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1§ Kokouksen avaus ja etäkokouksen käytännöt
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
Käydään tarvittaessa läpi etäkokouksen käytännöt.

2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat nimenhuudolla.
Kokoukseen osallistui 24 jäsentä tai varaedustajaa 25 jäsenestä.
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

MYR toteaa tämän kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus:

Tarkastusvuorossa ovat Kimmo Anttonen ja Paula Aikio-Tallgren. Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse.

Päätös:

Hyväksyttiin.

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:

MYR hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1, PL 247
70101 Kuopio, Suomi

Y-tunnus 0827616-7
Puhelin 017 550 1400
kirjaamo@pohjois-savo.fi

Pöytäkirja

1/2021

4 (10)

18.1.2021
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä
6§ Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020

Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
(EAKR) TL 1

2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Puijon lakialueen infrahanke / Kuopion kaupungin kaupunkiympäristön palvelualue
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Eija Pihlaja (valmistelija)
Innovaatiokärki/teema: matkailu
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 815 000 € (tuki 35 %) ja kokonaiskustannukset
2 330 000 €.

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä esittää, että MYR
puoltaa hankkeen rahoittamista.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä

7§ Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Liite 2

Sihteeristön käsittelemät tiedoksi saatettavat EAKR- ja ESR-hankkeet 10.12.2020 kokouksesta (valintaesitykset sähköisessä muodossa Pohjois-Savon liiton www-sivulla:
www.pohjois-savo.fi/paatoksenteko/maakunnan-yhteistyoryhma/kokousmateriaali.html)

Hankkeen nimi
(TL 1 / 1.1.) Vanha Varkaus – Uusi Suunta
(TL 4 / 9.2.) Ydinasia - Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa

Päätoteuttaja
Navitas Kehitys Oy
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki
(TL 4 / 9.2.) Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta Itä-Suomen yliopisto
TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön Asiantuntijakoulutus (TEHOA)
(TL 4 / 9.2.) Logopediakoulutuksen työelämäyhteyksien Itä-Suomen yliopisto
rakentaminen, suunnittelu- ja kehittämishanke (LogoTyö)
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(TL 4 / 9.2.) TEVASKO, Tehokkuutta ja Vaikuttavuutta Sencom Oy
SoTe-Digipalvelujen Konseptoinnilla (KIELTEINEN)
(TL 4 / 9.2.) Ratsastusmatkailualan liiketoimintaosaa- SatuMo Oy
misen kehittäminen (KIELTEINEN)
Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät hankkeet.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

8§ Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman lisärahoitus (REACT-EU) ja sitä

koskevan rahoitussuunnitelman laatiminen sekä hankehaun avaaminen
Liite 3

TEM-ohje 21.12.2020: Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja
siihen liittyvän Kestävää kasvu ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta vuosille 2021 – 2022
REACT-EU –rahoitus on EU:n lisärahoitusta koronapandemiasta toipumiseen ja sen sisällön valmistelua esiteltiin MYR:lle 23.11.2020 kokouksessa. REACT-EU-lisärahoitusta
koskeva ohjelmamuutos on valtioneuvoston hyväksyttävänä tammikuussa 2021 ja rahoituslisäys lisätalousarviossa alkuvuodesta 2021. Koska REACT-EU-rahoitus on kauden 2014-2020 rahoitusta, se tulee käyttää elokuun 2023 loppuun mennessä.
Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa kirjeellään (liite 3) alueellisessa päätöksenteossa
olevat rahastokohtaiset summat. Pohjois-Savolle osoitetaan yhteensä 21,641 milj. euroa (EU+valtio). Maakuntakohtaisten valtuuksien määrityksessä on huomioitu tilastoaineiston perusteella tehty arvio aluetaloudesta, alueen koronaresilienssistä eli sopeutumis- ja muutosjoustavuudesta sekä koronan aluevaikutuksista. Nyt ilmoitetut
maakuntakohtaiset valtuudet poikkeavat alkuperäisestä Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmarahoituksen jaosta. Esimerkki alla.
Pohjois-Savo
osuus 2014-2020 ohjelmarahoituksesta
12,7%
osuus REACT-EU -rahoituksesta
8,5%.

Uusimaa

Pirkanmaa

6,4 %

3,8 %

16,6%

6,6%

REACT-EU:n EAKR-rahoitusta käytetään ensisijaisesti pk-yritysten tukemiseen ja erityisesti uusiutumiseen kriisistä selviytymiseksi, digitaaliseen ja vihreään siirtymään ja sitä
tukevaan tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen sekä uuden
teknologian käyttöönottoon. Toimenpiteiden tarkempi fokusointi tehdään kussakin
maakunnassa niiden maakuntaohjelmien älykkään erikoistumisen strategioiden ja
tunnistettujen kehittämistarpeiden pohjalta. Myös näkökulma elinkeinoelämän ja
koko yhteiskunnan nopeassa siirtymisessä kohti hiilineutraalisuutta tulee huomioida
valmistelussa.
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ESR-rahoituksella parannetaan digitaalista osaamista vastauksena yhteiskunnassa nopeasti tapahtumassa olevaan digiloikkaan sekä kehitetään digitaalisia palveluita ja
mm. digitaalisia oppimisympäristöjä (pl. investoinnit laitteisiin). ESR-rahoituksella
edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista (pl. digitaidot) sekä
yrittäjien nopeaa muutoskyvykkyyttä tarjoamalla koulutusta, neuvontaa, ohjausta ja
vertaisoppimista. Lisäksi parannetaan yritysten johdon osaamista kriisitilanteiden vastuullisessa johtamisessa ja tarjotaan keinoja niin johtajien kuin henkilöstön, yksinyrittäjien ja itsensä työllistäjien työhyvinvointiin uudenlaisissa tai epävarmoissa tilanteissa. Rahoitettavissa hankkeissa huomioidaan myös yritysten vihreä siirtyminen ja
innovointi.
Koska Pohjois-Savo on saamassa lisärahoitusta, tulee maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma tältä osin päivittää. Syksyllä hyväksytty Pohjois-Savon uuden kasvun
suunnitelma (UKS) 2020-2022 on samalla myös maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma. Koska UKS on ajantasainen, ei ole tarkoituksenmukaista päivittää
koko suunnitelmaa, vaan valmistella REACT-EU-rahoituksen kohdentamista koskeva täydennysosa liitettäväksi suunnitelmaan. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaisesti tämä täydennysosa tuodaan MYRin hyväksyttäväksi maaliskuussa.
Maakunnan yhteistyöryhmä päättää rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja niitä toteuttavista hakuteemoista sekä hankehauista (MYR:n työjärjestys § 5). Koska REACT-EU-rahoitus on kauden 2014-2020 rahoitusta, tulee
hankehaku käynnistää viivytyksettä. Mikäli MYR hyväksyy, niin REACT-EU-rahoitusta koskeva Pohjois-Savon hakukuulutus julkaistaan helmi-maaliskuussa, kun valtioneuvosto on hyväksynyt Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahastoohjelman ohjelmanmuutoksen ja EURA2014-järjestelmä mahdollistaa haun. PohjoisSavon liitto ja ELY-keskus valmistelevat hakukuulutuksen sisällön MYRin linjausten
mukaisesti.
Satu Vehreävesa esittelee asiaa.
Päätösehdotus:

a) MYR päättää, että Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-2022 täydennetään REACT-EU-tuen kohdentamista koskevalla täydennysosalla uuden toimeenpanosuunnitelman laatimisen sijaan
b) MYR päättää, että sihteeristö valmistelee Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2020 täydennysosan, joka sisältää REACT-EU -rahoituksen kohdentamista
koskevan kuvauksen ja vuotta 2021 koskevan rahoitussuunnitelman sekä arvion vuoden 2022 rahoitusosuuksista ja tuo sen MYRin hyväksyttäväksi maaliskuussa 2021
c) MYR valtuuttaa sihteeristön valmistelemaan hakukuulutuksen ja julistamaan haun
auki heti, kun REACT-EU-rahoitusta koskeva ohjelmanmuutos on hyväksytty ja
EURA2014-tietojärjestelmä mahdollista hakemusten käsittelyn.
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d) MYR linjaa REACT-EU-rahoituksen käyttöä seuraavasti:
• Hankkeiden on tuettava Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 20202022 toteutusta
• Hankkeet täyttävät REACT-EU-rahoituksen valintakriteerit.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen kohdat.

9§ Kestävää kasvua ja työtä 2014—2020 rakennerahasto-ohjelman ESR toimintalinjan 5 (Sosiaalinen

osallisuus ja köyhyyden torjunta) jatkuvan haun päättäminen ja teemahaun käynnistäminen
Liite 4

Kestävää kasvua ja työtä 20214 – 2020 rakennerahasto-ohjelman ESR toimintalinjan
5 teemahaun kuulutus Pohjois-Savossa (luonnos)
Maakunnan yhteistyöryhmä päättää rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja niitä toteuttavista hakuteemoista sekä hankehauista (MYR:n työjärjestys § 5).
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus on ollut haettavana keväästä 2020 osana
jatkuvaa hakua. Rahoitusta on kohdennettu toimintalinjasta 5 erityisesti työelämän
ulkopuolella olevien henkilöiden osallisuuden edistämiseen. Vuoden 2020 aikana koronavaikutusten pienentämiseksi on tuettu paljon järjestöjen työtä osallisuuden tukemiseksi nuorten ja vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien osalta.
ELY-keskuksessa rahoitusvalmistelussa olevista hakemuksista Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2020-2030 -hankkeelle on varattu rahoitusta noin 3 miljoonaa euroa päihdeja mielenterveystyön kehittämiseen. Toimintalinjalle jää tämän lisäksi rahoitusta
käytettäväksi noin 3 miljoonaa euroa. Jotta rahoitus kohdentuisi tehokkaasti kohderyhmien tilanteen parantamiskesi ja jotta hankkeiden mahdollinen toteutusaika jäisi
riittäväksi, ELY-keskus ehdottaa, että toimintalinjan osalta toteutettaisiin REACT-EU
-haun yhteydessä TL 5:n teemahaku. Haku kohdentuisi koronan tuomien ongelmien
pienentämiseen esim. pitkäaikaistyöttömien palvelujen kehittämiseen sekä yksinäisyyden ja mielenterveyden ongelmien vähentämiseen.
ELY-keskus esittää, että Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 osalta käynnissä
oleva jatkuva haku samalla päättyy.
Aktivoinnin ja rahoituksen koordinaation vuoksi haku olisi syytä järjestää mahdollisuuksien mukaan samanaikaisesti REACT-EU -haun kanssa.
Timo Ollila ELY-keskuksesta esittelee asiaa.

Päätösehdotus:

Rakennamme maakunnan menestystä
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b) MYR merkitsee tiedoksi hakukuulutuksen valmistelun (liite 4).
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen kohdat.

10§ Suomen kestävän kasvun ohjelma (EU:n elpymisväline)
Liite 5

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle – Suomen kestävän kasvun ohjelma
(27.11.2020)

Liite 6

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien esitykset elvytys- ja palautumistukivälineen painopisteiksi (2.12.2020)
Valtioneuvosto on antanut 27.11.2020 eduskunnalle selonteon Suomen kestävän kasvun ohjelman alustavasta sisällöstä (liite 5). Suomen kestävän kasvun ohjelmalla edistetään sekä nopeavaikutteista elpymistä että pitkällä aikavälillä välttämätöntä elinkeinoelämän rakenteiden ja julkisten palveluiden uudistumista. Ohjelman sisältämät uudistukset ja investoinnit vauhdittavat ilmastonmuutoksen torjuntaa, vahvistavat tuottavuutta ja talouden kasvupotentiaalia sekä nopeuttavat tarpeellisia rakennemuutoksia työllisyysasteen nostamiseksi sekä tuotannon ja kulutuksen saattamiseksi kestävälle perustalle. Ohjelma vahvistaa sosiaalista ja alueellista eheyttä sekä yhteiskunnan
toipumista koronaviruskriisin kielteisistä vaikutuksista.
Suomen kestävän kasvun ohjelma rahoitetaan EU:n elpymispaketin tuomalla rahoituksella vuosina 2021-2023. Ohjelmassa tarkastellaan paketin keskeisen osan, elpymis- ja palautumistukivälineen (Recovery and Resilience Facility, RRF) rahoituksen lisäksi myös muut elpymispaketin kautta lisärahoitusta saavat EU:n ohjelmat ja välineet.
Hallitus linjasi syyskuussa 2020, että Suomen kestävän kasvun ohjelman painopistealueet ovat: 1) Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän
kasvun uralle, 2) Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta, 3) Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen, 4) Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation
vahvistaminen, 5) Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen ja 6) Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
Keskeisiä kriteerejä ohjelman valmistelussa ovat: investointi- ja uudistuskokonaisuuksilla on pitkän aikavälin positiivisia vaikutuksia, investoinnit ja uudistukset tukevat toisiaan tavoitteiden saavuttamisessa ja niissä keskitytään suuriin ja vaikuttaviin kokonaisuuksiin. Lisäksi tavoitteena on investointeja, joilla mahdollistetaan yksityisiä investointeja ja jotka eivät olisi toteutuneet riittävässä laajuudessaan ilman ohjelman
rahoitusta sekä painotetaan kokonaisuuksien vaikuttavuutta ja rahoituksen määräaikaisuutta. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta ei osoiteta maakuntakohtaisia rahoituskehyksiä.
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Suomen kestävän kasvun ohjelmaan liittyvien investointi- ja kehityshankkeiden määrärahoja vuodelle 2021 käsitellään lisätalousarviomenettelyssä, jonka yhteydessä
määrärahojen kohdentumista merkittävimpiin hankkeisiin tai hankkeita sisältäviin tukiohjelmiin täsmennetään ja esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi tarvittavat määrärahat ja niiden käyttöperusteet. Jatkovuosien osalta määrärahat huomioidaan vuosia 2022 – 2025 koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa. Budjettivalmistelua ohjaa talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset sekä komissiolle toimitettava
alustava suunnitelma. Suomen kestävän kasvun ohjelmasta on menossa asiantuntijakuuleminen eduskunnan valiokunnissa.
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot antoivat joulukuussa yhteisen kannanoton (liite
6) ja valmistelevat nyt yhteistä täydentävää ja konkreettisempaa kannanottoa Suomen kestävän kasvun ohjelman sisältöön.
Valtiovarainministeriön ohjelman valmistelua koskevan maakuntakiertueen PohjoisSavon tilaisuus pidettiin 5.10.2020.
Valtiovarainministeriön Suomen kestävän kasvun ohjelman www-sivu:
https://vm.fi/kestava-kasvu
Maakunnan toimijoiden on hyödyllistä olla tietoisia ohjelman sisällöstä ja valmiudessa osallistua hankkeisiin, koska myös Pohjois-Savo voi edistää koronakriisistä toipumista osallistumalla vaikutuksiltaan laajoihin kehittämis- ja investointihankkeisiin.
Suomen kestävän kasvun ohjelman tarkka sisältö ja saatavilla olevat rahoitusvälineet
selviävät kevään 2021 aikana.
Marko Korhonen Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.
Päätösehdotus:

MYR merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Käytiin keskustelua maakunnan varautumisesta Suomen kestävän kasvun ohjelman
toteutukseen. Maakunnan kehittäjille tuodaan tiedoksi ohjelman valmistelun eteneminen ja keskustelut valtiovarainministeriön kanssa. Pohjois-Savon hyötymistä ohjelmasta edistetään kaikin tavoin.

11§ Asiantuntijajäsenen kutsuminen Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen pykälän 3 mukaan MYR
voi kutsua pysyviä asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät ota osaa päätöksentekoon.
MYR:n sihteeristö esittää kokouksessaan 10.12.2020 Pohjois-Savon TE-toimiston johtajan Juha Heikkisen kutsumista asiantuntijajäseneksi maakunnan yhteistyöryhmään.
Päätösehdotus:

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

MYR kutsuu Pohjois-Savon TE-toimiston johtajan Juha Heikkisen Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän asiantuntijajäseneksi.
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

12§ Tiedoksi saatettavat asiat

1.

Tilannekatsaus Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 rakennerahasto-ohjelman
valmisteluun / Satu Vehreävesa, PSL ja Timo Ollila, ELY-keskus

2.

Aluekehittämiskeskustelun 13.11.2020 muistio (liite 7)

3.

Pohjois-Savon ELY-keskukselta haetut yritysten kehittämisavustukset ajalla
1.11.2020 – 30.11.2020 (liite 8)

4.

Pohjois-Savon liiton osarahoittamat hankkeet vuonna 2020 (liite 9)

5.

Pohjois-Savon liiton osarahoittamat hankkeet syksyllä 2020 (liite 10)

Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

13§ Muut asiat

14§ Seuraava kokous
MYR:n seuraava kokous pidetään ma 15.3.2021 klo 9.00 alkaen.
Päätös:

Hyväksyttiin.

15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.
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