
Kokoustiedot .....................................................................................................................................  1

§ 47 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen .......................................................................  2

§ 48 Pöytäkirjantarkastajien vaali ..................................................................................................... 3

§ 49 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ................................................................................ 4

§ 50 Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossa .........................  5

§ 51 Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat .......................................................................  6

§ 52 Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 15.11.2021 kokouksen päätösten toimeenpano
....................................................................................................................................................... 7

§ 53 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen luonnosvaihtoehtojen nähtäville
asettaminen .................................................................................................................................  9

§ 54 Pohjois-Savon liiton lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen
esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi ......................................................... 16

§ 55 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman)
päivityksen käynnistäminen .......................................................................................................  24

§ 56 Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin valmistautuminen ...................  27

§ 57 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen
ohjelmakaudelle 2021-2027 ....................................................................................................... 30

§ 58 Tukipäätöksiä koskevien muutospäätösten delegointi ...........................................................  31

§ 59 Pohjois-Savon kehittämisrahoituksen varaaminen alueellisten ja kansainvälisten
ohjelmien osarahoitukseen ........................................................................................................ 32

§ 60 Esitys ELY-keskuksen jäsenien muutoksesta Pohjois-Savon maakunnan
yhteistyöryhmään ....................................................................................................................... 34

§ 61 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: ICT osaajatarvekysely
..................................................................................................................................................... 35

§ 62 Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen ............................................................  37

§ 63 Joroisten kunnan liittymissopimus Pohjois-Savon liittoon ......................................................  39

§ 64 Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous .............................................................................  40

§ 65 Viranhaltijoiden päätökset .....................................................................................................  41

§ 66 Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat ............................................................................  47

§ 67 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen ..........................................................................  48

Muutoksenhakuohjeet ....................................................................................................................  49

Maakuntahallitus

Pöytäkirja
22.11.2021

KÄSITELLYT ASIAT

22.11.2021Kokousaika

11/2021

___________________________________________________________________________________

Kokouspaikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio (etäyhteys)



 
 
Kokousaika 22.11.2021 9:00 - 22.11.2021 11:03
 
Kokouspaikka Pohjois-Savon liitto, maakuntasali, Sepänkatu 1, Kuopio (etäyhteys)
 
Läsnäolevat jäsenet Nimi Tehtävä

Kivelä Antti mkh:n puheenjohtaja
Hedman Pia mkh:n 1. varapuheenjohtaja
Holopainen Jouni mkh:n 2. varapuheenjohtaja
Hynninen Kati jäsen
Kaipainen Tanja jäsen
Kokkonen Mira jäsen
Pentikäinen Pia jäsen
Rautiainen Merja jäsen
Semi Matti jäsen
Tuppurainen Jukka jäsen
Uljonen Henri jäsen
Eestilä Markku mkv:n puheenjohtaja Poistui kokouksesta klo 10.55.
Väätäinen Tuula mkv:n 1. varapuheenjohtaja
Pirkkalainen Riikka mkv:n 2. varapuheenjohtaja

 
Muut läsnäolevat Korhonen Marko maakuntajohtaja, esittelijä

Vehreävesa Satu aluekehitysjohtaja
Isola Annaelina vs. suunnittelujohtaja
Martikainen Ossi yhteyspäällikkö
Pehkonen Riikka vs. hallintojohtaja, mkh:n sihteeri

 
Pykälät 47-67
 
 
 
 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Antti Kivelä Riikka Pehkonen
 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus Merja Rautiainen Matti Semi
 
Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä

26.11.2021 https://pohjois-savo.tweb.fi/

 
  Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
 

  Maakuntahallitus Pöytäkirja 11/2021
    22.11.2021

 1



 
§ 47 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 47
 
  
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 48 Pöytäkirjantarkastajien vaali
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 48
 
  
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen

pöytäkirjan.

Puheenjohtajaa ja pöytäkirjantarkastajia pyydetään kuittaamaan sähköisellä
allekirjoituksella tämä pöytäkirja allekirjoitetuksi ja tarkastetuksi
mahdollisimman pian pöytäkirjan julkaisemisen jälkeen.

 
Päätös Maakuntahallitus valitsi Merja Rautiaisen ja Matti Semin tarkastamaan tämän

kokouksen pöytäkirjan.
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§ 49 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 49
 
  
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 50 Maakuntajohtajan katsaus ajankohtaisiin valmisteluasioihin Pohjois-Savossa
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 50
 
 Maakuntajohtaja esittelee ajankohtaisia valmisteluasioita.
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
 
Päätös Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi maakuntajohtajan ajankohtaiskatsauksen,

joka käsitteli mm. maakuntakaavoitusta, kaavoitus- ja rakentamislakia sekä
Itärataa. Edunajamisen osalta ajankohtaisista asioista käsiteltiin JTF-rahoitusta
sekä Pelastusopiston tilannetta. Maakuntahallitus totesi keskustelun
päätteeksi, että pelastusalan koulutus tulee keskittää Kuopioon
Pelastusopistolle.

 
Pöytäkirjamerkintä Markku Eestilä oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 9.16-

9.18.
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§ 51 Maakuntapoliittiset ja tärkeät edunajamisasiat
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 51
 
 Yhteyspäällikkö Ossi Martikainen esittelee ajankohtaisia edunajamisasioita.
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus käsittelee Ossi Martikaisen sekä jäsentensä raportteja ja

muuten esille nousseita edunvalvonta-asioita
 
Päätös Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi yhteyspäällikön raportin, joka käsitteli

seuraavia asioita: Itä - ja Pohjois-Suomen maakuntien metsäverkosto on
käynnistänyt työnsä, toimintaa koordinoi Itä-Suomen EU-toimisto.
Metsäverkoston tavoitteena on vaikuttaa lainsäädäntöön ja nostaa Pohjoisen
metsätyyppien erityisyyttä esille. Yhteyspäällikön puheenvuorossa käsiteltiin
myös JTF-rahaa, Väyläviraston investointiohjelmaa sekä Viitoskäytävä -
hanketta.
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§ 52 Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 15.11.2021 kokouksen päätösten

toimeenpano
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 52
 
Asianumero PSL/37/00.02.00/2021
 
Valmistelijat vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644
 
 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 15.11.2021 maakuntatalon maakuntasalissa ja
Teams -etäyhteydellä, läsnä oli yhteensä 50 valtuutettua. Kokous teki
järjestäytymisasioiden (§17-21) jälkeen seuraavat päätökset:

§ 22 Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus Asia
merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä se aiheuta
toimeenpanotoimenpiteitä.
§ 23 Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöarvioinnin
laadinta
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön.

§ 24 Pohjois-Savon liiton talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön. Pohjois-Savon liiton
talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024 lähetetään sähköisessä
muodossa tiedoksi Pohjois-Savon kaupungeille ja kunnille ja keskeisille
sidosryhmille ja saatetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajille.

§ 25 Pohjois-Savon hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2021-2025
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja
päättää panna maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön.
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§ 26 Keskustan maakuntavaltuustoryhmän aloite Pohjois-Savo
monipaikkaisuuden mallimaakunnaksi!
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä eikä se
aiheuta toimeenpanotoimenpiteitä.

§ 27 Valtuutettujen aloitteet
Aloitteita ei ollut.

§ 28 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Kiireellisenä esille otettavia asioita ei ollut.

§ 29 Muutoksenhakuohjeet ja kokouksen päättäminen
Pohjois-Savon liitto asettaa maakuntavaltuuston 15.11.2021 pöytäkirjan
yleisesti nähtäville sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat allekirjoittaneet
pöytäkirjan.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 53 Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen luonnosvaihtoehtojen

nähtäville asettaminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 53
 
Asianumero PSL/10/15.01.00.00/2021
 
Valmistelijat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola
 
 Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 laaditaan kahdessa vaiheessa, joista 1.

vaihe on hyväksytty 19.11.2018 maakuntavaltuustossa ja saanut lainvoiman
1.2.2019. 2. vaihe on tullut vireille elokuussa 2019. Osallistumis- ja
arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville ja siitä pyydettiin palautetta.
Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 23.10.2019. Maakuntakaavaan
liittyen on laadittu seuraavat selvitykset: Kulttuurimaisemaselvitys (FCG 2019),
Aluerakenneselvitys (Pohjois-Savon liitto 2020), Mineraalipotentiaaliselvitys
(GTK 2020), Tuulivoimapotentiaaliselvitys (FCG 2021) sekä Kulttuuriympäristön
arvottamistyöryhmän loppuraportti (Pohjois-Savon liitto 2021). Osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaa päivitettiin kesäkuussa 2021 ja palautteeseen laaditut
vastineet hyväksyttiin maakuntahallituksessa 25.10.2021. Vertaileva
vaikutusten arviointi (Sweco) valmistui lokakuussa 2021.

Maakuntakaavatyön tavoitteena on saada aikaan yksi kokonaisuus (1. ja 2.
vaihe yhdessä) ja samalla nostaa seudullisen maankäytön rajaa sekä
yleispiirteistää maakuntakaavaa. Tavoitteena on painottaa ja valita niitä
maakuntakaavallisia keinoja, joilla tuetaan Pohjois-Savon maakuntaohjeman ja
-suunnitelman toteutumista. Tämä tarkoittaa karsimista ja valintoja myös
kaavaprosessissa. Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 hyväksytään
maakuntavaltuustossa.

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisessa vaiheessa käsitellään kaikki
loput teemat, joita ovat:

1. Aluerakenne, asuminen ja elinkeinojen kehittäminen: Kehittämisperiaatteet,
ilmastonmuutos läpileikkaavana, taajamat, kylät, työpaikka-alueet, teollisuus ja
seveso III-direktiivin mukaiset alueet.

2. Liikennejärjestelmä: Tieverkosto, rataverkosto, terminaalit, vesiväylät,
satamat, uittopaikat, lentoliikenne ja harrasteilmailu.

3. Viherverkosto ja luonnon monimuotoisuus: Luonnonsuojelualueet,
virkistysalueet ja -reitit, matkailu, metsätalousalueet, joilla on ulkoilun
ohjaustarvetta, retkeilyreitit ja -alueet, perinnebiotoopit*, kallio-, harju- ja
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moreenialueet, pintavedet ja hiljaiset alueet.

4. Luonnonvarat: Pohjavesialueet, maa-ainesten ottoalueet, kaivosalueet,
malmipotentiaaliset alueet ja turvetuotanto

5. Kulttuuriympäristö: Arkeologinen kulttuuriperintö*, maisema-alueet ja
rakennettu kulttuuriympäristö

6. Energia, yhdyskuntatekniikka ja tekninen huolto: Tuulivoimapotentiaali,
uudet päävesijohto- ja viemäriverkostotarpeet*, jätevedenpuhdistamot*,
jätteenkäsittelyalueet ja kiertotalous

7. Muut teemat: Tulvariskialueet*.

*) Tähdellä merkittyjen teemojen kattava käsittely tapahtuu ehdotusvaiheessa.
Osittain voidaan palata myös ensimmäisen vaiheen teemoihin, jos niistä
saadaan kaavatyön aikana uutta tietoa. Ilmastonmuutos on läpileikkaava
teema ja tavoitteena on voimakas päästövähennys, hiilineutraakisuus /
hiilinegatiivisuus ja päästöttömän energian lisääminen. Joroisten osalta
käsitellään kuitenkin kaikki Etelä-Savon maakuntakaavoista juontuvat teemat.

Luonnosvaiheessa on tarkasteltu erilaisia vaihtoehtoja mm. aluerakenteen,
liikenneverkoston ja ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmista. Myös
väestökehityksen suhteen tutkitaan erilaisia kehitysnäkymiä. Pohjois-Savon
maakuntakaavan 2040, 2. vaiheessa on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa VE1
Kyvykäs uudistuja" ja VE2 "Rohkea kasvaja". Rohkea kasvaja noudattaa pitkälti
voimassa olevien maakuntakaavojen tavoitteita, esitystapaa ja ratkaisuja.
Kyvykkäässä uudistujassa taas asetetut tavoitteet poikkeavat entisestä ja niin
kaavaratkaisut kuin esitystapa ovat erilaiset. Kyvykkään uudistujan
väestötavoite vuonna 2040 on 242 000 ja Rohkean kasvajan nykyisen
maakuntakaavan mukainen 260 000. samoin työpaikkatavoitteet vaihtelevat
105 000-113 000 välillä. Kyvykkään uudistujan väestö ja työpaikkatavoitteet
noudattavat uutta maakuntaohjelmaa.

Luonnosvaiheessa vaikutusten arviointi sisältää kahden vaihtoehdon
keskinäiseen vertailuun perustuvaan arvioinnin, jonka tavoitteena on osoittaa
luonnosvaihtoehtojen eroavaisuudet ja antaa lähtökohtia ehdotusvaiheen
kokonaisvaikutusten arviointiin. Vaihtoehtoisten kaavaluonnosten vertailussa
ja arvioinnissa painotetaan ihmisten elinoloja ja elinympäristöä sekä alue- ja
yhdyskuntarakennetta, etenkin liikennettä. Pohjois-Savon maakuntakaavan
2040 luonnosvaiheen vertailussa on painotettu teemoja, jotka ovat
merkityksellisimpiä vaihtoehtojen eroavaisuuksissa.
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Ilmaston muutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen läpileikkaavat
kaikkia tarkasteltuja teemoja. Kaavavaihtoehdoissa on eroja liittyen metsien
hiilinielujen kasvattamiseen, hiilivarastojen ja luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseen, liikkumisen päästöjen vähentämiseen sekä äärevöityviin
sääoloihin varautumiseen. Kyvykkäässä uudistujassa tavoitellaan maakunnan
hiilinegatiivisuutta. Rohkeassa kasvajassa tavoitetasona on hiilineutraali
maakunta. Kummassakin kaavavaihtoehdossa on tunnistettu sään ääri-
ilmiöiden aiheuttamat keskeiset riskit. Kyvykkäässä uudistujassa riskialueet on
tunnistettu yksityiskohtaisemmin ja vaihtoehdossa varaudutaan
ilmastonmuutoksen ääri-ilmiöihin myös liikenneväylien
suunnittelumääräyksissä. Siinä esitetään lukuisia keinoja, joilla hiilinieluja ja -
varastoja voidaan kasvattaa. Kyvykäs uudistuja on luonnonvarojen käytön,
kestävän elämäntavan mahdollistamisen, liikenteen ja energiantuotannon
ympäristöhaittojen vähentämisen, luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen
ja ilmastonmuutoksen sopeutumisen suhteen kunnianhimoisempi kuin
teollisuuden kilpailukykyä ja maakunnallista elinvoimaisuutta painottava
vaihtoehto VE2 Rohkea kasvaja.

1. Aluerakenteen, asumisen ja elinkeinojen erilaisuus

Yhdyskuntarakenteen laajenemissuuntia on osoitettu VE1 Kyvykkäässä
uudistujassa suppeammin kuin VE2 Rohkeassa kasvajassa. Aluerakenteen
kehittämistä koskevat erot vaihtoehtoehtojen välillä ovat varsin selkeät.
Kyvykäs uudistuja painottaa keskuksia ja valtatieyhteyksiä sekä hyvää
saavutettavuutta yhdyskuntarakenteen kehittämisen perustana. Strategiset
valinnat perustuvat oletukseen keskittymiskehityksen ja kaupungistumisen
jatkumisesta. Merkittävä strateginen valinta on myös Räimän taajaman
kehittäminen hyvien liikenneyhteyksien varrella Kuopion ja Siilinjärven välillä.
Rohkeassa kasvajassa nostetaan esille maaseudun ja haja-asutusalueiden
uudet mahdollisuudet teknologisen kehityksen, ekologisen ja omavaraisen
elämäntavan ja ilmastonmuutoksen aikaansaamien trendien myötä.
Vaihtoehdossa taajamien taantuminen pysähtyy ja uutta elinvoimaa syntyy
kyläverkolle, jota VE 1:ssä ei esitetä kuin pohjakarttamerkintänä.

VE1 :ssä on laajempi joukkoliikenteen kehittämisvyöhykkeen, joka
mahdollistaa työ- ja asiointimatkat ilman omaa autoa. VE2:n tehokas
joukkoliikennevyöhyke kattaa vain Kuopion ja Siilinjärven alueen, mikä johtaa
muualla maakunnassa enemmän yksityisautoilun jatkumiseen.

Kyvykäs uudistuja keskittää asumista. Rohkeassa kasvajassa osoitettu
kyläverkko voi mahdollistaa yksilötasolla pienemmän toimintaympäristön kuin
VE1, mikäli väestöpohjat paikallisesti pysyvät riittävän suurina vähintään
peruspalvelutason ylläpitämiseksi ilman kohtuuttomia kustannuksia. VE2
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Rohkea kasvaja tarjoaa enemmän ja monipuolisempia mahdollisuuksia
asumiselle ja elinkeinonharjoittamisen ja asumisen yhdistämiselle. VE2
kannustaa omavaraisempaan asumiseen.

Kyvykkäässä uudistujassa elinkeinoelämä ja maakunnan kilpailukyky
painottuvat kansainvälisiin mahdollisuuksiin ja investointeihin. Muihin
maakuntiin verrattuna Pohjois-Savo on VE1:ssä kilpailukykyinen
kansainvälisten investointien suhteen, mikä olisi luonnollinen jatkumo
nykyiselle kehitykselle. VE1:ssä on saatavissa VE2:a selkeämmin klusterihyötyjä
ja kehittämisvyöhykkeet ovat yksityiskohtaisia ja selkeitä. Viitos- ja ysitien
kehityskäytävät nostetaan VE1:ssä vahvasti esille, myös niiden jatkuvuus yli
maakuntarajan. Tämä kehittää kaupunkiseutujen elinkeinoelämää koskevaa
yhteistyötä yli maakuntarajojen ja parantaa myös Pohjois-Savon kilpailukykyä.
Myös kaupunkikehittäminen ja Kuopion seudun elinvoimaisuus nousee VE
1:ssä vahvemmin esille. VE2 tarjoaa hyviä mahdollisuuksia monipaikkaisuuteen
ja paikasta riippumattoman työn ja etätyön kehittämiseen.

2. Liikenteen ratkaisuissa yhtäläisyyttä

Molemmat vaihtoehdot toteuttavat Pohjois-Savon
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita. Kyvykäs uudistuja vastaa
kattavammin liikenteen tulevaisuuden tarpeisiin kuin nykyistä
maakuntakaavaa noudatteleva vaihtoehto2.

Molemmissa vaihtoehdoissa liikenteen kehittämisen keskiössä ovat
kehittämisvyöhykkeet, joista VE1 viitoskäytävän ja ysikäytävän
kehittämisvyöhykkeitä kehitetään maantieliikenteen rinnalla
raideliikenteeseen ja siihen liittyvään raidejoukkoliikenteeseen tukeutuen.
VE2:ssa joukkoliikennettä kehitetään suppeammalla alueella. Sen sijaan
liikkuminen tukeutuu vahvasti henkilöautoliikenteeseen, jota varten on
osoitettu laajempi tieverkosto kuin Kyvykkäässä uudistujassa.

Kestävän kehityksen kannalta Kyvykäs uudistuja näkee merkittävimpiä
mahdollisuuksia raideliikenteen ohella vesiliikenteen henkilö- ja
tavarankuljetuksen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä. Rohkea kasvaja
pyrkii turvaamaan henkilöautoliikenteen ohella teollisuuden kuljetukset
pääosin maanteillä, eikä siinä kehitetä ratoja joukkoliikenteen tai vesiväyliä
kuljetusten näkökulmasta.

3. Viherverkostot, virkistys, luonnon monimuotoisuus ja luonnonsuojelu

Kyvykäs uudistuja ottaa kantaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen
voimakkaammin kuin Rohkea kasvaja. Molemmissa vaihtoehdoissa on
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osoitettu olevat Natura- ja luonnonsuojelualueet. Nämä muodostavat luonnon
monimuotoisuuden keskittymät eli luonnon ydinalueet Rohkeassa kasvajassa.
Ratkaisu noudattaa maakunnan ekologisen verkoston selvitystä vuodelta 2009.
Kyvykkäässä uudistujassa on viherverkostona osoitettu suojelualueiden lisäksi
laajat yhtenäiset luontoalueet ja luonnon ydinalueet, jotka on rajattu Corine-
aineiston maankäyttöluokkien perusteella. Viherverkostoon kuuluvilla alueilla
pääasiallinen maankäyttö on esim. maa- ja metsätalous suojelualueiden
ulkopuolella.

Kyvykkäässä uudistujassa on osoitettu viheryhteystarpeet, joilla viheryhteyden
turvaaminen on osa toimintojen yhteensovittamista. Rohkeassa kasvajassa
viheryhteystarpeissa on huomioitu lisäksi virkistysyhteydet ja alueet.
Kyvykkäässä uudistujassa viheryhteystarpeina on osoitettu maakunnan
merkittävimmät kehitettävät ja turvattavat viheryhteydet suojelualueiden
välillä. Rohkeassa kasvajassa viheryhteystarpeina on osoitettu vain
maakunnallisesti merkittävimmät yhteydet, joiden säilyminen voi olla uhattuna
suojelualueiden jo nykyisen heikon kytkeytyneisyyden vuoksi tai taajamien,
kaivostoiminnan ja liikenneväylien estevaikutuksen kasvamisen vuoksi.
Arvokkaiden luontokohteiden säilymisen ja lajiston liikkumis- ja
leviämismahdollisuuksien lisäksi viheryhteystarpeissa on huomioitu virkistys- ja
ulkoilumahdollisuudet sekä maisema-arvot.

4. Luonnonvarojen kestävä käyttö

VE1 eli Kyvykkäässä uudistujassa vesien tavoitetila on erinomainen, VE2
Rohkeassa kasvajassa vähintään hyvä. Vaihtoehdossa VE2 yleismääräykset
koskevat turvetuotannon aiheuttamaa vesistökuormitusta. Molemmissa
vaihtoehdoissa osoitetaan maa-ainesten ottoalueet soran, moreenin ja hiekan
ottoa sekä kallionlouhintaa varten. Rohkeassa kasvajassa Kuopion (Maaningan)
Pyssymäki osoitetaan selvitysalueena pohjavedenpinnan alaiseen soranottoon,
joka edellyttää pohjavesialueella tehtävää koepumppausta ja tarkempia
tutkimuksia.

Rohkeassa kasvajassa osoitetaan mineraalipotentiaaliselvityksen mukaiset
erinomaisen potentiaalin omaavat alueet. Useimmilla näistä alueista on
yhteensovittamisen tarvetta muun maankäytön kanssa. Siilinjärven kaivoksella
on selvitysten perusteella laajenemistarpeita, mutta niitä ei vielä esitetä, koska
selvitysaineisto valmistuu vasta v. 2022 käynnistyvässä YVA-hankkeessa.
Tavoitteena on käsitellä laajenemistarpeet ehdotusvaiheessa. Vaihtoehdossa
VE1 ei osoiteta turvetuotannolle varattuja alueita. Vaihtoehdossa VE2
osoitetaan luvitetut ja toiminnassa olevat turvetuotantoalueet.

5. Kulttuuriympäristön vaaliminen
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Kummassakin luonnosvaihtoehdossa esitetään arkeologinen kulttuuriperintö
sellaisena kuin se nykyisissä maakuntakaavoissa on. Tarkennukset ja
päivitykset tehdään ehdotusvaiheessa Museoviraston ajantasaisten rekisterien
mukaan. Kummassakin luonnosvaihtoehdossa esitetään maisema-alueet,
rakennettu kulttuuriympäristö sekä uutena moderni kulttuuriympäristö 1960-
1990-luvuilta. Kumpikin luonnosvaihtoehto edistää kulttuuriympäristön ja
maisema-alueiden vaalimista ja säilymisedellytyksiä. Maisema-alueet on otettu
huomioon myös tuulivoimaselvityksessä. Tuulivoimapotentiaalin vaikutusten
arvioinnissa kuvataan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittäville
maisema-alueille kohdistuvat vaikutukset.

6. Ratkaisut energiantuotannossa, yhdyskuntatekniikassa ja teknisessä
huollossa

Molemmat kaavaluonnokset mahdollistavat suuren tuulivoimatuotannon
maakunnan alueella, vaikka kaavaluonnokset tavoittelevat hyvin erilaisia
osuuksia tuulivoimantuotannolle suhteessa maakunnan
primäärienergiantarpeeseen. Kyvykäs uudistuja tavoittelee
tuulivoimatuotannon osuudeksi 20 % maakunnan primäärienergian tarpeesta
ja Rohkea kasvaja maltillista 6 %:a. Tuulivoimarakentamisen vaikutuksia
ihmisten elinoloihin, luontoon ja maisemiin sekä mm. talouteen on tutkittu
Tuulivoimaselvityksessä tarkemmin.

Kyvykkäässä uudistujassa turpeen poltto loppuu nopealla aikajänteellä, mikä
voi haitata energiantuotannon huoltovarmuutta ja vähentää maakunnassa
olevia työpaikkoja. Lisäksi turpeen nopea alasajo voi johtaa jalostuskelpoisen
puun polttoon, jos energiapuuta ei ole riittävästi saatavilla kohtuullisin
kustannuksin. Rohkeassa kasvajassa turpeen alasajo on maltillisempaa ja näin
ollen helpottaa energiamurroksen välivaiheiden toteuttamista sekä
huoltovarmuuden ylläpitämistä. Kyvykäs uudistuja tukee kaukolämpöverkkoja
ja keskitettyä energiantuotantoa tukemalla kaupunkirakenteen tiivistymistä.

Kaavaluonnoksista käydään neuvotteluja osallisten kesken vielä loppuvuoden
aikana. Luonnokset asetetaan nähtäville tammi-maaliskuussa 2 kuukauden
ajaksi. Nähtävillöoloaikana pidetään kaavan esittelytilaisuuksia osallisille.
Kevättalvella 2022 nähtävilläoloaikana saatava palaute kootaan ja laaditaan
vastineet. Palautteen perusteella tehdään linjaukset kaavaehdotukseen
valittavista ratkaisuista. Kaavaehdotus ja sen kokonaisvaikutusten arviointi
sekä mahdolliset täydentävät selvitykset tehdään vuoden 2022 aikana.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040, 2. vaiheen

luonnosvaihtoehdot valmisteluaineistoineen ja asettaa ne nähtäville
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tammikuussa kahden kuukauden ajaksi.
Hallitus valtuuttaa aluesuunnittelun vastuualueen tekemään luonnoksiin vielä
osallisten kanssa käytävissä neuvotteluissa esiintulevat tarvittavat muutokset
sekä viimeistelemään liitekartat.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 
Liitteet Aluerakenneselvitys 2000-2020

Maisema-alueet päivitysinventointi 2019
Mineraalipotentiaali 2020
Moderni rakennuskanta 2021
Tuulivoimapotentiaaliselvitys 2021
Täydentävät rakennuskohteet 2021
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 2. vaihe, kaavaselostus
Maakuntakaava 2040 2. vaihe VE1 kartta, Kyvykäs uudistuja
Maakuntakaava 2040 2. vaihe VE2 kartta, Rohkea kasvaja
PSMK2040 2. vaihe, kaavamerkinnät ja määräykset
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§ 54 Pohjois-Savon liiton lausunto ympäristöministeriön ehdotuksesta hallituksen

esitysluonnokseksi uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 54
 
Asianumero PSL/11/03.00/2021
 
Valmistelijat vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola 044 714 2609
 
 Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi,

joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella kaavoitus- ja
rakentamislailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja
rakennuslaki. Lausuntoaika päättyy 7.12.2021 lausuntopalvelussa.

Lakiuudistuksen taustaa
Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden 2000 alussa.
Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia maankäyttö- ja
rakennuslain voimassaoloaikana ja myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa
uusiin toimiin. Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus parantaa
sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen
sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden
turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja
rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden
mahdollistamiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu käynnistettiin
parlamentaarisesti keväällä 2018. Työ organisoitiin asettamalla työryhmä,
parlamentaarinen seurantaryhmä ja laaja sidosryhmäfoorumi. Työryhmä
nimitti lisäksi kuusi valmistelujaostoa, joissa oli jäseninä ympäristöministeriön
virkamiehiä ja pysyvinä asiantuntijoina sidosryhmäfoorumiin kuuluvien tahojen
edustajia. Suunnittelujohtaja Paula Qvick osallistui alueidenkäytön jaoston
työskentelyyn. Eduskuntavaalien jälkeen parlamentaarisen seurantaryhmän
kokoonpano muuttui osittain. Valmistelun aikana on järjestetty lukuisia
seminaareja sekä kuultu laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Lausuntopyynnön kohteena on ympäristöministeriön ehdotus uutta kaavoitus-
ja rakentamislakia koskevaksi hallituksen esitysluonnokseksi.

Kaavoitus- ja rakentamislain tavoitteet
Lakiesityksen päätavoitteita ovat hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali
yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun
parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi edistää
kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien maapolitiikkaa, parantaa
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ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistää rakentamisen luvissa ja
ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda
rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta,
joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit
tukeutuvat.

Lakiuudistuksen valmistelun aikana käydyissä keskusteluissa on ollut esillä
maakuntakaavaa koskeva vaihtoehtoinen malli. Lausunnonantajia
pyydetäänkin esittämään näkemyksensä myös vaihtoehtoisesta mallista.
Vaihtoehtoisen mallin oleellisin ero lakiehdotukseen on se, että
maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajattaisi, vaan maakuntakaava olisi
nykyiseen tapaan kokonaisuudessaan oikeusvaikutteinen. Vaihtoehtoinen malli
ei kuitenkaan sisältäisi nykyisen lain mukaista maakuntakaavan toteuttamisen
edistämisvelvoitetta. Vaihtoehtoisessa mallissa maakuntakaavassa olisi
esitettävä aluerakenteen, liikennejärjestelmän ja liikenneverkon sekä
viherrakenteen kehittämisen periaatteet. Niiden lisäksi maakuntakaavassa
voitaisiin esittää muita maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia asioita
oikeusvaikutteisina. Vaihtoehtoisen mallin mukaan maakuntakaavassa ei voisi
esittää yksittäisen kunnan yhdyskuntarakennetta, koska se ratkaistaan
kuntakaavoituksessa.

Pohjois-Savon liiton lausunto
Pohjois-Savon liitto toteaa, että maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa
asetetut kunnianhimoiset tavoitteet mm. digitaalisuuden kehittämisestä ja
ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ovat hyvin tunnistettuja ja ajankohtaisia.
Niiden huomioon ottaminen kaavoituksessa on onnistunut myös nykyisen
maakäyttö- ja rakennuslain perusteella, vaikka esimerkiksi ilmastonmuutosta
ei MRL:ssä mainita.

Kaavoitus- ja rakentamislakiluonnoksen lausuntoa on valmisteltu yhdessä
maakuntien liittojen kesken. Yhteisesti on sovittu, että lausunnon kärjeksi
nostetaan maakuntajohtajien kannanoton mukaisesti vaatimus lakivalmistelun
keskeyttämisestä.

1. Pohjois-Savon liitto esittää lausuntonaan, että kaavoitus- ja rakentamislaki
tulee keskeyttää, koska

esitetylle uudistukselle ei ole valmistelussa saatu yhteistä poliittista
hyväksyntää

-

esitetyllä uudistuksella ei saavuteta hallitusohjelmassa asetettuja
tavoitteita

-

esitetyllä uudistuksella ei sujuvoiteta kaavaprosesseja eikä vähennetä
byrokratiaa

-

esitys siirtää kuntien ja maakuntien liittojen toimivaltaa suunnittelusta-
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valtion valvontaan mm. maakuntakaavan oikeusvaikutuksien rajaamisella
ja poistamalla maakuntakaavan toteuttamisen edistämisvelvoitteen
esitys tuo kunnille ja seutukunnille uusia tai entistä raskaampia
menettelyitä, laajempia selvitysvelvoitteita ja merkittävää
lisäresursointitarvetta

-

nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa uudistukselle
asetettujen tavoitteiden saavuttamisen; esimerkiksi viherverkostoja
osoitetaan maakuntakaavoissa jo nykyisin, kuntien yh-teisten
yleiskaavojen laatiminen on mahdollista kaupunkiseuduilla,
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on runsaasti oikeusvaikutteisia
elementtejä mm. maakuntakaavassa ja kaavojen tietomallia rakennetaan
jo parhaillaan.

-

2. Jos lain valmistelu jatkuu, lähtökohdaksi on otettava vaihtoehtoinen malli,
jossa maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajata. Pohjois-Savon liitto
esittää vaihtoehtoiseen malliin seuraavia sitä puoltavia ja kehittäviä
huomioita:

2.1 Maakuntakaavan tulee olla kaikkien käsiteltävien teemojen osalta
oikeusvaikutteinen
Esitysluonnokseen sisältyy kaksi vaihtoehtoa maakuntakaavan
oikeusvaikutuksista. Vaihtoehto, jossa vain osa sisällöstä olisi
oikeusvaikutteisia (eli 18 § ja 21 §:n mukaisesti aluerakenne,
liikennejärjestelmä ja liikenneverkosto sekä viherrakenne) ei ole kannatettava.

Pohjois-Savon liitossa, kuten muissakin maakuntaliitoissa, tulkitaan, että
oikeusvaikutteisten teemojen vähentäminen vähentäisi myös liittojen
halukkuutta laatia muiden teemojen esittämiseksi laajoja ja kustannuksiltaan
kalliita selvityksiä. Esimerkiksi selvitykset maakunnallisesti merkittävästä
kulttuuriympäristöstä, seudullisesta kaupallisten palvelujen tarpeista,
maakunnallisesta geoenergiapotentiaalista, tuulivoimapotentiaalista tai
mineraalipotentiaalista jäisivät tulevaisuudessa laatimatta, koska niiden
osoittamisella tai yhteensovittamisella maakuntakaavassa ei olisi
oikeusvaikutuksia. Omistajakuntien halukkuus osallistua sellaisten selvitysten
kustannuksiin, jotka eivät tuo suoranaista hyötyä tai oikeusvaikutteista
ohjausta kaikille kunnille, voi olla heikko.

Liitot ennakoivatkin laajojen oikeusvaikutusten katoamisen heijastuvan
suoraan kaavakarttoihin merkintöjen voimakkaana vähenemisenä. Voimassa
olevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kuntien on ollut mahdollista laatia
oikeusvaikutukseton yleiskaava. Tähän mahdollisuuteen kunnat ovat
tarttuneet harvoin, sillä kaavan laatiminen on kallista, eikä
oikeusvaikutuksettomalla yleiskaavalla voi ohjata rakentamista tai
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maankäyttöä. Miksi maakunnat toimisivat toisella tavalla ja laatisivat
tulevaisuudessa kalliita oikeusvaikutuksettomia maakuntakaavoja?

Maakuntakaavan tulee olla jatkossakin nykyisenkaltainen, kaikkien teemojen
osalta oikeusvaikutteinen. Oikeusvaikutteisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta
sopimuksellisuuteen. Erilaisten ristiriitaisten teemojen yhteensovittaminen on
maakuntakaavatyössä arkipäivää. Poliittisesti kiisteltyjä asioita on kuitenkin
mahdollista saada yhteisesti hyväksyttävinä maakuntakaavoihin, kun
maakunnalla säilyy mahdollisuus kaikkien teemojen osoittamiseen
oikeusvaikutteisina. Esimerkiksi viherverkostoa voidaan maakuntakaavassa
yhteensovittaa asumisen, elinkeinotoiminnan tai vaikkapa maa-ainestenoton
kesken. Mikäli vain viherverkostolla on oikeusvaikutuksia, on muiden teemojen
osoittaminen lähtökohtaisesti vaikeampaa, kun merkinnät eivät ohjaa
kuntakaavoitusta.

Oikeusvaikutteisella maakuntakaavalla ja kaavan viranomaisia koskevalla
edistämisvelvoitteella on tärkeä rooli valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) välittämisessä kuntakaavoitukseen.
Maakuntakaavan oikeusvaikutusten karsiminen ja edistämisvelvoitteen
poistaminen heikentäisivät VAT:n vaikuttavuutta. VAT:n toteuttaminen siirtyisi
yhteensovittavasta suunnittelusta viranomaisvalvonnan tehtäväksi sekä
useissa kohdin suoraan kuntakaavoitukseen, ilman maakuntakaavan
ylikunnallista tulkintaa valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden välillä.

Maakuntakaavan tulee kaikilta siinä käsitellyiltä teemoiltaan ja sisällöiltään olla
johdonmukaisesti ja yksiselitteisesti tulkittava ja yhteismitallinen.
Oikeusvaikutusten rajaaminen vaikeuttaisi kaavan tulkintaa ja eri teemojen
välisten vaikutusten kokonaisvaltaista ja yhteensovittavaa arviointia. Lakiesitys
voi toteutuessaan johtaa tilanteeseen, jossa kaavamääräyksillä olisi
oikeusvaikutuksia, mutta kaavamerkinnällä ei. Oikeusvaikutusten rajaaminen
vaikeuttaisi kaavan tulkintaa, erityisesti eri teemojen välisten vaikutusten
arvioinnin osalta. Kaavojen tulkinta voisi olla osallisille yhä vaikeampaa, jos
oikeusvaikutteisuus ei käy ilmi kaavakartalta, vaan vasta yleismääräyksestä tai
kehittämisperiaatemerkinnän sanallisesta sisällöstä. Lausuttavana oleva
lakiesitys on hyvin tulkinnanvarainen, joten kestäisi jopa vuosikymmen, ennen
kuin valitusprosessien kautta syntyisivät ennakkopäätökset sen tulkinnasta
(HO, KHO).

2.2 Aluerakenteen käsite on rajattu liian kapea-alaisesti
Aluerakenteen käsitteen määrittely (3 § Määritelmät) on epämääräinen ja liian
kapea. Aluerakenteeseen kuuluvat lakiesityksessä vain erikokoiset keskukset ja
niiden välinen liikenneyhteys. Aluerakenteeseen eivät kuuluisi mm. keskusten
ulkopuoliset energiatuotannon alueet, teollisuusalueet ja -kohteet,
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elinkeinotoiminnan alueet, puolustusvoimien alueet ja kaivostoiminnan alueet.
Näillä kaikilla on seudullisina tai maakunnallisina - usein jopa valtakunnallisina -
toimintoina merkittäviä vaikutuksia mm. liikennejärjestelmään ja -infraan sekä
energiaverkkoon, jotka taas ovat lakiluonnoksessa oikeusvaikutteisia teemoja.

Maakuntakaava on ainoa kaavataso, joka kattaa koko Suomen ja joka
ensisijaisena välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
kuntakaavoitukseen. Suomessa on myös alueita, joilla maakuntakaava on usein
ainoa alueelle koskaan laadittava kaava. Esimerkiksi luonnon
monimuotoisuuden turvaamisessa sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä on
tarpeen tarkastella laajoja kokonaisuuksia yksittäisten alueiden sijaan.
Viherrakenteen keskinäisen kytkeytyvyyden lisäksi sen suhde muuhun
maankäyttöön ja muun muassa luonnonvarojen hyödyntämiseen on keskeistä.
Tämä yhteensovittaminen ei ole mahdollista rajatulla sektorikohtaisella
suunnittelulla, eikä ilman kattavia oikeusvaikutuksia.

Myös liikennetarpeita tuottavat toiminnat, kuten asuminen, työpaikat ja
teollisuus tulee ymmärtää osaksi aluerakennetta.

2.3 Yhdyskuntarakennetta ei voi maakuntakaavoituksessa sivuuttaa
Lakiluonnoksen mukaan maakuntakaavassa ei käsiteltäisi yksittäisen kunnan
yhdyskuntarakennetta (3 §, 18 §, 20 §). Eri kaavatasoilla käsiteltävien sisältöjen
rajaaminen on keinotekoinen ja estää itse laille ja laissa kaavoitukselle
asetettujen ilmasto- ja kestävyystavoitteiden toteutumisen. Suunnittelu ja
kaavoitus on aina skaalautuvaa ja suunnittelun eri mittakaavatasot
läpileikkaavaa. Aluerakennetta kokonaisvaltaisesti suunniteltaessa on
välttämätöntä määritellä myös aluerakenteen elementtien
yhdyskuntarakenteellisia periaatteita ja ominaisuuksia. Jo ilmastotavoitteiden
näkökulmasta tulee maakuntakaavassa suunnitella ja tunnistaa
yhdyskuntarakenteessa mm. kasvun painopisteet, kaupan ja työpaikkojen
keskittymät sekä tuotannon ja logistiikan alueet, joilla on vaikutuksia
liikennejärjestelmän toimivuuden, kestävyyden ja saavutettavuuden
tavoitteisiin.

2.4 Maakuntakaavan viherrakenteen määrittelyä tulee selventää
Viherrakenteen (3 §, 18 §) sisältö on määritelty laajaksi. Viherrakenne sisältää
lakiesityksen mukaan arvoiltaan, statukseltaan ja toiminnalliselta sisällöltään
hyvin eriluonteisia ja eri mittakaavaisia alueita. Viherrakenteen esittäminen
yleispiirteisesti maakuntakaavan mittakaavassa on osoittautunut sekä
teknisesti että poliittisesti vaikeaksi. On huomattava, että viherrakenne
voidaan esittää jo nykyisissä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa
maakuntakaavoissa ja sen hyväksyttävyyteen liittyy usein tarve ja mahdollisuus
yhteensovittaa muita teemoja, kuten energiantuotantoa, maa-ainestenottoa
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jne. oikeusvaikutteisesti.

2.5 Maakuntakaavan yhteensovittavan roolin merkitys tulee säilyttää
Maakuntakaava on nykyisellään maankäyttö- ja rakennuslain mukaan
monipuolisesti eri teemoja yhteensovittava. Tämä ominaisuus on
maakuntakaavan ehdoton vahvuus. Ristiriitoja ja yhteensovittamisen tarvetta
alueidenkäytössä ilmenee usein mm. asumisen tavoitteiden, virkistyksen ja
matkailun tavoitteiden, erilaisten suojelutavoitteiden ja luonnonvarojenkäytön
kohdalla. Tästä on esimerkkinä mm. Yara Suomi Oy:n kaivostoiminnot sekä
Siilinjärven kirkonkylän yhdyskunta- ja aluerakenne.

Kokonaisvaltaisella ja yhteensovittavalla maakuntakaavoituksella luodaan
edellytykset yhteiskunnan ja elinkeinoelämän ennakoitavalle, pitkäjänteiselle
kehittämiselle. Kaavoitus- ja rakentamislain luonnoksesta puuttuu mm.
tuulivoimarakentamisen, puolustusvoimien alueiden sekä kaivos- ja
teollisuustoiminnan oikeusvaikutteisuus maakuntakaavoituksessa. Näiden
teemojen vaikutukset ovat pääsääntöisesti vähintään seudullisia. Esimerkiksi
kaivostoiminnan edellyttämä liikenneinfra ja tuulivoimarakentamiseen liittyvä
energiansiirtoverkosto tulisi lakiluonnoksen mukaan osoittaa
maakuntakaavassa oikeusvaikutteisena, mutta itse toiminnalla, kaivos-,
teollisuus- tai energiatuotannon alueilla, ei olisi oikeusvaikutuksia.

Oikeustieteen tohtori Aleksi Heinilä on pyynnöstä selvittänyt lakiesityksen
vaikutuksia. Lausunnossaan heinilä toteaa, että "luonnostellun järjestelmän
myötä (maakunnallisen) suunnittelun määrä lisääntyisi, mutta sen
vaikuttavuus heikkenisi. Luonnosteltu järjestelmä merkitsisi siis, että
tulevaisuudessa laadittaisiin aiempaa enemmän, mutta vaikuttavuudeltaan
aiempaa heikompia suunnitelmia. Lain tavoitteenasettelun (kuten
hallitusohjelman ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteiden) kannalta tällaiselle
ratkaisulle on hyvin vaikea keksiä kestäviä perusteluita. Globaalien,
kytkeytyneiden ympäristökysymysten myötä tarve ohjaavalle,
kokonaisvaltaiselle ylikunnalliselle maankäytön suunnittelulle on vain
kasvanut.

Myös resurssinäkökulmasta luonnostellulle ratkaisulle onkin hyvin vaikea
löytää perusteluita julkisen talouden kestävyysvajeen vallitessa. Sen, mitä
hallinnon eri tasoilla tehdään, tulisi olla mahdollisimman vaikuttavaa ja
kustannustehokasta toiminnalle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ylikunnalliset, oikeusvaikutteiset suunnitteluinstrumentit edistävät useammin
eri tavoin lain ja maankäytön suunnittelujärjestelmän tavoitteiden
toteutumista, ja konkretisoidessaan ja yhteensovittaessaan intressejä
alemmanasteista kaavoitusta ohjaavalla tavalla ne myös ovat omiaan
lisäämään ennakoitavuutta muutoin huomattavan haastavassa sääntely-
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ympäristössä."

2.6 Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö vaarantuu
Kaavoitus- ja rakentamislakiesityksessä huolehditaan kansainvälisesti ja
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriperinnön ja maisemien
huomioonottamisesta maakuntakaavassa, mutta maakunnallisesti
merkittävästä kulttuuriympäristöstä ei ole mainintaa. Pohjois-Savon
maakuntakaavoissa on voimassa satoja maakunnallisesti merkittäviä
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, joilla ei tulevaisuudessa olisi
oikeusvaikutuksia.

2.7 Digitaalisuustavoite: Maakunta- ja kuntakaavoituksen tietopohja tulee
turvata
Viranomaisten tiedonsaantioikeus on kirjattu lakisesitykseen (352 §)
yksisuuntaisesti, eikä se huomioi kuntien ja maakuntien liittojen tietotarpeita.
Ympäristöministeriön ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten lisäksi
myös kunnilla ja maakuntien liitoilla tulee olla oikeus saada maksutta tämän
lain toteuttamisen, ohjaamisen, seurannan ja kehittämisen kannalta
tarpeelliset tiedot. Suunnittelun laadun turvaaminen ja tietoon perustuva
päätöksenteko edellyttävät, että maakuntien liitoilla ja kunnilla on
käytettävissään paras saatavilla oleva tieto yksityisyydensuojapykälien ja
niiden liian tiukan tulkinnan sitä estämättä. Tämä edellyttää myös Tilastolain
tarkistamista.

2.8 Siirtymäaikojen tulee olla riittävän pitkiä
Esitetty 5 vuoden siirtymäaika on maakuntakaavoitukselle liian lyhyt. Mikäli
laki hyväksytään, tulee siirtymäsäännösten riittävällä pituudella mahdollistaa
maakuntakaavojen uudistaminen. Nykyisen MRL:n yhteydessä sovellettiin 10
vuoden siirtymäaikaa, kun siirryttiin seutukaavoituksesta
maakuntakaavoitukseen. 10 vuoden siirtymäaika osoittautui riittäväksi ja
toimivaksi.

2.9 Vaikutusten arvioinnin ongelmallisuus ja laadulliset vaatimukset
maakuntakaavalla
Lakiuudistuksen kokonaisvaikutuksia ei ole tunnistettu eikä yhteisvaikutuksia
valmistelussa olevien luonnonsuojelulain, kaivoslain ja ilmastolain kanssa ole
arvioitu. Erityislainsäädännön valmistelussa oletuksena on nykyinen
oikeusvaikutteinen maakuntakaavaa. Lakimuutosten yhteisvaikutuksena
suunnittelun määrä lisääntyisi ja toisi kunnille yhä lisää selvitysvaatimuksia ja
resurssipaineita, joita voidaan oikeusvaikutteisella maakuntakaavoituksella
vähentää.

2.10 Heikentävät vaikutukset maakunnan suunnittelujärjestelmään
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Lakiesityksen maakuntakaava koskeva oikeusvaikutteisten teemojen
väheneminen heijastuisi maakuntaohjelmien ja maakuntakaavojen nykyistä
vähäisempään kytkeytymiseen. Maakuntasuunnitelma- ja maakuntaohjelma
nostavat kehityksen kärjiksi mm. maakunnan keskeisiä teollisuuden ja
elinkeinojen aloja. Maakuntakaavoissa niiden painoarvo ei enää
tulevaisuudessa näkyisi, sillä luonnonvarat, erilaiset teollisuuden alat ja
vaikkapa matkailu eivät olisi enää oikeusvaikutteisia.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy liiton lausunnon, joka koskee Ympäristöministeriön

ehdotusta uudeksi Kaavoitus- ja rakentamislaiksi.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 55 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman)

päivityksen käynnistäminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 55
 
Asianumero PSL/34/15.00.04.02/2021
 
Valmistelijat aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648
 
 Maakuntahallitus 21.06.2021 § 99

Voimassa olevan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan
hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 33 §:n mukaan maakunnan liiton
johdolla on valmisteltu kahden vuoden välein maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Suunnitelma on sisältänyt keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat
kehittämisen painopisteet, hanke- ja toimenpide-esitykset sekä kuvaukset niitä
koskevista yhteistyösopimuksista. Suunnitelmassa on esitetty painopisteet,
joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta maakunnassa on
kohdennettu. Tässä ominaisuudessa toimeenpanosuunnitelma on toiminut
maakunnan sopimusasiakirjana lähivuosien toimista.

Syksyllä 2020 laadittiin laajalla sidosryhmäyhteistyöllä Pohjois-Savon uuden
kasvun suunnitelma 2020 - 2022, joka samalla on myös maakunnan
selviytymissuunnitelma ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma.
Suunnitelmaan koottiin ne toimenpiteet, joita maakunta tarvitsee
selättääkseen koronaepidemian aiheuttamat kielteiset vaikutukset
elinkeinoelämälle, työllisyydelle ja kuntataloudelle sekä toisaalta keinot
hyödyntää tilanteen tuomatuudet liiketoiminta- ja kasvumahdollisuudet.

Kansallinen aluekehityslainsäädäntö muuttuu 1.9.2021 alkaen, ja uudessa
laissa ei edellytetä toimeenpanosuunnitelman laadintaa. Koska
toimeenpanosuunnitelma on Pohjois-Savossa koettu hyväksi
kehittämistoimenpiteitä ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asiakirjana,
alustavasti on keskusteltu, että asiakirja laaditaan Pohjois-Savossa aiempien
vuosien tapaan. Mikäli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
laaditaan, se tulee toimimaan myös pohjana lakisääteisiksi tuleville
ministeriöiden kanssa käytäville alukekehittämiskeskusteluille.

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päättää toimeenpanosuunnitelman
päivityksen käynnistämisestä kokouksessaan 21.6.2021. Mikäli
toimeenpanosuunnitelman päivitys käynniastetään, MYR hyväksyy sen
lokakuun kokouksessaan, minkä jälkeen asiakirja tuodaan
maakuntahallituksen vahvistettavaksi. Pohjois-Savon uuden kasvun
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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.

Maakuntahallitus 25.10.2021 § 33
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä päätti kokouksessaan 21.6.2021
käynnistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (UKS) 2020-2022 eli
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivityksen.
Toimeenpanosuunnitelma toimii maakunnan lähivuosien
kehittämistoimenpiteitä linjaavana asiakirjana ja se sisältää aluekehityslain
(47/2021)29 §:ssä mainitun rahoitussuunnitelman.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (nimeltään Uuden kasvun
suunnitelma 2022-2023) toimii myös keskusteluesitysten pohjana lakisääteisille
ministeriöiden kanssa käytäville alukekehittämiskeskusteluille.

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 rakenne muutetaan maa
kuntaohjelman 2022 - 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi ja
toimenpiteitä sekä kehittämiskokonaisuuksia päivitetään maakunnan tämän
hetkisen ja lähivuosien tarpeen mukaiseksi. Painotuksissa huomioidaan myös
Uudistuva ja osaava Suomi 20212027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelman
painotukset.

Pohjois-Savon liitossa on selvitetty voimassa olevaa Pohjois-Savon uuden
kasvun suunnitelmaa 2020-2022 toteuttavat hankkeet ajalta 7/2020-6/2021.

Uuden kasvun suunnitelman päivitystä on tehty laajana yhteistyönä.

Aikataulu:
2.-9.9. seutukierros
23.9. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus
Lokakuu
14.10. MYR-sihteeristö
25.10. Uuden MYRin evästys
25.10. Uuden MKH:n evästys sisältöön
Marraskuu
1.11. Työmarkkinaosapuolet
11.11. MYR-sihteeristö
22.11. asiakirjan hyväksyntä MYRissä
22.11. asiakirjan hyväksyntä MKH:ssa
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Satu Vehreävesa esittelee asiaa.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus evästää maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman 2022-2023 valmistelua.
Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648
Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

¯¯¯¯¯¯
Maakuntahallitus 22.11.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö on käsitellyt maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelman kokouksessaan 11.11.2021. Maakunnan
yhteistyöryhmä hyväksyy omalta osaltaan toimeenpanosuunnitelman sekä
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- rakennepolitiikan
rahoitussuunnitelmat 2021-2022 kokouksessaan 22.11.2021.
Toimeenpanosuunnnitelmaan sisältyvä rahoitussuunnitelma vuosille 2021-
2022 toimitetaan myöhemmin.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteenä olevan Pohjois-Savon

uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 (maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma) sekä valtuuttaa liiton toimiston tekemään
mahdollisia tiivistämisiä sekä stilistisiä ja taitollisia korjauksia asiakirjaan ennen
sen painattamista.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 
Liitteet Uuden kasvun suunnitelma asiakirjaluonnos 22112021
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§ 56 Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin

valmistautuminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 56
 
Asianumero PSL/38/15.00.18.01/2021
 
Valmistelijat aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648
 
 Maakuntahallitus 25.10.2021 § 34

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun
alussa voimaan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain
myötä (756/2021). Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain
mukaisena toimintana vuoden 2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina
ovat aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeenpano,
maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva, jota
kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi. Tavoitteena keskusteluissa on
pyrkiä valtion ja maakuntien yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden
kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä.
Keskusteluihin nostetaan esille alueiden kehityksen kannalta ajankohtaisia, eri
hallinnonaloja koskevia horisontaalisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa ei
tehdä sitovia päätöksiä tai ratkaisuja, mutta keskustelujen osallistujat ottavat
yhteistyöasiakirjan johtopäätökset huomioon oman toimintansa ja taloutensa
suunnittelussa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -
momentin määrärahaa kohdennetaan yhteen tai useampaan
keskusteluteemaan liittyvän kokonaisuuden toimeenpanon vauhdittamiseen.

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

Pohjois-Savon keskusteluteemat nousevat valmisteilla olevasta
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmasta 2022-2023, jossa esitellään
maakunnan lähiaikojen kehittämistarpeet sekä keskeiset edunajamisasiat.
Keskusteluteemat ja keskusteluihin osallistuvat henkilöt päättää yllä olevan
aikataulun mukaisesti maakuntahallitus. Maakunnan yhteistyöryhmä evästää
valmistelua.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee asian tiedoksi.
Valmistelija: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 044 714 2648
Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti
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Maakuntahallitus 22.11.2021

Ministeriöiden kanssa käytäviin aluekehittämiskeskusteluihin liittyvä Pohjois-
Savon
tilanne- ja kehityskuva sekä alustavat esitykset keskusteluteemoista on
pyydetty toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön 24.11.2021 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan keskusteluissa käsiteltävät asiat
nousevat aluekehittämispäätöksestä, tilanne- ja kehityskuvasta sekä
maakuntaohjelmasta. Teemojen tulee olla poikkihallinnollisia,
asiakokonaisuuksia, joiden käsittelyyn ei ole muuta foorumia tai prosessia.
Pohjois-Savon keskusteluteemat on johdettu eo. asiakirjoista ja perustuvat
maakuntahallituksen 22.11.2021 kokouksessaan hyväksymään Pohjois-Savon
uuden kasvun suunnitelman 2022-2023, joka on samalla maakuntaohjelman
toimeenpanosuunnitelma.

Keskusteluteemaesitykset on käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän (MYR)
sihteeristössä 11.11.2021 ja ne käsitellään MYRissä 22.11.2021.

Pohjois-Savon keskusteluteemat kytkeytyvät elinkeinoelämän ja etenkin
vientiteollisuuden kasvuedellytysten varmistamiseen. Keskusteluun esitetyillä
toimenpiteillä on tavoitteena tukea elinkeinoelämää, vientiyritysten määrän
kasvattamista ja sitä kautta työllisyyden ja väestön hyvinvoinnin
parantamista. Vahvat vientiyritykset tukevat koko maan kilpailukykyä.

1) Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus (valtakunnallinen
TEMin esittämä teema)
a. kansainvälisten osaajien rekrytoinnin helpottaminen
b. uudet koulutusavaukset, riittävä koulutustarjonta ja koulutuksen rahoitus:
DI-koulutus (UEF), tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutus (Savonia),
c. ammatillisen toisen asteen maa- ja metsätalousalan koulutuksen rahoitus,
korvaavat toimet, kohdennettu lisärahoitus (YSAO, SAKKY).

2) Pohjois-Pohjois-Savon vihreä liiketoiminta: Valtion tutkimuskeskittymien
vahvistaminen Pohjois-Savossa
a. alkutuotantoon liittyvä kehittämis- ja innovaatiotoiminta, TKI-ympäristöjen
vahvistaminen tukemaan alkutuotannon kestävyyttä, hyväksyttävyyttä ja
kilpailukykyä, kytkeytyy myös kansalliseen huoltovarmuuteen ja teolliseen
liiketoimintaan
1. kiertotalous
2. biojalostus
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3. vesiosaamisen vienninedistämiseen
b. VTT:n toimintojen vahvistaminen Kuopiossa terveydenhuollon teknologian
osalta

3) Kansainvälistyvä liiketoiminta, vientiyritysten määrän kasvattaminen
a. viennin edistämisen toimenpiteet ja alueellisten resurssien vahvistaminen
(Invest in -toiminta)

Keskustelujen lopulliset teemat ja keskusteluagendat päätetään
vuorovaikutteisesti ministeriöiden kanssa. Tarkemmat teemasisällöt tuodaan
maakuntahallituksen käsittelyyn joulukuun kokoukseen ja hyväksyttäviksi
tammikuun kokoukseen, jossa myös päätetään keskusteluihin osallistuvat
tahot. Keskustelu järjestetään Helsingissä 16.2.2022.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus hyväksyy 16.2.2022 käytävän aluekehittämisen

keskusteluiden alustaviksi keskusteluteemoiksi seuraavat yllä esitellyillä
painotuksilla:
1. Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus (valtakunnallinen
teema)
2. Pohjois-Savon vihreä liiketoiminta : valtion tutkimuskeskittymien
vahvistaminen Pohjois-Savossa
3. Kansainvälistyvä liiketoiminta, vientiyritysten määrän kasvattaminen

sekä valtuuttaa toimiston henkilökunnan viimeistelemään keskusteluteemat
yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi Pohjois-Savon laadullisen tilanne- ja
kehityskuvaraportin

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
Pöytäkirjamerkintä Markku Eestilä poistui kokouksesta klo 10.55 tämän asian käsittelyn aikana.
 

  Maakuntahallitus Pöytäkirja 11/2021
    22.11.2021

 29



 
§ 57 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen vahvistaminen

ohjelmakaudelle 2021-2027
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 57
 
Asianumero PSL/12/15.00.01.01/2021
 
Valmistelijat aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi 044 714 2620
 
 Maakunnan yhteistyöryhmästä ja sen tehtävistä säädetään laissa alueiden

kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
(47/2021) sekä lain nojalla annettavassa toimeenpanoasetuksessa. Lain 19§:n
mukaan maakunnassa on aluekehittämistä koskevien suunnitelmien,
ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista
varten maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) toimii
yleisasetuksen 8 artiklassa tarkoitettuna kumppanuuselimenä Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta.

Pohjois-Savon maakuntahallitus nimesi kokouksessaan 4.10.2021 MYR:n
jäsenet ja puheenjohtajan valtuustokaudelle 2021-2025. Alueiden
kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta
(47/2021) annetun lain 19 pykälän mukaan maakuntahallitus vahvistaa MYR:n
työjärjestyksen.

Pohjois-Savon MYR on hyväksynyt työjärjestyksen 25.10.2021 kokouksessaan.
Työjärjestystä voidaan tarvittaessa tarkistaa.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus vahvistaa Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän

työjärjestyksen ohjelmakaudelle 2021-2027.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 
Liitteet Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) työjärjestys 2021-2027
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§ 58 Tukipäätöksiä koskevien muutospäätösten delegointi
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 58
 
Asianumero PSL/33/15.00.10.00/2021
 
Valmistelijat ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637
 
 Maakuntahallitus tekee päätökset Pohjois-Savon kehittämisrahastoon ja

alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaan kohdistuvien
hankehakemusten rahoituksista.

Maakuntahallitus on delegoinut Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR, kaudet
2014-2020 ja 2021-2027) ja oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF,
kaudella 2021-2027) päätöksenteon maakuntajohtajalle (MKH 4.10.2021 16 §).

Hankkeiden toteuttamisen ja hallinnon sujuvuuden edistämiseksi on
tarkoituksenmukaista, että maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan
päätösvallassa olevien hankkeiden muutospäätöksenteko delegoidaan
aluekehitysjohtajalle. Muutospäätökset voivat koskea a) toteutusajan
muuttamista, b) kustannusrakenteen ja rahoitusrakenteen muuttamista niissä
tapauksissa, kun hankkeelle myönnetty Pohjois-Savon liiton tuki ei kasva, c)
kustannusarvion pienentämistä maakuntajohtajan viimeisen
lisärahoituspäätöksen jälkeen sekä d) hankkeen hallinnoinnissa tapahtuvia
muutoksia.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallituksen ja maakuntajohtajan päätösvallassa olevien hankkeiden

muutospäätöksenteko delegoidaan aluekehitysjohtajalle.

Muutospäätökset voivat koskea a) toteutusajan muuttamista, b)
kustannusrakenteen ja rahoitusrakenteen muuttamista niissä tapauksissa, kun
hankkeelle myönnetty Pohjois-Savon liiton tuki ei kasva, c) kustannusarvion
pienentämistä maakuntajohtajan viimeisen lisärahoituspäätöksen jälkeen sekä
d) hankkeen hallinnoinnissa tapahtuvia muutoksia.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 59 Pohjois-Savon kehittämisrahoituksen varaaminen alueellisten ja

kansainvälisten ohjelmien osarahoitukseen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 59
 
Asianumero PSL/32/15.00.10.00/2021
 
Valmistelijat ohjelmapäällikkö Soile Juuti 044 714 2637
 
 Edellinen maakuntahallitus (21.6.2021 § 98) on delegoinut rahoituspäätösten

teon Pohjois-Savon kehittämisrahaston 150 000 euron rahoitusosuudesta
maakuntajohtajan päätettäväksi. Ko. päätöksen mukaan määrärahaa voidaan
käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) a) maakunnan kannalta
merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n EAKR-, ESR- ja JTF-
osarahoitteisissa hankkeissa, b) EU:n maaseutuohjelman hankkeissa sekä c)
Pohjois-Savon liiton ja muiden yhteistyötahojen EU:n erillisohjelmahankkeissa.
Tuen myöntämisessä painotetaan hankkeita, jotka toteuttavat maakunnan
kehittämisen kärkialoja (kone- ja energiateknologia, puunjalostus,
elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja biojalostus) sekä
hankkeita, joilla on erityisen suurta alueellista vaikuttavuutta maakunnan
kehittämisessä.

Yllä mainitusta rahoituksesta on myöntämättä vielä 127 612 euroa. Rahoitusta
varten on käsittelyssä kaksi hakemusta (yhteensä 61 731 euroa) ja lisäksi siihen
kohdistuu jo aiemmin myönnettyjen neljän hankkeen toisen vaiheen rahoitus
(yhteensä 117 307 euroa).

Jotta osarahoitukset pystytään jouhevasti kohdentamaan hankkeille, on
tarkoituksenmukaista, että nykyinen maakuntahallitus delegoi edellisen
maakuntahallituksen päätöksestä vielä myöntämättä olevan rahoituksen (127
612 €) maakuntajohtajan päätettäväksi. Lisäksi esitetään, että
kehittämisrahastossa jäljellä oleva rahoitus 38 698 euroa siirretään
maakuntajohtajan päätettäväksi. Rahoitusta voidaan käyttää yllä esitettyihin
tarkoituksiin.

 
Mkh:n pj:n
ehdotus Maakuntahallitus päättää Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoituksen

varaamisesta alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien hankkeiden
osarahoitukseen seuraavaa:

1. Maakuntahallitus kohdentaa Pohjois-Savon kehittämisrahaston rahoitusta
166310 euroa alueellisten ja kansainvälisten ohjelmien hankkeiden
osarahoitukseen.
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2. Rahoitusta voidaan käyttää osarahoitusosuudeksi (kuntarahoitusta) a)
maakunnan kannalta merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n EAKR-
, ESR- ja JTF-osarahoitteisissa hankkeissa, b) EU:n maaseutuohjelman
hankkeissa sekä c) Pohjois-Savon liiton ja muiden yhteistyötahojen EU:n
erillisohjelmahankkeissa. Tuen myöntämisessä painotetaan hankkeita, jotka
toteuttavat maakunnan kehittämisen kärkialoja (kone- ja energiateknologia,
puunjalostus, elintarvikkeet, hyvinvointiteknologia, matkailu, vesi ja
biojalostus) sekä hankkeita, joilla on erityisen suurta alueellista vaikuttavuutta
maakunnan kehittämisessä.

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

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 60 Esitys ELY-keskuksen jäsenien muutoksesta Pohjois-Savon maakunnan

yhteistyöryhmään
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 60
 
Asianumero PSL/35/15.00.01.00/2021
 
Valmistelijat aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi 044 714 2620
 
 Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan

toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukaan maakunnan liiton hallitus
asettaa maakunnan yhteistyöryhmän. Pohjois-Savon liiton maakuntahallitus on
nimennyt Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän 4.10.2021.

ELY-keskus esittää muutosta ELY:n MYR:n edustajien kokoonpanoon
huomioiden Etelä-Savon ELY-keskuksen (RR-ELY) edustus seuraavasti:

jäsen Huttunen Tommi (Pohjois-Savon
ELY-keskus)

varajäsen Nissinen Terhi (Pohjois-
Savon ELY-keskus)

-> tilalle jäsen Hämäläinen Marko
(Etelä-Savon ELY-keskus)

-> tilalle varajäsen Hakala Kaisa (Etelä-
Savon ELY-keskus)

jäsen Kantonen Leila (Pohjois-Savon
ELY-keskus)

varajäsen Hassinen Jukka -> tilalle
Huttunen Tommi (Pohjois-Savon ELY-
keskus)

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus nimeää edellä esitetyn mukaisesti Etelä-Savon ELY-keskuksen

edustajaksi Marko Hämäläisen ja hänen varaedustajakseen Kaisa Hakalan ja
Pohjois-Savon ELY-keskuksen edustajan Leila Kantosen varajäseneksi Tommi
Huttusen.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 61 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -hanke: ICT

osaajatarvekysely
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 61
 
Asianumero PSL/31/15.00.10.01/2021
 
Valmistelijat maakuntasuunnittelija Mikko Kela 044 714 2690
 
 Hakija: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Liitteessä on hankkeen esittely.
 
Mkj:n
ehdotus 1. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi hyväksytään 41 930 €. Hankkeelle

hyväksytään alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE-
määrärahaa enintään 33 544 € (80 % kokonaiskustannuksista).

2. Rahoitus myönnetään AKKE-määrärahasta, mikä on osoitettu alueellisten
selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon koronakriisistä elpymistä ja uuden
kasvun syntyä edistäviin toimenpiteisiin.

3. Tukea voidaan käyttää 1.12.2021 - 31.5.2022 välisenä aikana hyväksytyn
hankesuunnitelman toteuttamiseen.

4. Hankkeessa toteutetaan laaja Pohjois-Savoa koskeva ICT-osaajaprofiilien
määritys yhdessä Kuopion alueen kauppakamarin digivaliokunnan kanssa.
Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelukeskusteluissa nousi
vahvasti esille yritysten tarve ICT-osaajille, sekä koulutusorganisaatioiden halu
kehittää koulutustarjontaa tällä alalla. ICT-osaajatarpeen lisäksi hankkeessa
selvitetään osaajien profiilia yritysten tarpeiden perusteella ja hyödynnetään
tietoa korkeakoulujen koulutustarjonnan kehittämisessä.

5. Hanke tukee Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja uuden kasvun
suunnitelman toteutumista edistämällä maakunnan vetovoiman lisäämisen
toimenpidettä Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2018-2021 kohdan
"Teknologia- ja digiosaamisen vahvistaminen" mukaisesti.

6. Hanke on rahoitettu kertakorvaus -kustannusmallilla, jolloin myönnetty tuki
myönnetään hankkeessa saavutettuja tuotoksia vastaan. Hankkeessa syntyy
loppuraportti, jossa ICT-osaajatarve on kuvattuna sekä määrällisesti että
laadullisesti. Loppuraportti sisältää myös ehdotukset toimenpiteiksi alueen
osaajapulan helpottamiseksi.

7. Hankkeelta ei edellytetä ohjausryhmää.
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8. Arvonlisäverot hyväksytään hankkeen kustannuksiksi.

9. Julkisista hankinnoista annettua lakia (1397/2016) tulee noudattaa sen
soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa. Muissa hankinnoissa tulee noudattaa
hankintoja koskevia säädöksiä: Tukikelpoisuusasetus (866/2021) 18 §.

10. Pohjois-Savon liiton ohje tuensaajille alueiden kestävän kasvun ja
elinvoiman tukeminen määrärahan tuesta on osa tätä päätöstä ja sitä tulee
noudattaa hankkeen toteutuksessa.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 
Liitteet Hankemuistio
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§ 62 Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 62
 
Asianumero PSL/51/00.01.00.01/2021
 
Valmistelijat vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644
 
 Maakuntahallitus 27.04.2020 § 52

Pohjois-Savon liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan 1.11.2010.
Sen jälkeen kuntalaki on muuttunut 1.5.2015, kuntayhtymän jäsenkuntia on
yhdistynyt, ja vuoden 2021 alusta kuntayhtymän jäseneksi liittyy Joroisten
kunta. Kuntalain (419/2015) 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän
perussopimuksessa sovittavista asioista, joista uusia asioita ovat tarvittaessa
sopiminen järjestämisvastuun siirtymisestä, menettelystä kuntayhtymän
alijäämän kattamisesta, ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja
raportoinnista jäsenkunnille.

Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu,
perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta
jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien
jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Pohjois-Savon liiton
perussopimuksessa ei ole sovittu perussopimuksen muuttamisesta.

Liitteenä on toimiston laatima ehdotus perussopimuksen muuttamisesta.
Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja lisäykset, joita ovat
jäsenkuntaluettelon päivittäminen, termien ja viittausten päivittäminen
ajantasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän kattamisesta ja
talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille.
Lisäykset ovat pykälinä 29, 30 ja 31. Lisäksi perussopimukseen on lisätty uusi
pykälä (38) uuden jäsenkunnan liittymisestä. Vastaavasti entiset pykälät 29 -
37 on siirretty pykäliksi 32 - 41.

Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käytännön
toimintaan, koska Pohjois-Savon liitossa alijäämän kattaminen ei ole
ajankohtaista taseessa olevan ylijäämän vuoksi, ja liiton toimisto on laatinut jo
aikaisemminkin puolivuosittain raportin toiminnastaan.

Pohjois-Savon liitolla ei ole sellaista järjestämisvastuullaan olevaa toimintaa,
minkä siirtämisestä olisi tarkoituksenmukaista sopia perussopimuksessa, joten
säädöstä järjestämisvastuun siirtämisestä ei perussopimukseen esitetä.
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Oheismateriaalina olevassa perussopimuksen muutosehdotuksessa on poistot
yliviivattu ja lisäykset merkitty punaisella kursiivilla. Liitteenä on uusittu
perussopimus.

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus päättää lähettää liitteenä 2 olevan
ehdotuksen uudeksi perussopimukseksi Pohjois-Savon liiton jäsenkuntien
valtuustojen hyväksyttäväksi.
Valmistelija:maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630
Päätös:Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjamerkintä: Perussopimuksen 2 §:n 2 kohdan lakiviittaus korjataan
voimassa olevan lain mukaiseksi.

Maakuntahallitus 14.12.2020 § 193

Pohjois-Savon liiton toimisto pyysi 20.5.2020 lähettämällään sähköpostilla
Pohjois-Savon kuntien valtuustoja ja Joroisten kunnanvaltuustoa käsittelemään
ja hyväksymään Pohjois-Savon maakuntahallituksen ehdotuksen Pohjois-Savon
liiton perussopimuksen muuttamisesta. Muutos on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2021.

Kaikki kunnat ovat hyväksyneet ehdotuksen, Vesannon kunnanvaltuuston
7.12.2020 tekemä päätös ei ole vielä lainvoimainen

Mkj:n ehdotus: Maakuntahallitus merkitsee perussopimuksen muutoksen
tilanteen tiedoksi.
Valmistelija: maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630
Päätös: Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Maakuntahallitus 22.11.2021
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle liiton toimiston valmisteleman

ja kaikkien jäsenkuntien hyväksymän Pohjois-Savon liiton perussopimuksen
muutosehdotuksen hyväksymistä uudeksi perussopimukseksi. Perussopimus
on voimassa takautuvasti 1.1.2021 alkaen.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 
Liitteet Pohjois-Savon liiton perussopimus muutoksilla

Pohjois-Savon liiton perussopimus, uusi
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§ 63 Joroisten kunnan liittymissopimus Pohjois-Savon liittoon
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 63
 
Asianumero PSL/53/00.01.00.01/2021
 
Valmistelijat vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644
 
 Valtioneuvosto on päätöksellään maakunnista 29.8.2019 määrännyt Joroisten

kunnan liittymisestä Pohjois-Savon maakuntaan. Pohjois-Savon liiton
perussopimuksen 38 § mukaan uuden jäsenkuntaosuuden lisäyksen
peruspääomaan sekä uuden jäsenkunnan osuudesta kuntayhtymän varoihin
sekä vastuusta kuntayhtymän veloista ja velvoitteista päätetään
maakuntavaltuuston ja liittyvän kunnan kunnanvaltuuston hyväksymässä
liittymissopimuksessa.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto

toteaa Joroisten kunnan jäsenyyden tulleen voimaan 29.8.2019
valtioneuvoston päätöksellä. Lisäksi maakuntavaltuusto valtuuttaa
maakuntahallituksen valmistelemaan ja hyväksymään Joroisten kunnan ja
Pohjois-Savon liiton välisen liittymissopimuksen.

 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
 
 

  Maakuntahallitus Pöytäkirja 11/2021
    22.11.2021

 39



 
§ 64 Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 64
 
Asianumero PSL/52/00.02.00/2021
 
Valmistelijat vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 044 714 2644
 
 Maakuntavaltuuston ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 7. päivänä

joulukuuta 2021 klo 16 alkaen. Maakuntavaltuuston kokous ja asioiden esittely
järjestetään Teams-yhteyden kautta.

 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksen

ajankohdan ja paikan.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 65 Viranhaltijoiden päätökset
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 65
 
 Maakuntajohtajan päätökset:

HANKEPÄÄTÖKSET

29.10.2021
EURA 2014/12568/09 020101/2021/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A78279. Hiilineutraali Pohjois-Savo
Tuensaajat: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 371 720 € (80 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 464 650 €
Hyväksytty toteutusaika 1.11.2021-31.8.2023
Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-
ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen erityistavoite 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden
ratkaisujen kehittäminen -mukaisia arviointikriteereitä. Hanke tukee
energiaan liittyvää t&k -toimintaa uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Hanke tukee energia- ja
materiaalitehokkuuteen lisäämiseen liittyvää t&k -toimintaa uusien
tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi.
Hanke tukee yritysten vähähiilisiä uusia ratkaisuja. Hanke hyödyntää älykästä
erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee
alueellisia materiaali- ja energiavirtojen hyödyntämistä koskevia verkostoja ja
yhteistyömuotoja. Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja sisältää
vähähiilisyyteen tähtääviä toimenpiteitä.

29.10.2021
EURA 2014/12498/09020101/2021/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A78280. Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1,
kehittämishanke
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 188 682 € (80 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 235 856 €
Hyväksytty toteutusaika 1.10.2021-31.8.2023
Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-
ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -
mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia
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tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen
muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen
hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä
erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hanke tukee
Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista Kone- ja energiateknologia -
kehittämisenkärkeä.

5.11.2021
EURA 2014/12499/09020101/2021/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A78303. Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1,
investointihanke
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 500 850 € (70 %), hyväksytyt
kokonaiskustannukset 715 500 €
Hyväksytty toteutusaika 30.10.2021 - 31.08.2023
Hanke täyttää Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-
ohjelman toimintalinjan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja
hyödyntäminen erityistavoite 4.1 Tutkimus-, osaamis- ja
innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta -
mukaisia arviointikriteereitä. Hanke parantaa alueen toimijoiden valmiuksia
tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologiseen
muutokseen. Hanke luo valmiuksia uusien ratkaisujen kaupalliseen
hyödyntämiseen. Hanke toteutetaan yritysten sekä tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä. Hanke hyödyntää älykästä
erikoistumista yhdistämällä uudella tavalla eri osaamisalueita. Hankinta tukee
Pohjois-Savon maakuntaohjelman mukaista Kone- ja energiateknologia -
kehittämisenkärkeä.

Maakuntajohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

15.10.2021
EURA 2014/8871/09020101/2019/PSL
Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75905. SavoFarm 4.0
Tuensaajat: Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
ja Luonnonvarakeskus
Hyväksytty hankkeelle jatkoaikaa 31.10.2022 saakka. Samalla hyväksytään
hankkeen vähäiset henkilöstömuutokset. Muutoksille on syntynyt tarve mm.
koronapandemiasta johtuvien viivästymien vuoksi ja siksi, koska hankkeen
aloituksen käynnistyminen myöhästyi aiotusta. Jatkoaika huomioi myös vielä
yhden kasvukauden (kevät-kesä 2022) jonka aikana voidaan tuottaa lisätietoa
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ja sitä kautta viedään saatu informaatio perusteellisemmin maatilayritysten
hyödynnettäväksi. Jatkoaika vaikuttaa näin ollen hankkeen tavoitteiden
saavuttamiseen ja tuloksellisuuteen. Tällä päätöksellä sidotaan lisäksi
hankkeelle varattuna ollut 2. vaiheen EAKR-osuus 60 561 euroa vuoden 2021
MV:sta. Muutoksilla ei ole muutoin vaikutusta hankkeelle hyväksyttyyn EAKR-
tukeen tai hankkeen kokonaiskustannuksiin.

29.10.2021
EURA 2014/7906/09020101/2019/PSL
Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74929. Pohjois-Savon Lakeland 2
Tuensaajat: Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Hyväksytty hankkeelle jatkoaikaa 31.8.2022 saakka, joka ylittää hankkeiden
normaalin maksimitoteutusajan (3 vuotta) muutamilla kuukausilla.
Perusteluna pidemmälle toteutusajalle on se, että koronapandemia
hankaloitti ja suorastaan esti hankkeen kv. toimenpiteiden toteuttamista ja
nyt kv. matkailun ja matkustamisrajoitusten lievennyttyä ko. toimenpiteitä
voidaan jälleen toteuttaa liki normaalisti. Jatkoajan myötä pyritään siihen, että
hanke voi toteutua lähes täysimääräisesti ja saavuttaa siten hankkeelle
asetetut tavoitteet. Tällä päätöksellä hyväksytään myös hankkeen kv.
toimenpiteiden lievä uudelleen kohdentaminen, enemmän Baltian ja
Euroopan suuntaan, kuin Aasian markkinoille. Hyväksytään myös
hankehenkilöstön toimenkuvien lievät muutokset, vähäiset muut hankkeen
sisällölliset muutokset sekä hankkeen tarvitsemat kustannusrakenteen
muutokset. Muutokset eivät vaikuta hankkeen kokonaiskustannuksiin tai
hankkeen EAKR-tukiosuuteen.

29.10.2021
EURA 2014/8501/09020101/2019/PSL
Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A75469. Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja
hyvinvointiteknologian kehitysalustana, Kehitys
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Lisäarvoa kuvantamisesta - PET/MRI terveys- ja hyvinvointiteknologian
kehitysalustana kehittämishankkeeseen oli pilotti 1:ssä (demonstroida
PET/MRi -kuvantamisen sovelluksia tautimalleissa), merkitty alun perin yksi
nuorempi tutkija (kokoaikainen 6 kk), mutta laitteiden viivästyneestä
saapumisesta johtuen palkattaisiin nyt hankkeen loppuajalle samalla
kustannusresurssilla yksi postdoc tutkija (kokoaikainen 3 kk) ja yksi
laboratoriomestari (50 % 2-4 kk), jotta hyväksytyn hankesuunnitelman
mukaiset pilotit saadaan tehokkaasti ja suunnitellusti tehtyä hankkeen
toteutusaikana.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoitussuunnitelma eivät muutu.
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1.11.2021
EURA 2014/6920/09020101/2018/PSL
Muutospäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A74798. Röntgentomografialaboratorion kehittäminen alueen uudistuvan
TKIO-toiminnan tueksi; Kehittämishanke
Tuensaajat: Itä-Suomen yliopisto/Savonia-ammatitkorkeakoulu oy, Savon
koulutuskuntayhtymä, Luonnonvarakeskus (Luke)
Hankesuunnitelmassa mainituista työvaiheista selkeästi kesken ovat a)
hitsaussaumojen kuvantamisen kouluttaminen, b) vokselidata-CAD -vertailu ja
vokselidata > CAD -muunnos, sekä c) osaamisen siirto. Savon
koulutuskuntayhtymän lehtorien pätevöittäminen röntgenkuvattujen
hitsaussaumojen arviointiin on koronarajoitusten vuoksi alkanut vasta
syyskuun 2021 lopulla. Laitekäytön ja kuvantamisen opastus alkaa Itä-Suomen
yliopiston SIB Labsilla vasta koulutusjakson jälkeen ja jatkuu useiden
kuukausien aikana. Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa tiedostotyyppien
yhteensovittaminen jatkuu ja CAD-dataan vertailun on havaittu tarvitsevan
VolumeGraphics-ohjelmiston komponentteja lisää: CAD Import ja Reverse
Engineering, joiden käyttöönotto ja sisäänajo tapahtuu jatkoajalla.
Ohjelmistokehitykseen palkataan Savonia-ammattikorkeakoululle toinen
henkilö hankkeeseen (lisäys hakemuksessa "projekti-insinööri2"). Savonia-
ammattikorkeakoulun erillisessä hankkeessa hankittujen 3D-tulostuslaitteiden
viivästykset ovat heijastuneet myös analysoitavien kappaleiden saatavuuteen
ja kehitystoimenpiteiden aikatauluihin myös Röntgentomografialaboratorion
kehittäminen alueen uudistuvan TKIO -toiminnan tueksi -hankkeessa.
Luonnonvarakeskuksen kuvaussuunnitelmien toteutus on viivästynyt
laiterikkojen vuoksi ja analysointiosaamisen siirto Luonnonvarakeskuksen
suuntaan on vasta päässyt alkuun. Luonnonvarakeskuksessa on myös tarve eri
alojen asiantuntijoiden työpanokseen hankkeessa tarvittavien analyysien
tekemiseen ja tulosten tulkintaan. Lisäys hakemuksessa "tutkija 4", joka
vastaa kuvadatan analysoinnista Lukella. Itä-Suomen yliopisto/SIB Labs
jatkoajalla toteutettava työvaihe on erityisesti osaamisen siirto
osatoteuttajien suuntaan edellä kuvattujen osaprojektien suuntaan, mikä
jalostaa hankesuunnitelman mukaisesti toteuttajien osaamista ja
analysointivalmiuksia. Yritysten kanssa tehtävät pilotoinnit ja analyysikehitys
sekä kokonaisuuden raportointi on myös Itä-Suomen yliopiston SIB Labs:n
vastuulla. Samalla päivitetään hankkeen kustannusten jakoa: osatoteuttajien
Savon koulutuskuntayhtymä ja Savonia-ammattikorkeakoulu säästyvistä
kustannuksista siirretään noin 20 000 € Itä-Suomen yliopiston
palkkakustannuksiin. Tämä mahdollistaa osaamisensiirron ja pilotoinnin
hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti neljän kuukauden jatkoajalla
30.4.2022 saakka. Hankkeeseen tehtävien toimenpide täsmennysten vuoksi
Itä-Suomen yliopiston rahoitus osuus kasvaa 6 527 euroa, Savonia-
ammattikorkeakouln rahoitusosuus pienenee 2 472 euroa, Savon
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koulutuskuntayhtymän rahoitusosuus pienenee 3 056 euroa ja
Luonnonvarakeskuksen rahoitusosuus lisääntyy yhdellä eurolla. Hankkeeseen
osallistuvien yritysten rahoitusosuus laskee tuhannella eurolla 9 000 euroon,
yhden yrityksen jäädessä pois hankkeesta.
Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja hankkeelle myönnettävä EAKR -
rahoitusosuus eivät muutu.

MUUT PÄÄTÖKSET
26.10.2021/58/20
20

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman AKKE-määrärahan
hakulomakkeen ja hakuohjeen hyväksyminen

15.102021/57/12
9/2010

Päätös tietopalveluasiantuntijan nimikkeen muuttamisesta
tietopalvelu- ja kuntatalousasiantuntijaksi

26.10.2021/59/97
/2020

Päätös osallisuus- ja järjestökoordinaattorin
tehtävänimikkeen muuttamisesta projektipäälliköksi

27.10.2021/61/19
5/2021

Päätös hankejohtajan valinnasta "Viitoskäytävä -
Kumppanuuudella kehittyvä kasvuvyöhyke" - hankkeeseen

28.10.2021/62/19
6/2021

Päätös hankeassistentin valinnasta Viitoskäytävä -
Kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke - hankkeeseen

29.10.2021/63/12
9/2010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta EU-sihteerille

2.11.2021/64/30/
2011

Päätös eron myöntämisestä Maarit Tammiselle 29.10.2021
projektipäällikön tehtävästä

3.11.2021/65/218
/2021

Päätös nykyorganisaatioiden muutosviestinnän
kehittämispäivistä Kolilla 4.5.11.2021

3.11.2021/66/86/
2021

Päätös YTK Heta Santamäen projektipäällikkö nimityksestä
Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät -
hankkeeseen

4.11.2021/67/129
/2010

Päätös lisävastuupalkkion maksamisesta palvelusihteerille

8.11.2021/68/9/2
011

Päätös puolustusvoimille käyttää maakuntien vaakunoita
sotilapuvuissa

Aluekehitysjohtajan päätökset:
HANKKEITA KOSKEVAT MUUTOSPÄÄTÖKSET

26.10.2021/8/106/00.01.05.22/2021
Muutospäätös/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
1/2021/Rahasto. Yrityksen osaajat menestyvät
Tuensaaja: Savon Yrittäjät ry
Tämä päätös korvaa maakuntajohtajan päätöksen 2.6.2021 § 40:
Hyväksytty toteutusajaksi 1.10.2021-31.8.2023 ja
kokonaiskustannusarvioksi 480 080 €.
Hyväksytty tuki enintään 49 507 € (10,31 %). Tuki myönnetään Pohjois-
Savon kehittämisrahastosta varatusta määrärahasta, jota voidaan
käyttää osarahoitukseksi (kuntarahoitusta) maakunnan kannalta
merkittävissä ja vaikutuksiltaan laaja-alaisissa EU:n rakennerahasto-
ohjelmahankkeissa.
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Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus merkitsee viranhaltijoiden päätökset ko. ajalta tiedoksi eikä

käytä otto-oikeuttaan niihin.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 66 Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 66
 
  
 
Mkj:n
ehdotus Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:

1.
Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot
muutoshakemukset

2. Suunnittelujohtajan lausunnot
Vetovoimakeskuksen kortteli 308 asemakaavaehdotus, Varkaus, 118/2007
Ahmon koulun asemakaavaehdotus, Siilinjärvi, 111/2021

3. Pohjois-Savon Järjestöneuvoston pöytäkirja 26.10.2021
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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§ 67 Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
 
Maakuntahallitus 22.11.2021 § 67
 
  
 
Mkj:n
ehdotus Seuraava kokous on maakuntatalolla maanantaina 20.12.2021 alkaen klo 9.30.
 
Päätös Maakuntahallitus hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti ja puheenjohtaja

päätti kokouksen klo 11.03.
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POHJOIS-SAVON LIITTO
Maakuntahallitus

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Muutoksenhakukiellot (§ 50-54, 56, 62-67)

Niistä päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

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

HValL 3 §:n 1 mom. perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta toimenpidettä,
jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.

Oikaisuvaatimusohjeet (§ 47-49, 55 57-61)

Oikaisuvaatimuskelpoisiin päätöksiin voidaan hakea oikaisua Pohjois-Savon liiton
maakuntahallitukselta, Pohjois-Savon liitto, PL 247, 70101 Kuopio.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätös on
lähetetty asianosaiselle kirjeellä tai laitettu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

Valituskelpoisiin päätöksiin haetaan muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksen myös asianosainen sekä jäsenkunta ja kunnan jäsen (137 §).

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.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:

  Maakuntahallitus Pöytäkirja 11/2021
    22.11.2021

 49



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 ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan 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.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
asiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
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