Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2011-2014
- lopullinen rahoitusseuranta tukien kohdentumisesta (23.3.2015)
Tässä yhteenvedossa kuvataan Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 toteutumista. Mittapuu on valtion ja EU:n yritysja kehittämisrahoituksen kohdistuminen maakuntaohjelman painoaloille. Aineiston muodostavat eri rahoituslähteistä kootut
hanketiedot ajalta 1.8.2010-31.12.20131. Hanketiedot on koottu EURA2007-rakennerahastotietopalvelusta ja muista rahoittajaviranomaisilta saaduista aineistoista. Tarkastelujakso päättyy vuoden 2013 lopussa. Tässä yhteenvedossa käytetyt rahoituslähteet olivat seuraavat:
-

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
TEKES-rahoitus
Finnvera (ei vuodelta 2013)
Kansalliset tuet (yrityksen kehittämisavustus, yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus, energiatuki)
Maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Maaseudun kehittämisrahasto (pl. suorat maatilatuet)
Talouden uudistuminen TL1 175 267 092 €

Metsäteollisuudesta
biojalostukseen ja
energiateknologiaan
= 29 743 592 €
•Biojalostuksen t&k resurssien
vahvistaminen ja uudet tuotteet
4 816 739 €
• Energiateknologia, uudet
biopolttoaineet 10 558 330 €
•Mekaaninen puunjalostus
14 368 523€

Teknologiateollisuuteen
kilpailukykyä
tuottavuutta nostamalla
= 46 379 520 €
•Uudet teknologiset ja
tuotannolliset menetelmät
42 598 190 €
•Sovellukset yritysverkoissa
3 781 330 €

Lääkeklusterin
vahvistaminen
= 25 394 745 €
•Lääketutkimus ja kehitys
24 807 623 €
•Viranomaisvalvonta 587 122 €

Profiloituneet innovaatioympäristöt
= 77 813 106 €

•Maitotalouden keskittymä,
elintarvikejalostus 38 786 016 €
•Mittaustekniikan sovellukset 23 523 910 €
•Akkuteknologia 1 287 276 €
•Tahko-Kuopio kasvava matkailukeskus
(matkailu laajemmin) 14 215 904 €

Läpileikkaava teema
Kuopio t&k&i veturina 4 341 017 € ,
Itä-Suomi yhteistyö 1 115 560 € ,
elinkeinoelämän kansainvälistyminen
6 367 783 €

= 11 824 360 €

Tarkastelussa oleva kokonaisrahoitus seurantakauden ajalta oli noin 314 milj. €. Noin 56 % (175 milj. €) rahoituksesta kohdistui
toimintalinjaan 1 (talouden uudistaminen). Metsäteollisuuden uudistamiseen rahoitusta ohjautui noin 30 milj. €. Puolet tästä
rahoituksesta suuntautui mekaaniseen puunjalostukseen. Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn ja tuottavuuden parantamiseen
panostettiin noin 46 milj. €. Lääkeklusterin vahvistamiseen rahoitusta kohdistui noin 25 milj. €. Maakuntaohjelmaan määritellyis1

Maakuntavaltuusto hyväksyi Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2011-2014 kesäkuussa 2010

tä innovaatioympäristöistä eniten rahoitusta ohjautui maitotalouden ja elintarvikejalostuksen kehittämiseen (noin 39 milj. €) sekä
mittaustekniikan sovelluksiin (noin 24 milj. €). Läpileikkaavista teemoista elinkeinoelämän kansainvälistymiseen panostettiin
eniten, noin 6,4 milj. €.
7 % rahoituksesta, noin 22 milj. €, kohdistui toimintalinjaan 2 (työvoiman riittävyys ja osaaminen). Yli puolet toimintalinjalle kohdentuneesta rahoituksesta meni työmarkkinoiden toimintaa tukevaan koulutukseen. Kuopion kasvun tukemiseen työvoiman
saatavuuden veturina rahoitusta kohdistui noin 4,4 milj. €.

Työvoiman riittävyys ja osaaminen TL2 22 246 842 €

Kuopion kasvu työvoiman
saatavuuden veturina
= 4 411 103 €
• Kuopion kasvu ja markkinointi
tukee koko maakuntaa 3 464 868 €
•Kasvun mahdollistaminen

946 235 €

Työurien pidentäminen
= 1 907 765 €
•Varhainen puuttuminen kouluissa
ja työpaikoilla 214 755 €
•Työntekijöiden ja työyhteisöjen
hyvinvointi 1 693 010 €

Työmarkkinoiden toimintaa tukeva
koulutus
= 14 479 895 €
•Työmarkkinoiden kysyntä ohjaa 2 560 136 €
•Estetään koulupudokkuus ja tuetaan
työharjoittelua 6 914 934 €
•Aikuiskoulutus 5 004 825 €

Maakuntaan muuton
edistäminen
= 1 576 829 €
•Kotouttamispalvelut ja ammatillinen
koulutus 1 526 829 €
•Koulutustarjonnan sopeuttaminen
50 000 €

Vain 4 % rahoituksesta (n.11 milj. €) kohdistui toimintalinjaan 3 (hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi). Elämäntapojen ja kansansairauksien ehkäisyn painopisteelle rahoituksesta ohjautui noin 6,3 milj. €. Palveluyrittäjyyden edistäminen sai rahoitusta noin 3,2
milj. €. Toimintalinjan saamaa vähäistä rahoitusosuutta selittää osittain se, että koko sektori on voimakkaassa muutostilassa,
eikä tulevaisuuden toteutusmalleista ole vieläkään päästy selvyyteen.

Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi TL 3 10 905 984 €

Kuntien, yritysten ja yhdistysten
kumppanuus palvelutuotannossa
= 4 018 640 €
•Kokonaisvaltainen palvelujen ohjaus 772 183 €
•Palveluyrittäjyys 3 246 457€

Sosiaali- ja terveyspalvelujen
vahvat tuotantoalueet
= 588 751 €
•Kuopiosta johtava hyvinvointialan
osaaja 457 571 €
•Päätöksentekoa ja palveluja ohjaa
tarve ja hintatietoisuus 131 180 €

Elämäntavat ja kansansairausten
ennaltaehkäisy
= 6 298 594 €
•Terveyden edistämisen priorisointi ja
varhainen puuttuminen 2 2363 26 €
•Tutkimustiedon jalkauttaminen 1 650 132 €
•Elämäntavat, liikunta, ravinto-osaaminen,
kulttuuri 1 835 672 €
•Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy
576 464 €

Noin 12 % rahoituksesta (40 milj. €) kohdistui toimintalinjaan 4 (liikenneyhteydet ja vetovoimainen ympäristö ja kestävä aluerakenne). Liikenneyhteyksien parantamiseen rahoitusta ohjautui noin 10,5 milj. €. Vetovoimainen ympäristö ja kestävä aluerakenne painopisteelle rahoitusta kohdistui noin 29,5 milj. €. Laajakaistayhteyksien kehittämisen osuus oli noin 15 milj. € ja elinympäristön vetovoimaa ja matkailua edistävien ympäristöhankkeiden osuus 14,5 milj. €.

Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä
saavutettavuus TL 4
40 020 172 €

Liikenneyhteydet
= 10 534 115 €

•Maakunnan ulkoiset yhteydet (Pkseutu, Pietari ja muut maakunnat
8 742 025 €
•Maakunnan sisäiset yhteydet (IisalmiKuopio-Varkaus, poikittaisyhteys, muu
Pohjois-Savo) 1 792 090 €

Vetovoimainen ympäristö ja kestävä
aluerakenne:
= 29 486 057€
•Nopeat laajakaistayhteydet 15 0496 01 €
•Elinympäristön vetovoimaa ja matkailua
edistävät ympäristöhankkeet 14 436 457 €

Noin 11 % rahoituksesta ei toteuttanut mitään maakuntaohjelman painopistettä ja lisäksi 6 % rahoituksesta ei pystynyt yksilöimään puutteellisten tietojen vuoksi.

Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017
- ensimmäinen rahoitusseuranta tukien kohdentumisesta , vuosi 2014
Seuraavassa on kuvattu tiiviisti rahoituksen kohdentuminen uuden maakuntaohjelman painopisteisiin ensimmäiseltä seurantavuodelta.
-

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
TEKES-rahoitus
ELY:n kansalliset tuet
Maakunnan kehittämisraha, Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Maaseudun kehittämisrahasto (pl. suorat maatilatuet)

Tarkastelussa oleva kokonaisrahoitus vuodelta 2014 ajalta oli noin 41,5 milj. €, josta 64 % oli kohdentunut toimintalinjalle 1.
Mekaaniseen puunjalostukseen oli ohjautunut rahoitusta noin 9 milj. € ja teknologiateollisuuteen noin 6 milj. €. Lääkeklusterin
saama rahoitus oli noin 6,6 milj. €.
1 Talouden uudistaminen
Biojalostus, t&k ja uudet tuotteet
Elintarvikejalostusosaaminen ja yritysten kasvu
Energiateknologia
Lääkekehitys
Lääkevalmistus
Maitotalous ja kehittäminen
Mekaaninen puunjalostus
Sovellukset yritys-oppilaitosverkoissa (teknologiateoll.)
Uudet teknologiset ja tuotannolliset menetelmät

26 313 026 €
336 400 €
3 829 887 €
2 211 177 €
4 378 275 €
200 000 €
239 174 €
9 118 809 €
116 360 €
5 882 944 €

Työvoiman riittävyys ja osaaminen toimintalinjalle rahoitusta oli kohdistunut noin 670 000 € ja hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi
toimintalinjalle 780 000 €. Toimintalinjalle 4 rahoitusta oli ohjautunut noin 1,5 milj. €.
2 Työvoiman riittävyys ja osaaminen
Aikuiskoulutus
Koulutuksen kysyntälähtöisyys
Toimiva koulutusketju
Varhainen puuttuminen

666 006 €
50 000 €
120 000 €
263 658 €
232 348 €

3 Hyvinvointipalvelut ja hyvinvointi
Hyvinvointiosaamisen vahvistaminen
Monituottajamallit, palveluyrittäjyys ja järjestöt
Palveluprosessit ja ohjaus
Varhainen puuttuminen

776 492 €
174 200 €
190 992 €
306 900 €
104 400 €

4 Toimiva ja taloudellinen palvelu- ja kuntarakenne sekä saavutettavuus
Elinympäristön vetovoimaa ja matkailua edistävät ympäristöhankkeet
Matkailukeskittymien kasvu
Vetovoimainen ja kestävä aluerakenne

1 550 164 €
28 110 €
1 396 954 €
125 100 €

Maakuntaohjelmaan määriteltyihin läpileikkaaviin teemoihin rahoitusta oli kohdistunut noin 4,4 milj. €. Vuonna 2014 tarkastelussa olevasta rahoituksesta noin 17 % ei kohdistunut maakuntaohjelman toimintalinjoille ja painopisteille.
Läpileikkaavat teemat
Elinkeinoelämän kansainvälistyminen
Mittaustekniikan sovellukset ja kehitysympäristöt
Vesi- ja kaivosturvallisuuden kehittämisympäristö sekä ilmatutkimus

4 393 612 €
248 000 €
1 937 900 €
2 207 712 €

Pohjois-Savon maakuntaohjelmassa 2014-2017 on määritelty myös innovaatiokärjet. Puun- ja biojalostuksen innovaatiokärjelle
rahoitusta oli ohjautunut noin 9,5 milj. €. Kone- ja energiateknologiaan noin 8,2 milj. €.

Kaikki yhteensä
Ei toteuta
Puun- ja biojalostus
Kone- ja energiateknologia
Terveysklusteri
Elintarvikkeet
Vesi ja ilma
EOS
Toteuttaa muttei yksilöitävissä

Kokonaisrahoitus
41 433 473 €
12 209 035 €
9 455 209 €
8 210 481 €
4 578 275 €
4 069 061 €
2 207 712 €
624 900 €
78 800 €

Koska tarkastelussa on vasta yksi vuosi, ei vielä kannata tehdä pitkälle vieviä johtopäätöksiä. Vuoden 2014 tietojen osalta tulee
huomioida myös ohjelmakauden vaihtuminen.
Teemu Juntunen
Aluekehityssuunnittelija
teemu.juntunen@pohjois-savo.fi
+358447142670

