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Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Maakuntahallitus
Mkj:n ehdotus:
Päätös:

Maakuntahallitus toteaa tämän kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien vaali
Maakuntahallitus
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.
Tarkastusvuorossa ovat Merja Rautiainen ja Jouni Toppinen.
Pöytäkirjantarkastajia pyydetään merkitsemään nimikirjaimilla tarkastusmerkintänsä jokaiselle läpi käymälleen sivulle pöytäkirja-aineiston aitouden varmentamiseksi.

Päätös:
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Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Maakuntahallitus

Mkj:n ehdotus:
Päätös:

Maakuntahallitus hyväksyy kokouksen asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
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Pohjois-Savon maakuntavaltuuston 15.6.2015 kokouksen päätösten täytäntöönpano
55/00.02.01/2013
Maakuntahallitus
Kuntalain 23 §:n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöön panosta ja laillisuuden valvonnasta. Kuntalain 56 §:n mukaan, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten
lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta.
1.5.2015 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015) ovat samansisältöiset säännökset (39§
ja 96§), joita sovelletaan vasta v. 2017 valittavan valtuustokauden alusta lukien.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus päättää maakuntavaltuuston päätösten toimeenpanosta seuraavaa:
Maakuntavaltuusto kokoontui 15.6.2015 maakuntatalon maakuntasalissa. Kokous teki järjestäytymisasioiden (§§ 1-5) jälkeen seuraavat päätökset, joiden täytäntöönpanotoimet on
osoitettu kursiivilla:
Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.
§ 9 Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan 2030 hyväksyminen
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
sen täytäntöön.
Maakuntahallitus saattaa maakuntavaltuuston päätöksen ympäristöministeriön vahvistettavaksi.
Maakuntavaltuuston hyväksymä Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava lähetetään tiedoksi jäsenkunnille, keskeisille valtion viranomaisille ja naapurimaakuntaliitoille sekä maankäyttö- ja rakennuslain 67 § mukaisille asianosaisille.
§ 6 Maakuntajohtajan yleisesittelypuheenvuoro ja ajankohtaiskatsaus
Asia merkittiin maakuntavaltuustossa tiedoksi eikä aiheuta toimeenpanotoimenpiteitä.
§ 7 Tilinpäätös vuodelta 2015
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön. Vuoden 2014 tilinpäätös ja siihen sisältyvä toimintakertomus sekä Vuosikirja 2014 lähetetään maakunnan kunnille ja kaupungeille tiedoksi.
Tilinpäätösasiakirjat arkistoidaan KunL:n 113 § ja maakunnan liiton arkistosäännön mukaisesti.
§ 8 Muutos vuoden 2015 talousarvioon
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä, ja valtuuston hyväksymä muutos tehdään talousarvioon.
§ 10 Kaisa Hartikainen-Herrasen eronpyyntö maakuntavaltuuston varajäsenyydestä
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön.
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§ 11 Jukka Kotimäen eronpyyntö Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan jäsenyydestä
ja Isto Huttusen eronpyyntö Pohjois-Savon liiton tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä
Maakuntahallitus toteaa päätöksen syntyneen laillisessa järjestyksessä ja päättää panna
maakuntavaltuuston päätöksen täytäntöön.
§ 12 Valtuutettujen aloitteet
Valtuutettujen aloitteita ei ollut.
§ 13 Kutsussa mainitsematon tai valmistelematon asia
Kutsussa mainitsemattomia asioita ei ollut.
Pohjois-Savon liitto asettaa maakuntavaltuuston pöytäkirjan 15.6.2015 yleisesti nähtäville
sen jälkeen, kun pöytäkirjantarkastajat ovat allekirjoittaneet pöytäkirjan.
Pohjois-Savon liitto lähettää maakuntavaltuuston pöytäkirjan 15.6.2015 jäsenkuntiinsa
nähtäville pitoa varten kunnan päättämällä tavalla.
Valmistelija:
Päätös:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044 714 2630
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Osavuosiraportointi 30.6.2015, liite 1
80/02.02.01.00/2013
Maakuntahallitus
Maakuntahallituksen hyväksymän sisäisen valvonnan yleisohjeen mukaan maakuntahallitukselle on annettava 30.6. päivitetty osavuosiraportti viimeistään elokuussa taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden sekä talousarvion toteutumisesta sekä muista sisäisessä
valvonnassa esiin tulleista oleellisista kysymyksistä.
Esityslistan liitteenä on osavuosiraportti, joka sisältää
- päävastuualueittain toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen
- päävastuualueiden raportit toteutetusta sisäisestä valvonnasta ja
- yhteenvedon talousarvion toteutumisesta
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus katsoo osavuosiraportin tietoonsa saatetuksi.

Valmistelija:

taloussihteeri Sinikka Järvi 044 714 2625

Päätös:
Liitteet

Liite 1

Osavuosiraportti

Pohjois-Savon liitto

ESITYSLISTA

Maakuntahallitus

25.08.2015

6/2015

109

75
Muutokset vuoden 2015 talousarvioon
99/00.01.02.00/2014
Maakuntahallitus
Maakuntavaltuusto hyväksyi 15.6.2015 vuoden 2015 talousarvioon tekniseen tukeen
280.000 €:n lisämäärärahan ja saman suuruisen tuloarvion.
Alkuperäisessä talousarviossa hallinnon tulosyksikölle sisältyi teknisen tuen henkilöstömenoja ja vuokria 60.306 €, jotka karsittiin hallinnon palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista. Talousarvion valmisteluvaiheessa ministeriöstä saatiin päätös, että tekniseen tukeen liittyvät kulut ajalta 1.11.-31.12.2015 tulee maksaa liiton perusrahoituksesta (=hallinnosta). Myöhemmin TEM ilmoitti, että teknisen tuen kulut voidaankin kirjata sinne
31.12.2015 saakka. Koska tekniseen tukeen on myönnetty lisämääräraha ja koska kulut
myös loppuvuoden osalta voidaan kirjata tekniseen tukeen, tulee hallinnon määrärahat palauttaa karsintaa edeltäville menotileille.
Maakuntahallituksen tulee hyväksyä muutokset tulo- ja menolajeittain eriteltynä tulosyksiköittäin, jonka jälkeen yksityiskohtainen erittely tulo- ja menolajeittain tehdään hallinnon
päävastuualueella.
Edellä olevien tietojen perusteella tehtävät muutokset tulosyksiköittäin tulo-/menolajeittain:
Tekninen tuki:
Tuloihin kohtaan tuet ja avustukset
Menojen lisäykset:
- henkilöstömenot
- palvelujen ostot
- aineet ja tarvikkeet
- muut menot (= vuokrat)
Hallinto:
Menojen vähennykset:
- henkilöstömenot
- muut menot (= vuokrat)
Menojen lisäykset:
- palvelujen ostot
- aineet ja tarvikkeet

280.000 €
67.071 €
177.495 €
21.311 €
14.123 €
280.000 €
56.080 €
4.226 €
60.306 €
47.000 €
13.306 €
60.306 €

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy edellä mainitut muutokset teknisen tuen ja hallinnon tulosyksiköille ja oikeuttaa hallinnon päävastuualueen tekemään yksityiskohtaiset käyttösuunnitelmat.

Valmistelija:

taloussihteeri Sinikka Järvi 044 714 2625

Päätös:
Jakelu

Sinikka Järvi
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Lausunto SOVA-asetuksen 1 §:n muuttamisesta
72/03.00.00/2015
Maakuntahallitus
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevan valtioneuvoston asetuksen (347/2005) 1
§:n muuttamisesta. Maakuntien liittoja pyydetään erityisesti arvioimaan, onko ympäristöarvioinnin tekeminen asianmukaisinta maakuntaohjelman vai maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteydessä.
Pohjois-Savon liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Pohjois-Savon liitto kohdistaa lausuntonsa kysymykseen laaditaanko ympäristöarviointi
maakuntaohjelman vai toimeenpanosuunnitelman valmistelun yhteydessä.
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain mukaan
maakuntaohjelma laaditaan kunnanvaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi. Maakuntaohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. Viranomaisten tulee ottaa toiminnassaan huomioon maakuntaohjelmat ja niiden toimeenpanosuunnitelmat sekä edistää niiden toteuttamista. Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistellaan kahden vuoden välein ja tarkistetaan tarvittaessa vuosittain. Suunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä.
Pohjois-Savon liitto esittää ympäristöarviointia vain maakuntaohjelman laatimisen yhteydessä seuraavin perustein:
1.

Maakuntaohjelma vastaa tarkkuudeltaan SOVA-lain tarkoittamaa suunnitelmaa tai
ohjelmaa. Toimeenpanosuunnitelma sisältää maakuntaohjelmaa yksityiskohtaisempana yksittäisiä hankkeita, joiden arviointi tapahtuu rahoitushakemusten käsittelyn
yhteydessä, eikä niiden arviointi ole siten perusteltua SOVA-lain mukaisessa menettelyssä.

2.

Maakuntaohjelman valmisteluun kuuluvat lausuntojen pyytäminen yhteistyötahoilta
ja maakuntahallituksen ja -valtuuston käsittelyt. Tähän prosessiin SOVA-lain mukainen kuuleminen nivoutuu asiallisesti ja ajallisesti luontevasti. Käytännössä vuosittain laadittavan tai tarkistettavan toimeenpano-ohjelman hallinnollinen käsittely on
pelkistyneempänä ajallisesti lyhyempi ja SOVA-menettelyn kannalta epätarkoituksenmukainen.

3.

Maankäyttö- ja rakennuslain ja alueiden kehittämislain mukaan maakuntasuunnitelma ohjaa maakuntakaavan ja maakuntaohjelman laadintaa. Maakuntakaavan vaikutukset arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Viranomaisten on
maakuntaohjelmaa vastaavasti otettava maakuntakaava huomioon ja edistettävä
sen toteuttamista, joten käytännössä maakuntakaavan ja maakuntaohjelman vaikutuksia on mielekästä arvioida yhteismitallisesti suhteessa toisiinsa.

Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen lausunnokseen otsikossa mainitusta
asiasta.

Valmistelija:

energia- ja ympäristöasiantuntija Seppo Laitila 0447142613

Päätös:
Jakelu

Ympäristöministeriö
Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, tiedoksi
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Lausunto laiksi tiedonhallinnasta ja tietojen käsittelystä julkishallinnossa
73/03.00.00/2015
Maakuntahallitus
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoa arkistolakityöryhmän ja sen jatkotyöryhmän
esityksestä viimeistään 31.8.2015 mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriön 5.2.2015
asettama arkistolakityöryhmän jatkotyöryhmä esittää säädettäväksi lain tietohallinnosta ja
tietojen käsittelystä julkishallinnossa. Voimassa oleva arkistolaki (831/1994) ja laki julkisen
hallinnon tietohallinnon ohjauksesta (tietohallintolaki 634/2011) sekä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin (621/1999) sisältyvät säädökset hyvästä tiedonhallintatavasta kumottaisiin ja niitä vastaava uudistettu sääntely otettaisiin uuteen yleislakitasoiseen lakiin.
Työryhmän muistio,mikä sisältää lakiehdotuksen, on nähtävissä OKM:n sivulla osoitteessa:
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2015/liitteet/tr12.pdf?lang
Mkj:n ehdotus:

Pohjois-Savon liitto esittää lausuntonaan seuraavaa:
Ehdotettu uusi laki ei aiheuta merkittäviä muutoksia voimassa olevaan tiedonhallintakäytäntöön ja -menetelmiin, joita on jo toteutettu voimassa olevien lakien perusteella. Ehdotuksen mukainen erillisten tietohallintoa säätelevien lakien ja säädösten yhdistäminen yhteen
lakiin kutenkin selkeyttäisi ja helpottaisi tietohallinnon toteuttamista käytännössä., joten ehdotus on tältä osin kannatettava.
Ehdotukseen sisältyvässä tiedonhallinnon suunnittelua koskevassa 3 luvussa on yksityiskohtainen luettelo asioista, joita tulee kuvata tiedonhallinnan kokonaisrakenteessa ja erityisesti tietoaineistojen kuvauksissa ja määrityksissä sekä asiarekisterissä. Useimmat tällaiset tietoaineistot ovat julkisia eivätkä sisällä esimerkiksi salassa pidettävia tai suojattavia
henkilötietoja, mutta lakiehdotuksen mukaan tällainen kuvaus ja määrittely tulee tehdä kaikista tietoaineistoista.
Pohjois-Savon liiton käsityksen mukaan lakiehdotuksen mukaista vaatimusta yksityiskohtaisesta kuvauksesta voidaan pitää tarpeettomana useimpien tietoaineistojen osalta, ja
vaatimus kuvauksen tekemisestä sopisi paremmin annettavaksi joko asetuksella tai viranomaisen sisäisillä ohjeilla. Lakitekstiä tulee tällä perusteella muuttaa mahdollistamaan
joustavampi toiminta. Lakiehdotuksessa on jo säädös, minkä mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin tällaisista kuvauksista ja määrityksistä.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, 0447142630

Päätös:
Jakelu

kirjaamo@minedu.fi
anne.luoto-halvari@minedu.fi
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Esitys Metsäkeskuksen edustajien muutoksesta Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään
54/00.01.05.03/2014
Maakuntahallitus
Lain alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014) mukaan
maakunnan liitto asettaa maakunnan yhteistyöryhmän.
Metsäkeskus esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Risto Helteen tilalle varsinaiseksi jäseneksi Seppo Niskasen ja varaedustajaksi Markku Remeksen tilalle Helena
Reimanin.
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus nimeää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään Metsäkeskuksen
varsinaiseksi jäseneksi Seppo Niskasen ja varaedustajaksi Helena Reimanin.

Valmistelija:

EU-koordinaattori Janna Merenniemi, 044 514 2620

Päätös:
Jakelu

Seppo Niskanen
Helena Reiman
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Jäsenen nimeäminen Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan
74/00.04.00.00/2015
Maakuntahallitus
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) uusi asetus (VnA 771/2015) on hyväksytty ja
jäsenhaku järjestöille ja viranomaisedustajille on on käynnissä. Valtioneuvosto asettaa Etnisten suhteiden neuvottelukunnan tulevana syksynä kuudennelle kaudelle vuosiksi
2015-2019.
ETNOssa on koko Suomen kattava valtakunnallinen neuvottelukunta, mikä toimii oikeusministeriön yhteydessä ja seitsemän alueellista neuvottelukuntaa, joista yksi on Itä-Suomen
ETNO (Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala). Pohjois-Savon ELY-keskus koordinoi
Itä-Suomen ETNOn toimintaa.
Alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on toimia alue- ja paikallistasolla eri tahoja yhdistävänä aloitteellisena asiantuntija-, yhteistyö- ja vuoropuheluelimenä. Asetuksessa on tarkemmin lueteltu neuvottelukunnan tehtävät.
Alueellisessa neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään
10 ja enintään 14 muuta jäsentä. Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia
tulee olla vähintään puolet jäsenistä. Neuvottelukunta kokoontuu noin 2-3 kertaa vuodessa.
Pohjois-Savon ELY-keskus pyytää nimeämään viranomaisjäsenen Itä-Suomen Etnisten
suhteiden neuvottelukuntaan kaudelle 2015 - 2019. Kokouksiin osallistumisesta ei makseta
palkkiota tai korvata matkakuluja, vaan se tapahtuu virkatyönä. Jäsenesitys pyydetään toimittamaan perjantaihin 28.8.2015 mennessä Pohjois-Savon Ely-keskukseen.
Mkj:n ehdotus:

Päätosehdotus annetaan kokouksessa.

Valmistelija:

maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen, 0447142630

Päätös:
Jakelu

Pohjois-Savon ELY-keskus
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Maakuntajohtajan päätökset ajalta 28.5.- 5.8.2015
Maakuntahallitus
HANKEPÄÄTÖKSET
02015/28.5.2015

Jatkoaika, lisärahoitus ja kustannusrakenteen muutos/Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hyväksytty Pohjois-Savon liiton hallinnoiman ”Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa” –hankkeen jatkoaika 7 kuukautta ajalle 1.5.201530.11.2015. Hyväksytty hankkeen lisärahoitus 912 euroa Pohjois-Savon kehittämisrahastosta sekä kustannusrakenteen muutos tuensaajan esittämällä tavalla. Hankkeen hyväksytty kokonaisrahoitus Pohjois-Savon kehittämisrahastosta ajalla 1.1.2014-30.11.2015
45 312 € (30 %) ja hyväksytyt kokonaiskustannukset 151 040 €.

02115/28.5.2015

Jatkoaika, lisärahoitus ja kustannus- ja rahoitusrakenteen muutos/ESR
Hyväksytty Pohjois-Savon liiton hallinnoiman ”Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat käyttöön Pohjois-Savon kunnissa” –hankkeen jatkoaika 7 kuukautta ajalle 1.5.201530.11.2015, lisärahoitus 2128 € Manner-Suomen ESR-ohjelman Itä-Suomen suuralueosiosta sekä kustannus- ja rahoitusrakenteen muutos. Kokonaiskustannukset ovat 151
040 €.

02215/12.6.2015

Rahoituspäätös / Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hyväksytty Kehitysyhtiö Savogrow Oy:n (hallinnoija) sekä Savonia-ammattikorkeakoulu
Oy:n ja Navitas Kehitys Oy:n (osatoteuttajat) toteuttaman ”Hyvinvointia elintarvikkeista”
–hankkeen toteuttamiseen kuntarahoitusosuutta Pohjois-Savon kehittämisrahaston erillismäärärahasta 135 143 € (13,50 %). Hyväksytyt kokonaiskustannukset 1 001 059 € ja hyväksytty toteutusaika 1.5.2015-31.12.2017.

02315/22.6.2015

Lisärahoituspäätös / Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hyväksytty Itä-Suomen yliopiston hallinnoiman ”Hoidon vaikuttavuuden ja potilasturvallisuuden tutkimus-keskittymään sijoitettava potilasturvallisuusprofessuuri” –hankkeen 2.
vaiheeseen lisärahoitusta Pohjois-Savon kehittämisrahastosta 69 420 € (40 %). Ko. vaiheen hyväksytyt kokonaiskustannukset 173 550 € ja kokonaishankkeen hyväksytyt kokonaiskustannukset 347 100 €. Hankkeen hyväksytty toteutusaika 1.1.2013-31.12.2015.

28.5.2015. EURA 2014/1890/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70662. Klusterimalli osaamisen tuotteistamisessa Venäjän markkinoille
Tuensaaja: Itä-Suomen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 69 223 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
98 890 €. Hyväksytty toteutusaika 1.6.2015-31.5.2016.
9.6.2015. EURA 2014/1215/09 02 01 01/2014/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70709. Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA)
Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 320 256 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
457 508 €. Hyväksytty toteutusaika 1.3.2015-31.12.2016
9.6.2015. EURA 2014/1858/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70710. Hyvinvointia elintarvikkeista
Tuensaajat: Kehitysyhtiö Savogrow Oy, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Navitas
Kehitys Oy
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Myönnetty EAKR ja valtio yht. 700 740 € (70%), hyväksytyt kokonaiskustannukset
1 001 059 € €. Hyväksytty toteutusaika 1.5.2015-31.12.2017.
9.6.2015. EURA 2014/2028/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70711. METVI - Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely
Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 141 558 € (60 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
235 930 €. Hyväksytty toteutusaika 1.7.2015-31.12.2017.
23.6.2015. EURA 2014/2051/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70764. Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest)
Tuensaaja: Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 56 000 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
80 000 €. Hyväksytty toteutusaika 1.3.2015-31.12.2016.
26.6.2015. EURA 2014/2035/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70798. Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatio- verkoston uudistaminen
Tuensaajat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy, Karelia ammattikorkeakoulu oy, Mikkelin
kehitysyhtiö Miksei Oy, Savonlinnan Yrityspalvelut Oy, Aluekehityssäätiö,
Navitas Kehitys Oy
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 1 085 211 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
1 550 301 €. Hyväksytty toteutusaika 1.5.2015-31.12.2017.
29.6.2015. EURA 2014/2032/09 02 01 01/2015/PSL
Rahoituspäätös/EAKR, ohjelmakausi 2014-2020
A70804. Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät,
kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE
Tuensaajat: Geologian tutkimuskeskus, Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö JOSEK Oy,
Kainuun Etu Oy, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy PIKES, Oulunkaaren kuntayhtymä
Myönnetty EAKR ja valtio yht. 693 001 € (70 %), hyväksytyt kokonaiskustannukset
990 000 €. Hyväksytty toteutusaika 1.6.2015-31.5.2018.
MUUT PÄÄTÖKSET
1.6.2015/18/106/03.02.00/2012

15.6.2015/19/129/01.01.02.02/2010
15.6.2015/20/148/00.01.05.20/2013
15.6.2015/21/7/00.01.05.20/2014
15.6.2015/22/8/00.01.05.20/2014
22.6.2015/23/129/01.01.02.02/2010
22.6.2015/24/129/01.01.02.02/2010
1.7.2015/25/81/08.00.00.02/2014
5.8.2015/26/76/01.02.01.03/2015

Päätös osallistua ympäristöministeriön "Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa" -selvityshankkeeseen ja ohjausryhmän työskentelyyn, kaavoituspäällikkö Suvi Jousmäki työryhmän jäseneksi
Päätös sijaisjärjestelyistä suunnittelujohtajan virkatehtävien osalta
Päätös projektipäällikön työsuhteen jatkamisesta Kansainväliset EU-rahoitusohjelmat
käyttöön Pohjois-Savon kunnissa (KARA) -hankkeessa 1.10.-30.11.2015
Päätös teema-aktivaattorin työsuhteen jatkamisesta Kone- ja energiateknologian
kehittämisteemaan ajalle 1.9.-31.10.2015
Päätös teema-aktivaattoreiden työsuhteiden jatkamisestaTerveysklusterin ja terveyttä
tukevien elintarvikkeiden toimenpideohjelmaan ajalle 1.9.2015-31.10.2015
Päätös Pohjois-Savon liiton henkilöstön palkkahinnoitteluluokittelusta
Päätös suunnittelujohtajan vuorotteluvapaan sijaisen valinnasta
Päätös Pohjois-Savon liiton edustajan ja varaedustajan nimeämisestä Itä- ja PohjoisSuomen lentoliikenteen kehittämishankkeen johtoryhmään
Päätös Pohjois-Savon liiton viran- ja toimenhaltijoita koskevasta puhelinedusta
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81
Maakuntahallituksen jäsenten esille nostamat maakuntapoliittiset ja tärkeät edunvalvonta-asiat
Maakuntahallitus
Mkj:n ehdotus:
Päätös:

Maakuntahallitus käsittelee jäsentensä raportteja ja muuten esille nostamia edunvalvonta-asioita.
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82
Ajankohtaiset ja tiedoksi merkittävät asiat, oheismateriaalit
Maakuntahallitus
Mkj:n ehdotus:

Maakuntahallitus merkitsee tiedokseen seuraavat asiat:
1.

Käsittelyssä olevat uudet hankehakemukset ja suurehkot muutoshakemukset,
oheismateriaali

2.

Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden (NSPA-alueet) lopullinen positio
koskien EU:n aluepolitiikan tulevia linjauksia (D124/04.04.01.00/2009), oheismateriaali

3.

KHO:n päätös Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, maakuntakaavan vahvistamista koskevat valitukset ja vahvistamispäätöstä koskeva kantelu
Maakuntahallitus päätti 27.1.2014 hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
ympäristöministeriön päätökseen jättää vahvistamatta Kuopion Etelä-Kinahmin tuulivoima-alue tv 43.801 ja sitä koskevat suunnittelumääräykset. Korkein hallinto-oikeus
on hylännyt valituksen 20.5.2015. (D142/10.02.00.00/2009), oheismateriaali

4.

Maakuntien yhteinen esitys elinkeinoministeri Olli Rehnille INKA-ohjelman varojen uudelleen kohdentamiseksi, oheismateriaali

5.

Alueiden kehittämistä ja rakennerahastoja koskevan EU- ja kansallisen lainsäädännön tarkastelu/Maakuntien liittojen kannanotto 12.8.2015 (maakuntajohtajien kokous
6.8.2015) ja TEM:n kirje 9.7.2015, oheismateriaalit

6.

Maakuntajohtajien esitys elinkeinoministeri Olli Rehnille alueiden kilpailukyvyn vahvistamiseksi uusimuotoisella maakunnan kehittämisrahallla, oheismateriaali

Päätös:
Oheismateriaalit

Luettelo Pohjois-Savon liiton käsittelyä odottavista hankkeista
The NSPA position on the Future EU Arctic Policy
The NSPA Ten Points for the Future EU Arctic Policy
KHO:n päätös Pohjois-Savon tuulivoimamaakuntakaava, maakuntakaavan vahvistamista
koskevat valitukset ja vahvistamispäätöstä koskeva kantelu
Maakuntien yhteinen esitys INKA-ohjelman varojen uudelleen kohdentamiseksi
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajien kannanotto aluekehittämiseen liittyvien säädösten purkamisesta
TEM 9.7.2015 pyyntö kommentit/muutosehdotukset
Maakunnan kehittämisrahan uudistaminen
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Seuraava kokous ja kokouksen päättäminen
Maakuntahallitus

Mkj:n ehdotus:
Päätös:

Seuraava kokous on maakuntatalolla maanantaina 28.9.2015 alkaen klo 9.30.
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