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1§ Kokouksen avaus ja etäkokouksen käytännöt
Puheenjohtaja avaa kokouksen klo
Tarvittaessa käydään läpi etäkokouksen käytännöt.

2§ Läsnäolijoiden toteaminen
Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla.

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

MYR toteaa tämän kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta
Päätösehdotus:

Tarkastusvuorossa ovat Paula Aikio-Tallgren ja Kimmo Anttonen. Pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjat tallennetaan MYR:n teams-ryhmään ja
Pohjois-Savon liiton www-sivulle.

Päätös:

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:

MYR hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:
6§ Maakunnan yhteistyöryhmän perehdytys
Asiakohdassa käydään läpi MYR:n työskentelyyn liittyen:
• alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanon lainsäädäntöä
• Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa
• MYR:n tehtäviä ja käytäntöjä
Satu Vehreävesa ja Janna Merenniemi Pohjois-Savon liitosta esittelevät asiaa.
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7§

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2021–2027
Liite 1
Liite 2

Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2021-2027 (luonnos
14.10.2021)
Pohjois-Savon MYR-viestinnän toimintatapa (luonnos)
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue - ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 19 pykälän mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa
maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjestyksen.
Työjärjestyksessä määrätään mm. MYR:n tehtävistä, asian valmistelusta, esittelystä ja
päätöksenteosta yhteistyöryhmässä, käsiteltävien hankkeiden koosta ja viestinnästä.
Työjärjestystä voidaan tarvittaessa tarkistaa.
MYR:n työjärjestyksessä §:ssä 5 määrätään hankkeiden käsittelystä seuraavasti;
• (MYR;n tehtävänä on) antaa toimeenpanolain 21 §:n 3 momentin mukainen
sitova lausunto hankehakemuksesta, jolle haetaan tukea Euroopan unionin
alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta;
- yhteistyöryhmässä käsitellään maakunnallisia ja ylimaakunnallisia hankkeita sekä hankekokonaisuuksia, joihin on haettu maakunnan rahoituskehyksestä EU:n ja valtion vastinrahoitusta yhteensä yli 500 000 euroa
- lisäksi käsitellään lisärahoitushakemukset, jos lisärahoitus huomioiden
hankkeen kokonaistuen määrä kasvaa yli 500 000 euron.
- yhteistyöryhmässä käsitellään muutkin hankkeet, mikäli esittelijä tai rahoittajataho sitä haluaa;
MYR:n työjärjestys vahvistetaan maakuntahallituksen kokouksessa 22.11.2021.
Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.

Päätösehdotus:

MYR hyväksyy työjärjestyksen ohjelmakaudelle 2021-2027 liitteen 1 mukaisena. MYR
hyväksyy hankkeiden ja muutoshakemusten käsittelyrajat sekä viestinnän linjaukset
osana työjärjestystä.

Päätös:

8§ Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajiston nimeäminen kaudelle 2021–2025
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun asetuksen (797/2021) pykälän 11 mukaan maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan tulee olla kuntalain (410/2015) 69 §:n mukainen valtuuston valitsema luottamushenkilö. Pohjois-Savon maakuntahallitus on nimittänyt maakunnan
yhteistyöryhmän 4.10.2021 ja Keskustan edustajan Antti Kivelän sen puheenjohtajaksi
valtuustokaudelle 2021 – 2025.
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Asetuksen 797/2021 pykälän 11 mukaan Maakunnan yhteistyöryhmä nimeää keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa.
Päätösehdotus:

Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle, että seuraavat henkilöt nimetään MYR:n varapuheenjohtajiksi kaudelle 2021–
2025:
1. varapuheenjohtaja ylijohtaja Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus
2. varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Kaija Savolainen, Kuopion alueen kauppakamari
3. varapuheenjohtaja Kirsi Moisander, Kokoomus

Päätös:

9§ Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän asiantuntijajäsenten kutsuminen kaudelle 2021–2025
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue - ja rakennepolitiikan toimeen-panosta annetun lain (756/2021) 19 pykälän mukaan yhteistyöryhmä voi asettaa jaostoja ja kutsua asiantuntijoita. Asiantuntijajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Yhteistyöryhmä voi kutsua lisäksi kokouskohtaisia asiantuntijoita.
Päätösehdotus:

Pohjois-Savon liiton maakuntajohtaja esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle, että yhteistyöryhmä kutsuu asiantuntijajäseniksi seuraavat henkilöt ja organisaatiot:
taideasiantuntija Taina Laitinen
kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
rahoituspäällikkö Timo Ollila
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

Taiteen edistämiskeskus
Kuopion kaupunki
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon liitto

Asiantuntijat voivat ilmoittaa itselleen varaedustajan.
Päätös:

10§ Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön nimeäminen ohjelmakaudeksi 2021–2027
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun asetuksen (797/2021) pykälässä 12 säädetään maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöstä ja sen tehtävistä. Sihteeristö hoitaa maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytäntöönpanotehtäviä. Sihteeristö koostuu rahoittajien
edustajista.
Sihteeristön tehtävänä on seurata ja sovittaa yhteen valmisteluvaiheessa maakunnan
alueella rahoitettaviksi ehdotettuja hankkeita, joita voidaan rahoittaa kansallisen
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alueiden kehittämisen varoista sekä Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen, maaseuturahaston ja meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston varoista, ja raportoida niistä yhteistyöryhmälle.
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen välisissä keskusteluissa on linjattu, että sihteeristön kokoonpano pysyy ohjelmakaudella 2021–2027 samana kuin edellisellä ohjelmakaudella eli Pohjois-Savon liitolla on 3 jäsentä ja ELY-keskuksella 3 jäsentä. Sihteeristön sihteerinä toimii Pohjois-Savon liiton aluekehitysasiantuntija Janna Merenniemi.
Päätösehdotus:

Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus esittävät, että
a) Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön nimetään seuraavat henkilöt:
Pohjois-Savon liitto:
maakuntajohtaja Marko Korhonen
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa
ohjelmapäällikkö Soile Juuti
rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus
johtava yritysasiantuntija Eija Pihlaja, Etelä-Savon ELY, yritysrahoitus
yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus, yrittäjyys ja työllisyys
b) sihteeristön puheenjohtajaksi nimetään maakuntajohtaja Marko Korhonen ja varapuheenjohtajaksi aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta.

Päätös:

11§ Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 tarkentavien alueellisten valintaperusteiden hyväksyminen
Liite 3

Yleiset valintaperusteet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettavissa hankkeissa ohjelmakaudella 2021–2027

Liite 4

Erityiset valintaperusteet EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 hankevalinnassa sovelletaan kolmenlaisia valintaperusteita. Ohjelman seurantakomitea käsittelee ja hyväksyy kokouksessaan 15.10.2021 yleisasetuksen 40 artiklan mukaiset yleiset valintaperusteet ja erityiset valintaperusteet sekä menettelyt, miten välittävä toimielin voi hauissa valikoida ja
painottaa erityisiä valintaperusteita suhteessa toisiinsa.
Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta koskevat yleiset valintaperusteet. Yleiset valintaperusteet perustuvat EU- ja kansalliseen lainsäädäntöön (rahoituslaki 37 §).
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Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tukikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi
on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.
Tarkentavat valintaperusteet ovat alueellisia, teemakohtaisia tai kestävää kaupunkikehittämistä koskevia perusteita. Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla ristiriidassa yleisasetuksen 73 artiklan ja seurantakomitean hyväksymien valintaperusteiden kanssa.
a. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tehtävänä on (toimeenpanolaki 20 § 1 mom
kohta 5) laatia ehdotus hallintoviranomaiselle Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi;
Tarkentava alueellinen valintaperuste: Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa
(erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin
b. Valtakunnallisen teeman johtoryhmä (toimeenpanoasetus 10 § 3 mom) voi tehdä
välittävälle toimielimelle esityksen valtakunnallisen teeman hankehaussa käytettävistä täydentävistä valintaperusteista ja tarvittaessa hakukohtaisista painopisteistä.
Tarkentava teemakohtainen valintaperuste: Hanke kohdistuu valtakunnallisen teeman sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin.
c. Kestävän kaupunkikehittämisen hauissa sovelletaan yleisiä ja erityisiä valintaperusteita vastaavasti kuin muissakin hauissa. Ekosysteemisopimuskaupunkien johtoryhmät laativat kestävän kaupunkikehittämisen haun painopisteet. Tarkentavan valintaperusteen sisältöä täsmennetään hakuilmoituksessa siltä osin, mitä kestävän kaupunkikehittämisen hankkeiden haussa painotetaan. Ekosysteemisopimuskaupunkien johtoryhmien roolista hankkeiden valinnassa säädetään toimeenpanolaissa (toimeenpanolaki 30 §).
Tarkentava kestävää kaupunkikehittämistä koskeva valintaperuste: Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen.
d. Välittävä toimielin vahvistaa haussa käytettävät tarkentavat valintaperusteet. Välittäviä toimielimiä pyydetään ilmoittamaan hallintoviranomaiselle rahoitushauissa
käytettävistä tarkentavista alueellisista valintaperusteista.
Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.
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Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle, että MYR ehdottaa hallintoviranomaiselle (työ- ja elinkeinoministeriö) Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden Pohjois-Savon tarkentaviksi
alueellisiksi valintaperusteiksi maakuntaohjelmassa 2022-2025 määritellyt älykkään
erikoistumisen valinnat:
•
•
•
•
•
•
•

kone- ja energiateknologia
metsäteollisuus
elintarvikkeet
hyvinvointiteknologia
matkailu
älykäs vesijärjestelmä
biojalostus

Päätös:

12§ Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020

Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
EAKR TL 2

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke /
Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Pohjois-Savon liiton edustaja
Innovaatiokärki/teema:
Liite 5
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 188 682 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
235 856 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:
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(EAKR) TL 2

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke /
Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Pohjois-Savon liiton edustaja
Innovaatiokärki/teema:
Liite 6
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 500 850 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
715 500 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä.

13§ Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Liite 7

Sihteeristön käsittelemät tiedoksi saatettavat EAKR- ja ESR-hankkeet 14.10.2021 kokouksesta.

Hankkeen nimi
(TL 2 / 3.2) Hiilineutraali Pohjois-Savo

Päätösehdotus:

Päätoteuttaja
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus

MYR merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemän hankkeen.

Päätös:
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14§ Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman muutokset
Liite 8

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman 2019 muutos
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoituksen toteumaa ja muutostarpeita käsiteltiin elokuun sihteeristössä. Tuolloin todettiin, että kokonaistilannetta voidaan tarkastella vasta sitten, kun yritysrahoituksen
tarve on selvillä eli rahoitushaku on päättynyt.
Syyskuun sihteeristön kokouksessa todettiin, että kokonaistilanteeseen palataan marraskuun kokouksissa, koska yritysrahoitushakua oli jatkettu lokakuun loppuun.
ELY-keskuksen antamien tietojen mukaan olemassa olevat yritysrahoituksen valtuudet eivät tule riittämään jo nyt jätettyjen hankkeiden rahoituspäätöksiin. Tästä syystä
siirretään jo ennen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman kokonaistarkastelua Business Finlandilta toimintalinjalla 2 vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa käyttämättä jäänyt 2,617 milj. € (EAKR+valtio) ELY-keskukselle
yritysrahoitukseen toimintalinjalle 1 (TUKI2014). Business Finland ei toimi enää rahoittajana ohjelmakauden 2014-2020 hankkeissa.
Lisäksi ELY-keskus esittää, että toimintalinjalta 2 yritysten kehittämisestä (TUKI2014)
siirretään jäljellä oleva valtuus 32 376 euroa toimintalinjalle 1 yritysten kehittämiseen
(TUKI2014).

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö esittää, että MYR hyväksyy seuraavat Kestävää kasvua ja työtä
2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman muutokset:
a) TL 2 Business Finland EAKR 1,719 + valtio 0,898 = 2,617 milj. € siirretään ->
TL 1 ELY-keskus (TUKI2014) muuttuneet luvut vuoden 2019 rahoitussuunnitelmassa:
EAKR 12,573 milj. €, valtio 9,913
b) TL 2 ELY-keskus (TUKI2014) siirretään 32 376 € -> TL 1 ELY-keskus (TUKI2014)
MYR-kokouksen jälkeen MYR-sihteeri toimittaa MYR-päätöksen tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön, jotta myöntövaltuuden siirto toteutuu tietojärjestelmissä.
ELY-keskuksen edustaja esittelee asiaa.

Päätös:
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15§ Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040, -ohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen stra-

tegian laadinta
Liite 9

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2025 (luonnos
25.10.2021)
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnokset ja ympäristöarviointi
olivat lausunnoilla 18.8 - 23.9.2021. Lausuntoja saatiin 37 kpl, joiden perusteella Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnoksia ja ympäristöarviointia on muokattu.
Lausunnoissa yleisesti puollettiin esitettyjä kehittämisen kärkien ja teemojen valintoja
ja todettiin, että linjaukset antavat hyvän pohjan koko maakunnan kehittämiselle. Väestötavoitteita pidettiin yhtä lausunnonantajaa lukuun ottamatta riittävän kunnianhimoisina. Uuteen suunnitelman luonnokseen on päivitetty myös Tilastokeskuksen uusi
lokakuun väestöennuste: Erityisesti kunnat ovat esittäneet työvoimapalvelujen ja
SOTE-palvelujen toteuttamisessa yhteistyötä kuntien, valtion hallinnon ja SOTE-organisaation ja maakunnan liiton kesken. Lisäksi suunnitelmaan, ohjelmaan ja ympäristöarviointiin on lausuntojen pohjalta tehty täsmennyksiä.
Nyt käsittelyssä olevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman rakennetta on hiukan
muutettu. Kehittämisen kärkien nimiä on muutettu kuvaamaan paremmin niiden sisältöjä. Puunjalostus on muutettu nimelle Metsäteollisuus, Terveysteknologia ja hyvinvointi muutettu nimelle Hyvinvointiteknologia (palvelujen kehittäminen on teemassa Hyvinvointi & Kulttuuri) ja Vesi on muutettu nimelle Älykäs vesijärjestelmä.
Maakuntasuunnitelman strategiaosaan on lisätty kehittämisen kärkien ja teemojen
tavoitteelliset visiot sekä kuvattu väestötavoitteen toteuttamisen edellyttämiä toimenpiteitä ja tuloksia. Maakuntaohjelmaosan kehittämismatriisia on hiukan tiivistetty, kärkien tavoitekuvausten alkuun on lisätty ingressit ja tekstiä paikoin lyhennetty. Nuoria koskevat tavoitteet on koottu yhteen osioon.
Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston evästysten, käsittelyjen ja lopullisen hyväksymiskäsittelyn lisäksi maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelma on ollut esillä kaikkiaan
neljässä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa, kolmessa kuntajohtajien kokouksessa sekä maakuntaliiton ja ELY-keskuksen yhteisissä kokouksissa. Valmisten päälinjaukset teki maakuntavaltuusto marraskuussa 2020.
Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen maakuntasuunnitelma ja -ohjelma
muokataan julkaisuksi, missä yhteydessä kehitetään graafista ilmettä, tehdään lukemista tukevia nostoja ja korjataan mahdollisia kirjoitusvirheitä. Suunnitelman ja ohjelman sisältöä ei muuteta. Lisäksi suunnitelmasta ja ohjelmasta laaditaan tiivistelmä.
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Jari Jääskeläinen Pohjois-Savon liitosta esittelee lausuntojen perusteella täydennettyä
ja muokattua asiakirjan luonnosta.
Päätösehdotus:

MYR evästää maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman viimeistelyä.

Päätös:

16§ Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman) 2020-2022 päivitys vuosille 20222023
Liite 10
Liite 11

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2022-2023 -diaesitys
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-2022 toteuttavat hankkeet -diaesitys
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 maakuntaohjelman 2022 – 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi ja toimenpiteitä
sekä kehittämiskokonaisuuksia päivitetään maakunnan tämänhetkisen 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 7/2020-62021 (liite x).
Uuden kasvun suunnitelman päivitystä on tehty laajana yhteistyönä. Asiakirja hyväksytään 22.11.2021 maakuntahallituksessa ja maakunnan yhteistyöryhmässä.

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

Aikataulu:
2.-9.9.
23.9.

seutukierros
Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus

Lokakuu
7.10.
14.10.
25.10.
25.10.

PSL:n ja ELY-keskuksen valmistelijat
MYR-sihteeristö
Uuden MYRin evästys
Uuden MKH:n evästys sisältöön
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Marraskuu
1.11.
11.11.
22.11.
22.11.

Työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt
MYR-sihteeristö
asiakirjan hyväksyntä MYRissä
asiakirjan hyväksyntä MKH:ssa

Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.
Päätösehdotus:

MYR evästää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman päivitystä.

Päätös:

17§ Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin valmistautuminen
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 käsittelee asiaa tammikuun 2022 kokouksessa.
Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi asian.

Päätös:
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

Esityslista

7/2021

15 (16)

15.10.2021
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmä
18§ Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokoukset vuonna 2022
Pohjois-Savon liiton kokouskalenteri vuodelle 2022 käsitellään maakuntahallituksessa
ja MYR:ssä 25.10.2021. Kokouskalenterissa on esitys sihteeristön ja MYR:n kokousajankohdista vuodelle 2022 seuraavasti:
sihteeristö
(16.12.2021)
to 13.1.2022
to 10.2.
to 10.3.
to 7.4.
to 5.5.
ke 9.6.
to 11.8.
to 8.9.
to 13.10.
to 10.11.
to 15.12.

MYR
ma 24.1.
X
ma 21.3.
X
ma 16.5.
ma 20.6. (klo 12.30)
ma 22.8.
X
ma 24.10.
ma 21.11.
X

Kokoukset alkavat kello 9.00 ellei toisin mainita.
MYR:n työjärjestyksen mukaan ylimääräinen MYR-kokous voidaan järjestää, jos puheenjohtaja tai sihteeristö sitä esittävät.
Maakuntahallituksen ja MYR:n kokouksen 25.10.2021 jälkeen vahvistetut päivämäärät laaditaan kalenterikutsuiksi MYR:n ja sihteeristön jäsenille sekä lähetetään tiedoksi
varajäsenille.
Päätösehdotus:

MYR hyväksyy esitetyt kokousajankohdat.

Päätös:

19§ Esittelyasiat
X

20§ Tiedoksi saatettavat asiat
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman
seurantakomitean asettaminen (liite 12)
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) 16 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa seurantakomitean ohjelmakauden ajaksi.
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b) 3.11.2021 klo 12-16 Katse tulevaan - Itä- ja Pohjois-Suomi kiitoon EU:n alue- ja
rakennepolitiikan ohjelman tuella
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat käynnistävät Uudistuva ja osaava Suomi
2021-–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yhteisellä etätilaisuudella. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tulevaan
c) 23.11.2021 HAKUINFO - Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen info tulevasta rahoitushausta
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/hakuinfo-uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027.html
d) Pohjois-Savon ELY-keskukselta haetut yritysten kehittämisavustukset ajalla
1.9.2021 – 30.9.2021 (liite 13)

Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

21§ Muut asiat

22§ Seuraava kokous
MYR:n seuraava kokous pidetään ma 22.11.2021 klo 12.30 alkaen Pohjois-Savon liiton
maakuntasalissa ja teams-yhteydellä.
Päätös:

23§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .
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