilaista
maakuntakaavavaihtoehtoa, VE1 Kyvykäs uudistuja ja VE2 Rohkea
kasvaja, jotka poikkeavat toisistaan mm. väestötavoitteen, aluerakenteen,
lii ken ne jär jes tel män painotusten ja ilmastonmuutoksen torjunnan osalta.
Vaihtoehdot esit tä vät erilaisia alueidenkäytön ratkaisuja, joilla edistetään
Pohjois-Savon tavoiteltua tu le vai suus ku vaa ja yhteensovitetaan ristiriitaisia
haasteita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivittyvä asiakirja. Nyt tehdyt päi-
vi tyk set liittyvät käsiteltäviin teemoihin, kaavaprosessin aikatauluun ja
Joroisten liittymiseen Pohjois-Savoon.

Yk si uusista käsiteltävistä teemoista on tuulivoimapotentiaali, joka
nousi esille vuoden 2020 kuluessa mm. Hii li neut raa li maakunta
-hankkeessa. Käynnissä on YM:n rahoitama selvitys
tuulivoimapotentiaalista Pohjois-Savossa..
Hiljaiset alueet (uusi nimitys luonnonrauha-alueet) tarkistetaan
osana tuu li voi ma tee maa.
Yksityismailla sijaitsevat soidensuojeluohjelman täydennysalueet
osoitetaan luon nos vai hees sa myös uutena teemana. Valtion mailla
sijaitsevat alueet osoitettiin PSMK 2040, 1. vai hees sa.
Tieverkoston kehittämisen osalta tavoitteisiin lisätään vt5:n
moottoritien muuttuva linjaus Siilinjärven ja Alapitkän välille.
Luonnosvaiheesta jää pois mm. kaivostoiminnan tarpeiden
uudelleenmäärittely ja toi min nan jatkuvuuden skenaariot  Yara
Suomi Oy:n Siilinjärven kaivoksella, koska aiheesta ei ole saatavilla
uutta tietoa kaavaluonnosten ratkaisujen pohjaksi. Tavoitteena on
kuitenkin käsitellä asia ehdotusvaiheessa.
Poisjääviä tee mo ja ovat rantarakentaminen, biotalous ja
ekosysteemipalvelut, joita resurssien puuttuessa ei ole ollut
mahdollista selvittää.
Aikataulua päivitetään siten, että luonnosvaiheen näh tä vil lö olo on
alkuvuodesta 2022  ja ehdotuksen nähtävilläolo viimeistään
alkuvuodesta 2023. Hy väk sy mis kä sit te lyn aikataulutavoite on
vuoden 2023 loppuun mennessä.

OAS:n päivittäminen on seurausta paitsi tarkentuneista teemoista ja muut-
tu nees ta aikataulusta, myös Joroisten kunnan liittymisestä Pohjois-Savoon
1.1.2021. Osal lis tu mis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisen ja
kuulutuksen myötä kaavatyö tulee nyt vireille myös Joroisilla.

Luettavuuden helpottamiseksi liitteenä 1 olevaan asiakirjaan tehdyt
muutokset on osoitettu pu nai sel la fontilla ja yliviivauksilla. Nähtäville
asetettavasta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta yliviivatut tekstit
poistetaan ja fontti muutetaan mustaksi.
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Maakuntahallitus § 96 21.06.2021

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan tehdyt
päivitykset. Maakuntahallitus päättää Pohjois-Savon maakuntakaavan
2040, 2. vaiheen vireilletulon kuuluttamisesta sekä osallistumis- ja
arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta Joroisten kunnassa.

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 1 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen osallistumis-
ja arviointisuunnitelma sekä tavoitteet
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Maakuntahallitus § 97 21.06.2021

Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2025

127/02.02.00/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 97

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

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

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

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

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

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

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

Valmistelija: talouspäällikkö Eila Roivainen 044 714 2614

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 98 21.06.2021

Pohjois-Savon kehittämisrahoituksen varaaminen alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien
osarahoitukseen

124/00.01.05.22/2009

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 98

Pohjois-Savon maakuntahallitus on varannut aiemmilla päätöksillään1)
vuosina 2001-2020 Poh jois-Sa von kehittämisrahastosta yhteensä 2 914
480 euroa myönnettäväksi edelleen ra ken ne ra has to- ja maaseutuohjelman
hankkeiden sekä EU:n alueet ja rajat ylittävien oh jel mien hankkeiden
kuntarahoitusosuudeksi. 1) Päätökset: 24.9.2001 §209, 14.12.2002 §237,
4.10.2003 §178, 2012.2004 §241, 10.12.2007 §126, 8.12.2008 §110,
14.12.2009 §121, 22.9.2010 §102, 19.12.2011 §136, 17.12.2012 §141,
15.12.2014 §138, 12.12.2016 §159, 18.12.2017 §89, 17.12.2018 §190,
25.3.2019 §39 ja 24.2.2020 §25.

Alunperin rahoitusta myönnettiin Pohjois-Savon liiton omarahoitukseksi ja
erikseen so vit taes sa myös muiden yhteistyötahojen osarahoitukseksi EU:n
erillisohjelmahankkeisiin. Mää rä ra han käyttöä laajennettiin myöhemmin
maakuntahallituksen päätöksin koskemaan myös maakunnan kannalta
merkittäviä EU:n rakennerahasto-ohjelmien ja Manner-Suomen maa seu tu-
oh jel man hankkeita.

Maakuntahallitukset ovat delegoineet em. yksittäisten hankkeiden
rahoituspäätösten teon maa kun ta joh ta jal le. Vuodesta 2001 lähtien tästä
maakuntajohtajan päätösvallassa ole vas ta rahasto-osuudesta on
myönnetty tukea 87 hankkeelle, joiden hyväksytyt ko ko nais kus tan nuk set
ovat yhteensä 41 668 325 euroa ja myönnetty tuki yhteensä 3 099 011
euroa. Myön net ty tuen kokonaismäärä on suurempi kuin tarkoitukseen
varattu rahoitus (2 914 480 eu roa), koska osa tuesta on palautunut
käyttämättömänä ja myönnetty uudelle hankkeelle.

Painopiste ko. rahasto-osuuden käytössä on ollut rakennerahastojen
osalta maakunnan yh teis työ ryh män valitsemissa kehittämisen kärkialoissa
sekä muissa maakunnan kannalta mer kit tä vis sä hankkeissa.

Tällä hetkellä maakuntajohtajan päätösvallassa olevaa ko.
rahastorahoitusta ei ole käy tet tä vis sä lainkaan. Tähän rahoitukseen
kohdistuu jo aiemmin myönnettyjen neljän hankkeen toi sen vaiheen
rahoitus, yhteensä 107 308 euroa. Lisäksi tätä rahoitusta varten yksi ha ke-
mus odottaa päätöksentekoa (15 497 euroa) ja yksi hakemus on tulossa
lähiaikoina.

Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusosuudella on kova kysyntä
erityisesti ra ken ne ra has to hank kei den (EAKR ja ESR), mutta myös
maaseutuohjelman ja EU:n erillisohjelmien osa ra hoi tuk se na. Näiden
lisäksi uudella rahoituskaudella v. 2021-2027 Suomen alue- ja ra ken ne po-
li tii kan ohjelmaan sisältyvän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston
hankkeille (JTF) on syy tä varata mahdollisuus hakea kehittämisrahaston
rahoitusosuutta. Koko maakuntaa tai usei ta kuntia koskevissa hankkeissa
on tarkoituksenmukaisempaa hakea rahaston ra hoi tus osuut ta, kuin kerätä
vaadittava kuntarahoitus jokaiselta kunnalta erikseen.



Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2021 155

Maakuntahallitus § 98 21.06.2021

Edellä mainituista syistä Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta on
syytä edelleen va ra ta käytettäväksi EU:n EAKR, ESR ja JTF hankkeiden
sekä maaseutuohjelman ja EU:n erillisohjelmahankkeiden kun ta ra hoi tus-
osuuk siin.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksen
varaamisesta alu eel lis ten ja kansainvälisten ohjelmien osarahoitukseen
seuraavaa:

1. Pohjois-Savon kehittämisrahastossa on määrärahaa vielä jäljellä 202
698 euroa. Tästä varataan maakuntajohtajan pää tök sil lä käytettäväksi
150 000 euroa.

2. Määrärahaa voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta)
a) maakunnan kan nal ta merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa
EU:n EAKR-, ESR- ja JTF-osa ra hoit tei sis sa hankkeissa, b) EU:n
maaseutuohjelman hankkeissa sekä c) Poh jois-Sa von liiton ja muiden
yhteistyötahojen EU:n erillisohjelmahankkeissa. Tuen myön tä mi ses sä
painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan kehittämisen kär-
ki alo ja (kone- ja energiateknologia, puunjalostus, elintarvikkeet,
hyvinvointiteknologia, mat kai lu, vesi ja biojalostus) sekä hankkeita,
joilla on erityisen suurta alueellista vai kut ta vuut ta maakunnan
kehittämisessä.

3. Maakuntahallitus delegoi rahoituspäätösten teon maakuntajohtajalle.
Päätökset tuodaan maakuntahallitukselle tiedoksi.

Valmistelija: ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 99 21.06.2021

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

135/00.01.05.02/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 99

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

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

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

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

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

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-2022

Satu Vehreävesa esittelee asiaa kokouksessa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedokseen.

Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelman-toimeenpanosuunnitelma.html
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Maakuntahallitus § 100 21.06.2021

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöarvioinnin laadinta, liite 2

115/00.01.05.01/2020

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 100

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

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

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

1. Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden
turvaaminen

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

ehkäisy

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

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

Korona-aika vaikuttaa maakuntaohjelman valmistelun käytäntöihin. Lähes
kaikki ideoinnin ja tarpeiden kartoituksen keskustelut käydään etänä
Teamsilla. Suuri osa aikaisemmilla valmistelukierroksilla tehdyistä yritysten
henkilökohtaisista tapaamisista (45-50 / maakuntaohjelma) on korvattu
Kuopion kauppakamarin ja Savon yrittäjien järjestämillä yritysryhmien
keskusteluilla. Yksin kauppakamarin kautta jututetaan 9 yritysryhmää.
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Lisäksi eri kärkialojen valmistelussa tavataan useampia kymmeniä
yrityksiä. Yritysten kuulemisten jälkeen keskusteluja käydään mm. oppi- ja
tutkimuslaitosten, kehitysorganisaatioiden, kuntien, järjestöjen, rahoittajien
ja viranomaisten kanssa. Tällä ohjelmavalmistelukierrokselle
maakuntaliitosta osallistuu useita henkilöitä.

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

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

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

Käänteisesti jos maakunnan tavoitetta ei saada toteutumaan, laskee
työvoiman tarjonta merkittävästi, mikä heikentää yritysten ja palvelujen
toimintamahdollisuuksia, eniten Kuopion seudun ulkopuolella.
Väestötavoitteen toteuttaminen edellyttää 730 – 1070 hengen
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muuttovoittoa vuodessa.

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

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

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

Valmistelija: aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen 044 714 2626

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

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

Liitteet Liite 2 Luonnos maakuntaohjelman keskeisestä sisällöstä
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Maakuntahallitus § 101 21.06.2021

Vastaus aloitteeseen Pohjois-Savon maakunnallisen monimuotoisuusohjelman laatimiseksi

131/11.00.02/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 101

Vihreiden maakuntahallituksen jäsen Marja Berg on 24.5.2021 jättänyt
aloitteen Pohjois-Savon maakunnallisen monimuotoisuusohjelman
laatimisesta. Aloitteessa esitetään Pohjois-Savon liitto ryhtyy
valmistelemaan luonnon monimuotoisuutta turvaavaa ohjelmaa yhdessä
ELY-keskuksen ja muiden tahojen  kanssa (mm. Pohjois-Savon kunnat ja
Metsähallitus; lisäksi yhteistyötä voidaan tehdä yhdistysten, järjestöjen ja
yritysten kanssa). Kansallista yhteistyötä voitaisiin tehdä myös
Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

Suomessa jotkin maakunnat ja kunnat, lähinnä suuremmat kaupungit, ovat
laatineet luonnon monimuotoisuus- tai biodiversiteettiohjelmia tai
-strategioita. Pohjois-Savossa tiettävästi tällainen ohjelma on vain Kuopion
kaupungilla. Sitä ollaan päivittämässä kuluvan vuoden aikana.

Parhaillaan laadittavassa Pohjois-Savon maakuntakaava 2040:n
2.vaiheessa tarkastellaan laajasti luonnonvarojen käyttöön,
viherverkostoon ja luonnonsuojeluun liittyviä teemoja osana maakunnan
muuta alueidenkäyttöä. Näiden teemojen osalta Pohjois-Savon liitto ja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojeluasiantuntijat ovat tehneet
valmistelun aikana tiivistä yhteistyötä. Liitto on saanut ELY-keskukselta
mm. muistion maakunnan luonnonsuojelualueverkoston nykytilasta,
edustavuudesta ja täydentämistarpeista erityisesti luontotyyppien
suotuisan suojelutason turvaamiseksi. Pohjois-Savon liitto on saamassa
juhannukseen mennessä vielä täydennyksiä mm. paikkatietoina Suomen
ympäristökeskukselta tehdyistä erilaisista valtakunnallisista luontotyyppi- ja
osittain myös lajikartoituksista.

Em. luonnon monimuotoisuuteen liittyviä teemoja ja kysymyksiä on
maakuntakaavan laadinnan aikana käsitelty useita kertoja ja tullaan
seuraavaksi luonnosvaiheessa käsittelemään mm. maakuntahallituksen
nimeämässä aluerakennetyöryhmässä, jossa ovat edustettuna mm.
Pohjois-Savon kunnat, Suomen metsäkeskus, MTK ja luonnonsuojelu/
ympäristöjärjestöt. Teemakokonaisuutta on vuorovaikutteisesti valmisteltu
ja käsitelty käytettävissä olevien resurssien puitteissa osana
maakuntakaavaa.

Pohjois-Savon liiton aluesuunnittelun henkilöresurssit ja liiton ulkopuolisiin
selvityksiin käytettävissä olevat resurssit on tänä vuonna ja vuosina
2022-2023 sidottu Pohjois-Savon maakuntakaavan selvityksiin. Yksi
ulkopuolinen toimeksianto on maakuntakaavan vaikutusten kattava
arviointi mukaan lukien vaikutukset maakunnan luonnon ympäristöön,
luonnon tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen. Luonnosvaihtoehtojen
vaikutusten arviointi valmistuu alkusyksystä 2021.

Aloitteessa esille nostettu asia on tärkeä ja ajankohtainen, mutta liiton
resurssitilanne huomioon ottaen ohjelman laatimiseen ei ole juuri nyt
mahdollisuuksia ryhtyä. Jotta eri osapuolet sitoutuisivat maakunnalliseen
luonnonmonimuotoisuusohjelmaan, edellyttää se laajaa vuorovaikutusta ja
yhteistyötä laadintaprosessin aikana. Maakunnallisen luonnon
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monimuotoisuusohjelman laadintaan voidaan palata liiton tulevien vuosien
toimintasuunnitelmia valmisteltaessa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus hyväksyy edellä esitetyn vastauksena aloitteeseen.

Valmistelija: Maakuntainsinööri Patrick Hublin, 0447142683

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 102 21.06.2021

Maakuntahallituksen kokousajat

135/00.01.01.01/2013

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 102

 Maakuntahallituksen kokoukset on sovittu koko vuodeksi etukäteen
Pohjois-Savon liiton ko kous ka len te riin.

 Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
edellyttää  maa kun ta hal li tuk sen kokoontumista heinäkuussa 2021,
mikäli eduskunta hyväksyy hal li tuk sen esityksen hyvinvointialueiden
ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pe las tus toi men järjestämisen
uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi syyskuun ko kouk sen
27.9.2021 ajankohtaa tulisi muuttaa, koska sa ma na päivänä on uuden
maa kun ta val tuus ton ensimmäinen kokous.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää, että 5.7.2021 pidetään maakuntahallituksen
kokous sekä   maakuntahallituksen syyskuun kokous 27.9.2021 siirretään
pidettäväksi 4.10.2021.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.



Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2021 163

Maakuntahallitus § 103 21.06.2021

Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen

101/02.06.00.00/2014

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 103

Pohjois-Savon liiton tilien käyttöoikeudet ovat olleet hallintojohtajalla ja
maakuntajohtajalla, kum mal la kin yksin. Vs. hallintojohtajan vaihdoksen
yhteydessä Riikka Pehkoselle tulisi myöntää tilien käyttöoikeus.

Mkj:n ehdotus: Vs. hallintojohtaja Riikka Pehkoselle myönnetään Pohjois-Savon liiton
tilien käyttöoikeus. Käyttöoikeutta voi käyttää yksin.

Valmistelija: Hankehallinnoija, hallintojohtaja Tarja Miettinen 0447142664

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Maakuntahallitus § 104 21.06.2021

Varajäsenen nimeäminen Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön hallintoneuvostoon

84/00.04.02.03/2011

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 104

Pohjois-Savon liitolla on Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön
hallintoneuvostossa sää tiön sääntöjen mukaisesti yksi edustaja ja hänellä
varajäsen. Hallintoneuvosto ni me tään kolmeksi vuodeksi kerrallaan,
meneillään on kolmivuotiskausi 2021 -2023.

Maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 21.9.2020 Rautavaaran kurssi- ja
lei ri kes kus sää tiön hallintoneuvostoon kaudelle 2021 -2023 varsinaiseksi
jäseneksi Matti Semin ja va ra jä se nek si Pekka Kaikkosen. Pekka
Kaikkonen on jäämässä eläkkeelle, joten hänen tilalleen Mat ti Semin
varajäseneksi on nimettävä henkilö.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää Rautavaaran kurssi- ja leirikeskussäätiön
hallintoneuvostoon Matti Semin varajäsenen toimikaudelle 2021 - 2023.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi
varajäseneksi Riikka Pehkosen.
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Maakuntahallitus § 105 21.06.2021

Varajäsenen nimeäminen Snellman-Instituutti ry:n hallitukseen

3/00.04.01.01/2010

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 105

  Maakuntahallitus on nimennyt kokouksessaan 23.11.2020
Snellman-Instituutti ry:n    hallitukseen kaudelle 2021 -2024 Tarja
Miettisen varajäseneksi maakuntasihteeri Pekka    Kaikkosen.
Snellman-Instituutin hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee Instituutin  
vuosikokous ehdolle nimetyistä henkilöistä.

  Pekka Kaikkonen on jäämässä eläkkeelle, joten hänen tilalleen on
nimettävä toinen    henkilö.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää ehdolle Snellman-Instituutti ry:n
hallitukseen Tarja Miettisen    varajäsenen kaudelle 2021 -2024.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi
varajäseneksi ehdolle Riikka Pehkosen.
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Maakuntahallitus § 106 21.06.2021

Varajäsenten vaihtaminen Saimaan kanavan neuvottelukuntaan

59/08.00.00.01/2012

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 106

Pohjois-Savon liiton edustajat Saimaan kanavan neuvottelukunnassa ovat
varsinainen jä sen Kari Rajamäki ja hänen varajäsen Paula Qvick, sekä
varsinainen jäsen Pia Pen ti käi nen ja hänen varajäsen Pekka Kaikkonen.
Neuvottelukunnan toimikausi on 1.7.2017 – 16.2.2022.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus nimeää Saimaan kanavan neuvottelukuntaan Kari
Rajamäelle va ra jä se nen ja Pia Pentikäiselle varajäsenen jäljellä olevan
toimikauden ajaksi.

Valmistelija: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja nimesi Kari
Rajamäen varajäseneksi Annaelina Isolan ja Pia Pentikäisen
varajäseneksi Riikka Pehkosen.
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Maakuntahallitus § 107 21.06.2021

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: Kasvua ja investointeja
Vesileppiksen alueelle, liite 3

109/00.01.05.05/2021

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 107

Hakija: Leppävirran kunta
Liitteessä 3 on hankkeen esittely.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää Kasvua ja investointeja Vesileppiksen alueelle
-hankkeesta seuraavaa:

1. Hyväksytään kokonaiskustannusarvioksi ajalle 1.6.2021 - 31.12.2022
enintään        99 976 €.

2. Tukea myönnetään 79 981 €. Tukiprosentti hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista on 80 %. Tuki myönnetään Alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahasta (mom.
32.30.40), joka on osoitettu alueellisten selviytymissuunnitelmien
toimeenpanoon koronakriisistä elpymistä ja uuden kasvun syntyä
edistäviin toimenpiteisiin.

3. Hanke tukee Leppävirran alueen matkailutoimialan kehittämistä, pyrkii
saamaan aikaiseksi uusia liiketoimintoja tai vähintään tukee nykyisten
yritysten toimintaedellytyksiä siten, että ne voivat jatkaa
yritystoimintaa myös koronaepidemian jälkeisessä
liiketoimintaympäristössä. Hanke kehittää myös uusia liiketoiminnan
muotoja, piristää olemassa olevaa tilannetta sekä vaikuttaa siihen,
että Leppävirralle voidaan löytää myös uusia yrityksiä ja investoreja,
joiden myötä saataisiin aikaiseksi uutta kasvua matkailuun.

4. Tuensaajan on nimettävä ohjausryhmä hankkeen ohjausta ja
seurantaa varten. Pohjois-Savon liiton hankkeelle nimeämä
yhteyshenkilö on kutsuttava ohjausryhmän kokouksiin.

5. Arvonlisäverot eivät sisälly hankkeen kustannuksiin.

6. Leppävirran kunta harjoittaa yleishyödyllistä kehittämistoimintaa ja tuki
myönnetään käsittelyssä olevan kehittämishankkeen toteuttamiseen,
eikä kunnan oman toiminnan kehittämiseen.

7. Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa
sen soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa.

8. De minimis -ehto. Ohje: Mikäli hanke sisältää yrityksille tarjottavien
toimenpiteiden, tuotteiden tai palvelujen osalta tuettua, alihinnoiteltua
tai ilmaista palvelua, on ao. tuki de minimis -tukea yritykselle. Hanke
on suunnitelman mukaan tarjoamassa yrityksille tutustumismatkoja
tuetusti, ilmaiseksi, joiden osalta ko. toimenpide ja matkan hinta
katsotaan yrityskohtaisesti 100 % de minimis -tueksi ja joka tulee
raportoida erillisellä liitteellä maksatushakemuksen yhteydessä/yritys.
Hanke ei sisällä lainkaan yritysten maksuosuuksia hankkeen
osarahoittamiseksi. Päätös sisältää de minimis -liitteen.
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9. Hankkeelle hyväksytään oman työn osuutta 9 900 € ns.
luontoissuorituksena, joka on noin puolet hakijan koko
omarahoitusosuudesta. Hakijan omarahoitusosuus
kokonaisuudessaan oman työn arvon kanssa on 19 995 €.

10. Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille Alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen -määrärahan avustuksista on osa tätä päätöstä
ja hankkeen toteuttamisessa on noudatettava sitä.

Valmistelija: rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen puh. 044 714 2647

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite 3 Hankemuistio Kasvua ja investointeja Vesileppiksen alueelle,
MKH 21.6.2021
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Viranhaltijoiden päätökset

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 108

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKEPÄÄTÖKSET
2.6.2021 106/00.01.05.22/2021 Rahoituspäätös / Pohjois-Savon kehittämisrahasto

1/2021/Rahasto. Yrityksen osaajat menestyvät
Tuensaaja: Savon Yrittäjät ry
Myönnetty tukea 49 508 € (10 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 495 080
€.
Hyväksytty toteutusaika 1.10.2021 - 31.8.2023.
Tuki myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta varatusta
määrärahasta, jota voidaan käyttää osarahoitukseksi (kuntarahoitusta)
maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n
rakennerahasto-ohjelmahankkeissa.
Hanke täyttää Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituskriteerit, sillä se on
maakunnallisesti merkittävä ja se tukee yritystoiminnan kehittymistä.
Kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta
merkittävien hankkeiden toteuttaminen ja yhteistyön lisääminen
kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla. Yhtenä erityisenä painopisteenä
on yritystoiminnan edistäminen. Pohjois-Savon kehittämisrahaston
rahoitusosuus hankkeen kokonaiskustannuksista on 10 %.
Hanke edistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-2022, sillä se
edistää yritysten toipumista koronakriisistä. Pohjois-Savon yrittäjillä on
ajankohtaisin tieto yritysten tarpeista ja parhaiten vaikeuksissa olevia yrittäjiä
voidaan auttaa ruohonjuuritasolla. Hankkeessa on lisäksi huomioitu jatkuvan
oppimisen uudistus, joka on kirjattu hallitusohjelmaan.
Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja toimeenpanosuunnitelman
toteutumista edistämällä työmarkkinoiden toimintaa tukevaa koulutusta sekä
toimintaan osallistuvien yritysten osaamista. Lisäksi hankkeessa kehitetään
neuvonta- ja ohjauspalveluita.

8.6.2021 107/00.01.05.22/2021 Rahoituspäätös / Pohjois-Savon kehittämisrahasto
2/2021/Rahasto. HelpDesk 2
Tuensaaja: Savon Yrittäjät ry
Myönnetty tukea 15 217 € (2,5 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset 608 662
€
Hyväksytty toteutusaika 1.9.2021 - 31.8.2023
Tuki myönnetään Pohjois-Savon kehittämisrahastosta varatusta
määrärahasta, jota voidaan käyttää osarahoitukseksi (kuntarahoitusta)
maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n
rakennerahasto-ohjelmahankkeissa.
Hanke täyttää Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituskriteerit, sillä se on
maakunnallisesti merkittävä ja se tukee yritystoiminnan kehittymistä.
Kehittämisrahaston tavoitteena on Pohjois-Savon kehittämisen kannalta
merkittävien hankkeiden toteuttaminen ja yhteistyön lisääminen
kehittämistoimenpiteissä verkostoitumalla. Yhtenä erityisenä painopisteenä
on yritystoiminnan edistäminen. Pohjois-Savon kehittämisrahaston
rahoitusosuus koko hankkeen kustannuksista on 2,5 %.
Hanke tukee uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 toteuttamista
läpileikkaavasti toimintalinjan yksi osalta. Se auttaa erityisesti pk-yrityksiä
koronakriisistä selviämiseen liiketoimintaa uudistamalla ja kehittämällä. Tämä
tapahtuu kasvun, kansainvälistymisen ja omistajavaihdosten kautta.

MUUT PÄÄTÖKSET
 11.5.2021/28/42/00.01.01.00/20
10

Päätös laskujen tarkastajista ja hyväksyjistä Pohjois-Savon liitossa 10.5.2021
lukien

19.5.2021/29/129/01.01.02.02/2
010

Muutospäätös hankehallinnoijan työpanoksen kohdistamisesta POSOTE20
hankkeisiin 1.6.2021 alkaen
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19.5.2021/30/129/01.01.02.02/2
010

Muutospäätös hankejohtajan työpanoksen kohdentamisesta POSOTE20
hankkeisiin 1.6.2021 alkaen

21.5.2021/31/83/01.01.01.02/20
21

Päätös Varkauden seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

21.5.2021/32/83/01.01.01.02/20
21

Päätös Kuopion seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret pohjoissavolaiset
tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

21.5.2021/33/83/01.01.01.02/20
21

Päätös Koillis-Savon seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

27.5.2021/34/71/02.08.00/2020 Päätös Pohjois-Savon liiton strategiatyön facilitoinnin ja sparrauksen
jatkotyöstä

28.5.2021/35/129/01.01.02.02/2
010

Päätös suunnittelujohtajan virkavapaudesta ajalle 16.8.2021 - 15.2.2022

31.5.2021/36/83/01.01.01.02/20
21

Muutospäätös Varkauden seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

31.5.2021/37/83/01.01.01.02/20
21

Muutospäätös Kuopion seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

31.5.2021/38/83/01.01.01.02/20
21

Muutospäätös Koillis-Savon seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

31.5.2021/39/83/01.01.01.02/20
21

Päätös Ylä-Savon seudun kesäsomettajan valinnasta Nuoret
pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -hankkeeseen

Aluekehitysjohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET
20.5.2021
EURA
2014/6910/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74397. Mikrokirurgian Innovaatiokeskus (MIC)
Tuensaaja: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tuensaaja hakenut muutoksia hankkeen kustannus- ja rahoitusrakenteeseen
sekä toteutusaikaan.  Kustannusrakenteessa ostopalvelujen osuus pienenee
27 000 euroa, sillä viestiseinähankintaa ei pystytä toteuttamaan, koska
käyttökelpoista ratkaisua tarpeeseen ei ole markkinoilla. Suunniteltu hankinta
siis raukeaa. Tämä pienentää hankkeen kokonaiskustannuksia 566976
eurosta 536976 euroon. Tuen määrä pienenee vastaavasati siten, että
hankkeen tukiprosentti säilyy ennallaan ollen 74,6 %.
Rahoitusrakenteeseen tulee lisäksi seuraavia muutoksia: Yritysrahoitus
pienenee 10 000 euroa, sillä suuri kansainvälinen yritys (Stryker) vetäytyi
hankkeen rahoittamisesta koronapandemiasta johtuen. Lisäksi Itä-Suomen
yliopiston rahoitus toteutuu 11 000 euroa suunniteltua suurempana.
Ohjausryhmä puoltaa muutoksia (kokous 11.2.2021). Yritysrahoituksen
pieneneminen ei muuta hankkeen elinkeinoelämävaikuttavuutta.
Lisäksi hankkeelle haetaan 5 kk jatkoaikaa siten, että toteutusajaksi tulee
1.10.2018-31.10.2021. Perusteluna on koronapandemian aiheuttamat
rajoitukset sairaalan toiminnassa sekä viivästykset hankintaprosessissa.
Digitaalisen mikroskoopin hankinnan selvitystyö ja koekäyttö on ollut selkeästi
hitaampaa pandemian johdostoa verrattuna normaalitilanteeseen, jonka
pohjalta hankinta-aikataulutus on laadittu.
Esitettyjä muutoksia puolletaan, sillä ne tukevat hankkeelle asetettujen
tavoitteiden toteutumista.
Lisäksi päätöksellä myönnetään vielä puuttuva tuen määrä 62 833 euroa.

20.5.2021
EURA
2014/6914/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74418. Mikrokirurgian Innovaatiokeskus, investoinnit (iMIC)
Tuensaaja: Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Tuensaaja hakenut muutoksia hankkeen rahoitusrakenteeseen ja jatkoaikaa
5 kk.
Hankkeen rahoitusrakennetta muutetaan siten, että yritysrahoitus pienenee 45
000 euroa: Suuri kansainvälinen yritys (Stryker) vetäytyi hankkeen
rahoittamisesta koronapandemiasta johtuen. Sen suunniteltu rahoitus
investointihankkeelle oli 40 000 euroa. Lisäksi kahden yrityksen rahoitus
toteutuu 2500 euroa suunniteltua pienempänä (suunniteltu 5000 €/yritys –
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toteutunut 2500 €/yritys). Syynä: toisen yrityksen toiminta suuntautui muulle
toimi-alalle hankkeen puolivälissä, miksi yritys vetäytyi hankkeen loppuosan
rahoittamisesta; toisen yrityksen sopimukseen on kirjattu 2500 € poiketen
rahoitussuunnitelmaan kirjatusta 5000 eurosta. Sairaanhoitopiirin
oma-rahoitus kasvaa muutosten johdosta 45 000 euroa. Muutokset eivät
vaikuta kokonaiskustannusten määrään (541 900 euroa), EAKR-tuen
määrään eikä tukiprosenttiin (69,55 %). Yritysrahoituksen pieneneminen ei
muuta hankkeen elinkeinoelämävaikuttavuutta.
Lisäksi hankkeelle haetaan 5 kk jatkoaikaa siten, että toteutusajaksi tulee
1.10.2018-31.10.2021. Perusteluna on koronapandemian aiheuttamat
rajoitukset sairaalan toiminnassa sekä viivästykset hankintaprosessissa.
Digitaalisen mikroskoopin hankinnan selvitystyö ja koekäyttö on ollut selkeästi
hitaampaa pandemian johdostoa verrattuna normaalitilanteeseen, jonka
pohjalta hankinta-aikataulutus on laadittu.
Esitetyt muutokset tukevat hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutumista.
Lisäksi hankkeelle myönnetään vielä myöntämättä oleva tuen määrä 76 900
euroa.

23.5.2021
EURA
2014/6887/09020101/2018/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74423. Biomassaperäisten aromiaineiden ja hyötykemikaalien
käytettävyysarviointi ja testaus – Kehityshanke (BioMahti - K)
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Koronapandemian aiheuttamat Itä-Suomen yliopiston tilojen ja laboratorioiden
käytön sulkeminen keväällä 2020 johti merkittävään hankesuunnitelman
mukaisten työpakettien (TP1-TP5) toteuttamisen estymiseen ja muuttumisen.
Hankkeelle myönnettiin 9 kuukautta jatkoaikaa loppuvuonna 2020 niin, että
hanke päättyy 30.9.2021. Hankesuunnitelmaan on tarkennettu hankkeen
loppuvaiheen toimenpiteitä eri työpakettien ja niiden aiheuttamien
kustannusten osalta.
Hankkeessa kilpailutetaan asiantuntijaselvitys ulkopuolisella asiantuntijalla
liittyen hankkeessa löydettyjen potentiaalisesti kiinnostavien biomateriaalien ja
jakeiden kaupallistamiseen. Ostopalvelun sisältää tarvittavien rekisteröintien,
elintarvikesäädösten, toksisuusarviointien, myyntilupien ja muiden
kaupallistamisessa tarvittavien säädösten ja määräysten kartoituksen ja
raportin.
Erityisesti selvitys kohdistuu tavoitteisiin, joissa halutaan kaupallistaa
puhdistettuja raaka-aineita ja jakeita teknokemiallisiin, elintarvikkeisiin liittyviin
ja muihin mahdollisiin sovelluksiin.
Biotalouden sivuvirtojen muuttaminen nesteiksi >10 kg mittakaavassa
-toimenpide poistetaan ja tilalle tulee Biomassoista saatujen
prosessointijakeiden ravintoaineanalyysit -toimenpide. Toimenpiteen
kustannus tarkentuu 4 000 eurosta 1 500 euroon. Kohderyhmälle
järjestettävät tilaisuudet on supistettu (koronan takia ei enää voida järjestää)
300 euroon. Esite yms painatuskuluja pienennetään 500 euroon. Niiden sijaan
kustannusarvioon lisätään kokonaan uusi ostopalvelukustannus 6 700 euroa
kaupallistamisen säädöksiin
keskittyvä asiantuntijaselvitykseen liittyen. Hankkeessa kilpailutetaan
asiantuntijaselvitys ulkopuolisella asiantuntijalla liittyen hankkeessa löydettyjen
potentiaalisesti kiinnostavien biomateriaalien ja jakeiden kaupallistamiseen.
Ostopalvelu sisältää tarvittavien rekisteröintien, elintarvikesäädösten,
toksisuusarviointien, myyntilupien ja muiden kaupallistamisessa tarvittavien
säädösten ja määräysten kartoituksen ja raportin. Erityisesti selvitys kohdistuu
tavoitteisiin, joissa halutaan kaupallistaa puhdistettuja raaka-aineita ja jakeita
teknokemiallisiin, elintarvikkeisiin liittyviin ja muihin mahdollisiin sovelluksiin.
Se on tärkeää
taustatietoa projektissa syntyville kaupallistamistavoitteille. Aiemmin
hyväksytyssä hankesuunnitelmassa mainittua avointa seminaaria ei Koronan
vuoksi voida todennäköisesti toteuttaa.
Muut kustannukset kustannuslajin kustannuksia on tarkennettu. Se sisältää
hankkeelle hankesuunnitelman toimenpiteiden tarpeiden mukaisia hankintoja:
NMR putket, NMR laitteen nestetyppi, erityyppiset kolonnimateriaalit.
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Uuttoprosessin  apuaineet hapot, emäkset (puskurit ja suolat) ja muut
vastaavat yhdisteet. 2D-GC-MS tarvikkeet ja materiaalit sekä näytteiden
käsittelyvälineet: ruiskut, septumit, standardiaineet, liuottimet, nestetyppi,
erikoissuodattimet, reagenssit, näytepullot, SPE-näytteenkäsittelymenetelmän
tarvikkeet ja reagenssit. Aineiden turvallisuuden arvioinnissa (mikrobiologiset
analyysit, mutageenisuus, genotoksisuus) tarvittavat tarvikkeet ja reagenssit
sekä fysiikan laboratorion hankkeen toimenpiteissä tarvittavia kulutustavaroita
ja pientarvikkeita.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma eivät muutu.

26.5.2021
EURA
2014/9558/09020101/2020/PSL

Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A76373. Invest and Expand in Pohjois-Savo
Tuensaaja: Navitas Kehitys Oy
Tällä päätöksellä hyväksytään hankehenkilöstön osa-aikaisuuksissa,
tehtävissä ja tehtävänkuvissa sekä työajoissa tapahtuvat vähäiset muutokset.
Muutokset ovat välttämättömiä, jotta hankkeen toimenpiteet voidaan toteuttaa
hankesuunnnitelman mukaisella tavalla, asiantuntevasti ja ajallaan.
Muutoksilla ei ole vaikutusta hankkeen kokonaiskustannuksiin tai hankkeelle
hyväksyttyyn EAKR-tukeen.

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

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 109

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:

1. Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot
muutoshakemukset

2. Suunnittelujohtajan antamat lausunnot
Katajamäen tuulivoimapuiston YVA-ohjelma, D 88/2021
Etelä-Siilinjärven yleiskaavan muutos, luonnos, D 31/2012
Haapamäen ja Haaparinteen asemakaavan luonnos, Siilinjärvi, D
95/2021
Ahmon koulun asemakaavan muutos, luonnosvaihe, kaavatunnus
749-3103, Siilinjärvi, D 111/2021

3. Tiedoksi maakuntahallitukselle Pohjois-Savon Järjestöneuvoston
toukokuun kokous:
Kokouskatsaus (tiivistelmä kokouksesta):
https://www.pohjoissavolaiset.fi/2021/06/02/jarjestoneuvoston-ko
kouskatsaus-27-5/

4. Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 toteutumisen
rahoitusseuranta vuosilta 2018-2020

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

https://www.pohjoissavolaiset.fi/2021/06/02/jarjestoneuvoston-kokouskatsaus-27-5/
https://www.pohjoissavolaiset.fi/2021/06/02/jarjestoneuvoston-kokouskatsaus-27-5/
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Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen

Maakuntahallitus 21.06.2021 § 110

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallituksen ylimääräinen Teams -kokous pidetään 5.7.2021 klo
9:00, mikäli   eduskunta hyväksyy sote-lait ennen lomiaan. Mikäli asian
käsittelyyn tulee viivettä, siirtyy   kokouksen ajankohta sen mukaisesti.

Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.16.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot (§:t 93-97, 99-101, 109-110)

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  (§:t 90-92, 98, 102-108)

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

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

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

Valitusosoitus

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

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

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

Valitusaika on 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

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


Pohjois-Savon liitto PÖYTÄKIRJA 6/2021 176


