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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

maanantai 28.9.2020 klo 9.00 – 10.17

Paikka

Pihlaja-kokoustila, Pohjois-Savon liitto / Teams-kokous

Osallistujat

(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto
Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto
Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto
Ollila Timo, ELY-keskus
Pihlaja Eija, ELY-keskus
Kaipiainen Juha, ELY-keskus
Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto

(x) Patrikainen Pasi, ELY-keskus

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 Kokouksen työjärjestys
Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityslista.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
(ESR) TL 4

9.1. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö / Savon Koulutuskuntayhtymä
Osatoteuttajat: Humanistinen ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion on 635 205 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
794 008 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

5 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
KIELTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.

6 Maakunnan yhteistyöryhmän 8.10.2020 kokouksen tiedote
Maakunnan yhteistyöryhmän 8.10.2020 kokouksen asiat:
* MYR:n puoltoa vaativat hankkeet / Timo Ollila, ELY
* Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020 - 2022 (toimeenpanosuunnitelma)
hyväksyminen / Satu Vehreävesa, PSL
* Suomen kestävän kasvun ohjelma / Satu Vehreävesa, PSL
* Aluekehittämiskeskustelut syksyllä 2020, keskusteluihin valmistautuminen ja Pohjois-Savon keskusteluteemat / Satu Vehreävesa, PSL
Päätösehdotus:

Päätetään MYR-tiedotteen sisällöstä ja valmisteluvastuista.

Päätös:

MYR:n sihteeristö päätti, että MYR:n tiedotteeseen nostetaan Yhteisöllinen ja hyvinvoiva oppimisympäristö -hanke ja Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma. Janna lähettää asiasta viestiä Timolle ja Jari Sihvoselle.
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7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 3

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Uusi Suunta – hanke Pielaveden työllisyydenhoidon digitaalinen lähipalvelumalli /
Pielaveden kunta
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema: elintarvikkeet
Liite 2
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 309 800 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
387 250 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Petosen Apu ja Tuki - hanke (PATu) / Sirkkulanpuiston toimintayhdistys r.y.
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema: elintarvikkeet
Liite 3
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 96 184 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
120 232 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Koulut hyvinvointiyhteisöinä / Kuopion konservatorion kannatusyhdistys r.y.
Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tri Matthias Ingmanin säätiö sr, Savon koulutuskuntayhtymä, Itä-Suomen yliopisto
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 4
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 308 407 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
385 510 €.

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö ei pidä hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana eikä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena. Sihteeristö ei puolla
hankkeen rahoittamista

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Yhdessä / Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 5
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 193 520 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
241 900 €.

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö ei pidä hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana eikä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena. Sihteeristö ei puolla
hankkeen rahoittamista

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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8 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020 - 2022
Liite 6

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020 - 2022
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-22, sen kärkihankekokonaisuuksia
ja elvytystoimenpiteitä on valmisteltu laajana sidosryhmäyhteistyönä. Elinkeinoelämän edustajat yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa ovat tehneet pohjaesityksen,
jota on käsitelty Pohjois-Savon liiton kuntatapaamisissa, oppilaitosten edustajien
kanssa sekä maakunnan yhteistyöryhmässä ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.
Tavoitteena on ollut koota suunnitelmaan ne toimenpiteet, joita maakunta tarvitsee
selättääkseen koronaepidemian aiheuttamat kielteiset vaikutukset elinkeinoelämälle, työllisyydelle ja kuntataloudelle sekä toisaalta hyödyntääkseen tilanteen tuomat uudet liiketoiminta- ja kasvumahdollisuudet.

Valmistelussa on noussut esille kolme Pohjois-Savon kärkihankekokonaisuutta, joihin
tulee kohdentaa EU:n ja kansallisia elvytysvaroja:
1. Hyvinvointiteknologia liiketoiminnaksi ja osaksi kansallista huoltovarmuutta
2. Pohjois-Savon vihreä liiketoiminta.
3. Kansainvälistyvä liiketoiminta
Lisäksi maakunnan kärkitoimialojen elvyttäminen ja uuden kasvun aikaansaaminen
edellyttävät elinkeinopoliittisia toimia, jotka kytkeytyvät myös maakunnan väestön
hyvinvointiin. Maakunnan saavutettavuuden parantaminen on nostettu keskeiseksi
kilpailukykytekijäksi ja elvytystoimenpiteeksi, ja suunnitelmassa on esitetty myös
saavutettavuuteen liittyviä nopeasti toteutettavia toimenpiteitä.
Pohjois-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan 21.9.2020 hyväksynyt PohjoisSavon uuden kasvun suunnitelman 2020–2022 – maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma -asiakirjaluonnoksen, jonka jälkeen asiakirja on kommentoitavana
MYR:n kirjallisessa menettelyssä 21.-24.9.2020.
Asiakirjaluonnos toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön 30.9.2020.
Pohjois-Savon MYR ja maakuntahallitus käsittelevät maakunnan edunajamisasioilla
täydennettyä asiakirjaa uudelleen lokakuun kokouksissa, jonka jälkeen viimeistelty
asiakirja toimitetaan uudelleen työ- ja elinkeinoministeriöön.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö käsittelee mahdollisia MYR:ltä tulleita palautteita ja vie edunajamisasioilla täydennetyn asiakirjan MYR:n hyväksyttäväksi 8.10.2020 kokoukseen.

Päätös:

MYR:ltä ei saatu kirjallisessa menettelyssä palautteita. Pohjois-Savon uuden kasvun
suunnitelma 2020-2022 viedään MYR:n hyväksyttäväksi 8.10.2020 kokoukseen.
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9 Suomen kestävän kasvun ohjelma
Liite 7

Suomen kestävän kasvun ohjelma – valtioneuvoston maakuntakiertueen taustamuistio
Koronapandemialla on mittavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niin kansallisella kuin alueellisella tasolla. Elpymistoimien osalta hallitus on budjettiriihessä
sopinut laativansa Suomen kestävän kasvun ohjelman, jonka rahoitus kohdennetaan
kuuteen nopeavaikutteiseen, EU:n talouspoliittisen ohjausjakson suositusten mukaiseen painopisteeseen. Painopisteet ovat:
•
•
•
•
•
•

Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun
uralle
Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.

Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen saamiseksi jäsenvaltion on esitettävä
kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma, joka kattaa uudistus- ja investointiohjelman ajanjaksolle 2021−2023.
EU:n elpymisväline sisältää myös muita EU-ohjelmia ja välineitä; rahoitusta rakennerahastoihin (Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto), oikeudenmukaisen siirtymän rahastoon ja maaseudun kehittämiseen sekä InvestEU-, Horisontti Eurooppa - ja RescEU-toimiin. Näiden ohjelmien ja välineiden koordinointi elpymis- ja palautumistukivälineen valmistelun ja toimenpiteiden välillä on tärkeää,
koska kullakin ohjelmalla on oma valmisteluprosessinsa, aikataulunsa ja vastuutahonsa.
Suomen kestävän kasvun ohjelman valmistelun osana järjestetään ministerivetoisia
aluetilaisuuksia valtionvarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön toimesta;
Kuopiossa tilaisuus pidetään 5.10.2020. Tilaisuudessa esitellään maakunnan elpymiseen tähtääviä aihioita ja ideoita, joiden tulee kytkeytyä edellä mainittuihin painopisteisiin ja kansallisiin suosituksiin. Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman kärkihankekokonaisuudet ja edunajamisasiat ovat niitä kokonaisuuksia, joita nostetaan
esille.

Päätösehdotus:

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

MYR:n sihteeristö keskustelee elpymisrahoituksen kokonaisuudesta ja VM:n tilaisuudessa esille nostettavista Pohjois-Savon teemoista.

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

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

Pöytäkirja

10/2020

7 (8)

28.9.2020

Päätös:

Todettiin, että Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman kärkihankekokonaisuudet
sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeät saavutettavuushankkeet ovat Pohjois-Savon
esitykset Suomen kestävän kasvun ohjelmaan.

10 Aluekehittämiskeskustelut syksyllä 2020, keskusteluihin valmistautuminen ja Pohjois-Savon keskusteluteemat
Liite 8
TEM-kirje 3.9.: Aluekehityksen tilannekuvan laadinta (täydennetty valmisteluvastuilla)
Liite 9
Pohjois-Savon alustavat ehdotukset teemoiksi aluekehittämiskeskusteluun (tallennetaan to 24.9.)
Valtion ja maakuntien välillä säännöllisesti käytävät aluekehittämisen keskustelut ovat
keskeinen elementti uudistuvassa, aiempaa vahvemmin vuorovaikutteisuuden ja
kumppanuuden pohjalle rakentuvassa aluekehittämisen toimintamallissa. Keskusteluiden tavoitteena on pyrkiä valtion ja maakuntien yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä.
Keskustelujen lähtökohtia ovat valtioneuvoston päätös aluekehittämisen painopisteistä, maakuntaohjelmat sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva. Keskusteluihin pyritään nostamaan alueiden kehityksen kannalta merkittäviä, eri hallinnonaloja
koskevia horisontaalisia ajankohtaisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa on mahdollista käsitellä myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja kansallisten ohjelmien ja sopimusten toteutumista.
Syksyn 2020 keskustelujen keskiössä ovat maaliskuussa 2020 hyväksytyn aluekehittämispäätöksen toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen tilannekuva,
jonka kaikkiin osa-alueisiin heijastunee koronakriisin aiheuttama poikkeuksellinen tilanne.
Aluekehittämisen keskustelut tulevat lakisääteisiksi vuoden 2021 alussa voimaan tulevan uudistuvan alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä. Syksyn
2020 keskustelut käydään lain mukaisena kokeiluna.
Pohjois-Savon ja ministeriöiden väliset ALKE-keskustelut käydään 13.11.2020. Keskusteluihin valmistaudutaan kokoamalla TEMin ohjeen mukaista tausta-aineistoa. Keskusteluteemojen valinnassa hyödynnetään Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmassa tunnistettuja kehittämishaasteita ja niihin tarvittavia toimenpiteitä. Keskusteluteemat käsitellään Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmässä ja hyväksytään
maakuntahallituksessa lokakuussa, jolloin myös päätetään keskusteluun osallistuvat
tahot ja henkilöt Pohjois-Savosta.
Tausta-aineiston kokoamista koordinoi Maarit Intke Pohjois-Savon liitosta. Hän tarvitsee työhön substanssihenkilöiden apua (liitteenä 8 TEMin kirje).
Aluekehittämiskeskustelujen teemat perustuvat Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaan. Keskusteluteemat esitetään ALKE-päätöksen pääteemojen mukaisesti. Alustavat keskusteluteemaehdotukset on esitetty liitteessä 9. Lopullisesti tausta-aineisto
hyväksytään ja keskusteluteemat päätetään lokakuussa maakuntahallituksessa.
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Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö käy keskustelua valmistelusta ja keskusteluteemoista sekä vie keskusteluteemaesitykset tiedoksi MYR:lle.

Päätös:

Todettiin, että Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman kärkihankekokonaisuudet
sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeät saavutettavuushankkeet ovat Pohjois-Savon
esitykset aluekehittämisen keskusteluihin. Keskusteluteemaesitykset viedään tiedoksi
MYR:lle.

11 Tiedoksi saatettavat asiat
1. Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022 – 2025 valmistelun työohjelma ja ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma (liite 10)
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

12 Muut asiat

Päätös:

13 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 22.10.2020 klo 9.00.
Päätös:

Hyväksyttiin.

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.17

Marko Korhonen
puheenjohtaja

Janna Merenniemi
sihteeri

Pöytäkirja hyväksytty sähköpostitse 28.9.2020.
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