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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 23 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 Leila Kantonen ja Esa Näätänen. Pöytäkirja tarkastetaan ja
hyväksytään sähköpostitse.

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Esa Näätänen ja Pasi Patrikainen.

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Päätösehdotus:

MYR hyväksyy kokouksen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin.
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6§ Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 – 2020

Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä.

HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä.

7§ Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
Liite 1

Sihteeristön käsittelemät tiedoksi saatettavat EAKR- ja ESR-hankkeet 9.9.2021 kokouksesta (valintaesitykset sähköisessä muodossa Pohjois-Savon liiton www-sivulla:
www.pohjois-savo.fi/paatoksenteko/maakunnan-yhteistyoryhma/kokousmateriaali.html)

Hankkeen nimi
Päätoteuttaja
(TL 8 / 12.1.) Kuopion DIGIkeskusta
Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry
(TL 8 / 12.2.) Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja Savogrow Oy
matkailun tiedolla johtaminen
(TL 9 / 12.4.) HelpDesk 2-hanke
Savon Yrittäjät ry
Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät hankkeet.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

8§ Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040, -ohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian
luonnoksen käsittely
Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan erityispiirteisiin ja mahdollisuuksiin perustuvat alueen kehittämisen tavoitteet. Maakuntaohjelmassa tulee huomioida hallituksen keväällä 2020 antama päätös aluekehittämisen painopisteistä ja sen toteuttaminen maakunnassa. Aluekehittämisen painopisteitä kaudelle 2020 – 2023
ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
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Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
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Maakuntavaltuusto ohjeisti syksyllä 2020 seminaarissa, että uusi maakuntaohjelma
valmistellaan nykyisten kehittämiskärkien pohjalta. Tätä suositti myös nykyisen maakuntaohjelman ulkoiset arvioijat. Lisäksi MKV ja useat kunnat ovat esittäneet tavoitteeksi nykyistä realistisemmat väestötavoitteet.
Maakuntaohjelman luonnoksessa tärkeimmät nostot ovat:
• Digitaalinen ja ohjelmisto-osaaminen ja yrittäjyys, osaajien saatavuus ja koulutuksen suurempi resurssointi (UEF, Savonia, ammatillinen II-aste), tarvitaan
uusia tutkinnonanto-oikeuksia mm. AMK:hon, DigiCenterin vakinaistaminen.
(mm. datatiede, tekoäly, ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikka)
• Tekniikan alan korkeakoulutuksen uudet avaukset
• Kriittiset osaajat ja yrityskumppanit ohjaavat yritysten kehittämistoimien sijoittumista.
• Oppilaitosten, työnantajien ja työntekijöiden (ja kehittäjien) strateginen
kumppanuus osaamisen tuotannossa.
• Luonnonvara-alan koulutuksen rahoituksen turvaaminen (YSAO ja Sakky) ja
alkutuotannon kehittämistoimintojen toimintaresurssien (mm. Luken ja sen
kumppanien toiminta) vahvistaminen Maaningalla ja Suonenjoella.
• Alueiden vetovoima, työvoiman saatavuus ja riittävyys maakunnassa. Maakunnalliset ja alueiden erityispiirteiden mukaan eriytetyt toimenpiteet.
• SOTE-palveluiden, päivähoidon ja koulutuksen tarjonta ja saavutettavuus
koko maakunnan alueella, mikä mahdollistaa riittävät peruspalvelut sekä elämisen ja yrittämisen edellytykset myös pienemmissä kunnissa.
• SOTE-alan työvoiman riittävyys. Ihmisten terveystason, hyvinvoinnin ja työvoimaan osallistumisen nosto.
• Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden sitoutuminen alueelle ja tähän liittyvät toimenpiteet ja koordinoitu toimintamalli.
• Hajautettu energia ml. biokaasu, energian varastointi, energiaverkkojen digitaalinen ohjaus.
• Kiertotalous ja kiertotalouskulttuurin ja johtamisen omaksuminen, kiertolannoitteet ja –kuivikkeet.
• Teollisten ja ICT-palvelujen investointien lisääminen, tuottavuuden lisäys mm.
korvaamaan työvoimaa ja lisäämään kilpailukykyä; kasvu painottunut liikaa
asuntorakentamiseen.
• EUn ympäristödirektiivien ohjausvaikutus mm. kestävän T&K:hon panostamisessa, teollisessa tuotannossa ja siitä saatava kilpailuetu.
• Alueen digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus (Savon rata ja ratapiha, 5- ja 9tiet, lentoyhteydet ja yhteydet kentälle 120 km säteellä, teollisuuden alemman tieverkon yhteydet). Hankkeiden yhteinen edunvalvonta.
• Kuntien nopea ja joustavasti reagoiva kaavoitus sekä etätyön mahdollistaminen aluerakenteessa.
Maakuntaohjelman luonnos on valmisteltu rakenteeseen, missä toimintalinjoista on
luovuttu. Tämä yksinkertaistaa suunnitelman rakennetta. Valmistelumatriisin teemat
on valittu yhdistelmäksi, mikä vastaa alkavan rahoituskauden, maakunnan
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kehittämistarpeiden, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden sekä yritysten kehittämisnäkemysten linjauksiin.
Kehittämisen kärjet ovat samat kuin päättyvässä maakuntaohjelmassa. Laaja lähestyminen tarjoaa tulevissa läpikäyvissä talouden, työvoiman tarjonnan, teknologian ja
ympäristövaateiden murroksissa mahdollisuuksia monipuoliseen kehittämistoimintaan ja muutostarpeisiin vastaamiseen. Kärkialat kattavat samalla suuren osan koko
maakunnan elinkeinoista.
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040 - ja maakuntaohjelman 2022-2025 -luonnosta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnosta voi kommentoida
23.9.2021 saakka. https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2024, luonnos
Jari Jääskeläinen Pohjois-Savon liitosta esittelee asiaa.
Päätösehdotus:

MYR evästää valmistelua.

Päätös:

MYR evästi valmistelua keskustelemalla maakuntaohjelman luonnoksen nostoista ja
maakunnan tarpeista.
Jukka Mönkkönen poistui asian käsittelyn aikana.

9§ Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 päivitys vuosille 2022-2023
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista ei enää edellytetä syyskuussa voimaan astuneen lain mukaan (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021).
Aluekehityslain 29 §:n mukaan maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan ohjelman alueellisesta valmistelusta ja alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta.
MYR päätti 21.6.2021 kokouksessaan käynnistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 eli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivityksen.
Pohjois-Savossa toimeenpanosuunnitelma on koettu hyväksi kehittämistoimenpiteitä
ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asiakirjana Se toimii myös pohjana lakisääteisille ministeriöiden kanssa käytäville alukekehittämiskeskusteluille. Toimeenpanosuunnitelma sisältää aluekehityslain 29 §:ssä mainitun rahoitussuunnitelman.
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman rakenne muutetaan maakuntaohjelman
2022 – 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi. Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus valmistelevat alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelman, kun TEM
on päättänyt alueellisesta varojen jaosta. Uuden kasvun suunnitelman painotuksia
kootaan huomioiden maakuntaohjelman 2022-2025 luonnos, Uudistuva ja osaava
Suomi 2021 – 2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, maaseudun kehittämisen
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CAP27-suunnitelma sekä muut ajankohtaiset ohjelmat, kuten Pohjois-Savon ilmastotiekartta.
Aikataulu:
2.-9.9.
23.9.

seutukierros
Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus (painopistekeskustelut, EAKR-rahoitus)

Lokakuu
14.10.
25.10.
25.10.

MYR-sihteeristö
Uuden MYRin evästys
Uuden MKH:n evästys sisältöön

Marraskuu
11.11.
22.11.
22.11.

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 ja merkitsee tiedoksi valmisteluprosessin.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

10§ MYR:n kehittämiskeskustelu: MYR-työskentelyn kokemukset ja evästykset
Liite 2

Pohjois-Savon liiton sidosryhmäkyselyn tuloksista ote (MYR-sihteeristö -osio)
Nykyisen MYR-kokoonpanon viimeisessä kokouksessa on aiheellista arvioida kulunutta toimikautta ja katsoa myös tulevaan.
Maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät ohjelmakaudella 2014 – 2020 MYR:n työjärjestyksen 5 §:n mukaan:
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän tehtävänä on maakuntaohjelmassa
määriteltyjen kehittämistavoitteiden toteuttamiseksi ja eri ohjelmien ja rahoitusvälineiden yhteensovittamiseksi:
1. hyväksyä ja tarvittaessa tarkistaa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma,
jolla suunnataan maakuntaan osoitettua rakennerahastojen ja vastaavaa kansallista rahoitusta sekä muuta alueen kehittämiseen vaikuttavaa rahoitusta; -> Jatkossa hyväksytään vain rahoitussuunnitelma
2. käsitellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja tarvittavilta osin aluehallintoviraston esitykset strategiseksi tulostavoiteasiakirjaksi;
3. antaa tarvittaessa lausuntoja sen toimialueelle kohdistuvista rakennerahastoohjelman valtakunnallisista teemoista sekä maaseuturahaston tai muista
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4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.

aluekehityksen kannalta merkittävistä hankesuunnitelmista sekä asettaa tärkeysjärjestykseen alueen osallistumisen niihin; lausunto ei ole rahoittajaa velvoittava;
antaa ALKE-lain 27 §:n 4 momentin mukainen sitova lausunto alueelliseen suunnitelmaan sisältyvästä hankehakemuksesta
- 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;
edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmistelua ja edistää niiden toteuttamista eri rahoitusvälineillä;
päättää rakennerahasto-ohjelmien toteuttamiseen liittyvistä linjauksista ja niitä
toteuttavista hakuteemoista sekä hankehauista
tehdä tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtia tarvittavista menettelytavoista niiden soveltamiseksi alueella;
määritellä tarvittavat alueelliset menettelyt, joilla varmistetaan rahoitettaviksi
hyväksyttävien hankkeiden mahdollisten ympäristövaikutusten selvittäminen
ennen rahoituspäätösten tekoa;
raportoida rakennerahasto-ohjelman toteutumisesta hallintoviranomaiselle ja
tarvittaessa esittää sille rakennerahasto-ohjelmaa koskevia muutostarpeita;
tiedottaa rakennerahasto-ohjelman toimeenpanosta;
hoitaa tarvittaessa myös muita tehtäviinsä liittyviä ja rakennerahasto-ohjelmien
toimeenpanoon liittyviä tehtäviä, joista tarvittaessa määrätään tarkemmin työjärjestyksessä;
hyväksyä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys.

Listaan on merkitty sinisellä ne kohdat, jotka kuuluvat edelleen MYR:n tehtäviin uuden
lain alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) mukaan.
Vuoden 2020 alussa toteutetun Pohjois-Savon liiton sidosryhmäkyselyn vastauksissa
maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön työskentely sai parhaimmat arvosanat arvioinnissa olleista Pohjois-Savon liiton tehtäväkentistä (liite 2).
Päätösehdotus:

MYR keskustelee MYR-työskentelyn kokemuksista ja antaa evästyksiä uuden kokoonpanon toimintaan.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. Keskustelussa esille nostetut asiat huomioidaan kehitettäessä uuden MYR:n työskentelyä.
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11§ Esittelyasiat
X

12§ Tiedoksi saatettavat asiat
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus / Satu Vehreävesa, PSL
b) Pohjois-Savon ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistuksen valmistelu / Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus (liite 3)
Työ- ja elinkeinoministeriön 18.6.2021 ohjeen mukaan ELY-keskusten tulossopimukset tarkistetaan huomioiden hallitusohjelmasta, valtion talousarviosta, ohjaavien tahojen linjauksista sekä toimintaympäristön muutoksista mahdollisesti
aiheutuvat muutostarpeet.
Tulossopimusten tarkistaminen toteutetaan pääosin kirjallisella menettelyllä ja
käymällä tarpeen mukaan tulosneuvottelut.
ELY-keskuksen tulee huolehtia sopimusesityksen valmistelussa yhteistyöstä maakunnan liiton kanssa (ELY-laki 7 § 3 mom.) sekä sopimusluonnoksen käsittelystä
maakunnan yhteistyöryhmässä (Aluekehittämistä koskeva laki 7/2014, 28 § 1
mom. 2-kohta).
1.9.2021 voimaan astuneessa laissa alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta, ei enää MYR:n tehtävissä ole kyseistä
kohtaa ELY:n tulossopimusluonnoksen käsittelystä.
Esitykset liiteaineistoineen pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön viimeistään 15.10.2021.
c) Pohjois-Savon ELY-keskukselta haetut yritysten kehittämisavustukset ajalla
1.8.2021 – 30.8.2021 (liite 4)
d) Webinaari 26.10.2021 klo 13 – 14.30: EU:n alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden
toteutus – ilmoittautuminen:
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/seminaarit-ja-tapahtumat/tapahtuma/uudistuva-ja-osaava-suomi-2021-2027-hankkeiden-toteutus.html
Tilaisuus on osa Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen ohjelmakauden 2021-2027
käynnistämistä koskevaa webinaarisarjaa.
Päätösehdotus:

MYR merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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13§ Muut asiat

14§ Seuraava kokous
Uuden MYR-kokoonpanon ensimmäinen kokous pidetään ma 25.10.2021 klo 12.30 alkaen Pohjois-Savon liiton maakuntasalissa ja teams-yhteydellä.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

15§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.
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