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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 10.12.2020 klo 9.00 – 10.14

Paikka

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

Osallistujat

(x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (poissa kokouksesta klo
9.20 – 9.43)
(x) Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (pj § 8 ja 9.1.)
(x) Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto
(x) Ollila Timo, ELY-keskus
(x) Pihlaja Eija, ELY-keskus
(x) Kaipiainen Juha, ELY-keskus
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto
(x) Patrikainen Pasi, ELY-keskus (§ 11-13)

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.
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4 Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, JTF:n (Just Transition Fundin) alueellinen valmistelu Pohjois-Savossa
Liite 1

Sisällysluettelo: Pohjois-Savon JTF-valmistelu ja tulevan ohjelman painotukset
Euroopan komissio on päättänyt JTF-rahoituksen käynnistämisestä 2021-2027 helpottamaan irtautumista hiilen ja turpeen käytöstä energian tuotannossa. Tämänhetkinen
arvio on, että Suomi saa JTF-rahoitusta 424 M€ + 40 % kansallista rahoitusta eli yhteensä n. 594 M€. Lisäksi on mahdollista osarahoittaa JTF-hankkeita myös EAKR:llä ja
ESR:llä.
Komission näkemyksen mukaan Suomessa JTF-rahoituksen piiriin kuuluisivat Itä- ja
Pohjois-Suomen maakunnat sekä Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi ja Satakunta. JTF-rahoitusta voitaisiin komission alkuperäisten linjausten mukaan käyttää alueellisten siirtymäsuunnitelmien perusteella (korvaavat ja ongelmia lievittävät toimet, käyttökohteet täsmentyvät TEMin ja komission edelleen jatkuvissa neuvotteluissa ja komission
lopullisessa päätöksessä) seuraavasti:
a) pk-yrityksiin, mukaan luettuna startup-yritykset, tehtävät tuotannolliset investoinnit, jotka johtavat talouden monipuolistamiseen ja uudistamiseen;
b) uusien yritysten perustamiseen tehtävät investoinnit, myös yrityshautomoiden ja
konsulttipalvelujen kautta;
c) tutkimus- ja innovointitoimintaan tehtävät investoinnit, joilla edistetään edistyneen teknologian siirtoa;
d) teknologian ja infrastruktuurien käyttöönottoon tehtävät investoinnit, joilla edistetään kohtuuhintaista puhdasta energiaa, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa;
e) digitalisaatioon ja digitaaliseen liitettävyyteen tehtävät investoinnit;
f) laitosalueen kunnostamiseen ja puhdistamiseen, maan saneeraukseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen tehtävät investoinnit;
g) kiertotalouden vahvistamiseen, mukaan luettuna jätteiden ehkäisemisen, vähentämisen, resurssitehokkuuden, uudelleenkäytön, korjauksen ja kierrätyksen
kautta, tehtävät investoinnit;
h) työntekijöiden uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen;
i) työnhakuneuvonta työnhakijoille;
j) työnhakijoiden aktiivinen osallistaminen;
k) tekninen tuki.
Maakunnallisesti rahoitusta ohjaavat alueelliset JTF-ohjelmat. JTF-asetuksen luonnoksen mukaan rahoituksen ehtona on teeman tai investointikohteen kuuluminen alueelliseen JTF-ohjelmaan. Pohjois-Savossa ohjelman valmistelua ohjaa alueellinen ohjausryhmä, jossa on Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen, Luken ja Savonian edustajat.
Ryhmä kuulee valmistelussa myös muita tutkimus- ja kehittämistoimijoita. Valmistelussa on haastateltu ja tehty kyselyjä mm. turvetuottajille, energiayhtiöille ja muille
turpeen käyttäjille. Valmistelussa käydään keskusteluja myös energiateknologiayhtiöiden kanssa.
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Pohjois-Savon valmistelua ja tulevan ohjelman painotuksia kuvaava sisällysluettelo on
liitteenä 1
Alueellisten ohjelmien tulee TEM:ön asettaman aikataulun mukaan olla valmiita helmikuun 2021 lopussa.
Päätösehdotus:

Merkitään tiedoksi asia ja esittely MYR:lle 18.1.2021.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösesitys. Tuoreen tiedon mukaan JTF-alueellinen suunnitelma tulee
olla valmis huhtikuun 2021 loppuun mennessä. Lopullinen suunnitelma käsitellään uudelleen MYR:ssä maaliskuussa ja hyväksytään maakuntahallituksessa. Komissio hyväksyy kansallisen JTF-suunnitelman lisäksi alueelliset suunnitelmat. Jari Jääskeläinen
esittelee asiaa 18.1.2021 MYR:ssä.

5 Asiantuntijajäsenen kutsuminen Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen pykälän 3 mukaan MYR
voi kutsua pysyviä asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät ota osaa päätöksentekoon.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö esittää, että MYR kutsuu asiantuntijajäseneksi Pohjois-Savon TEtoimiston johtajan Juha Heikkisen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

6 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.

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

8 Maakunnan yhteistyöryhmän 18.1.2021 kokouksen tiedote
Maakunnan yhteistyöryhmän 18.1.2021 kokouksen asiat:
* MYR:n puoltoa edellyttävä hanke (käsiteltiin 12.11.2021 sihteeristössä) / Eija Pihlaja,
ELY
* REACT-EU -rahoitus rakennerahasto-ohjelmaan 2014 – 2020 ja haun avaaminen
Pohjois-Savossa / Satu Vehreävesa, Timo Ollila
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* Tilannekatsaus rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 käynnistymiseen ja kansalliseen varojen jakoon / Satu Vehreävesa, Timo Ollila
• Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, JTF:n (Just Transition Fundin) alueellinen valmistelu Pohjois-Savossa / Jari Jääskeläinen, PSL
* Suomen kestävän kasvun ohjelma (EU:n elpymisväline) - selonteko eduskunnalle
27.11.2020 ja IP-alueen kannanotto/ Marko
* asiantuntijajäsenen kutsuminen MYR:ään (TE-toimisto)
Päätösehdotus:

Todetaan MYR:n kokouksen asiat, päätetään MYR-tiedotteen sisällöstä ja valmisteluvastuista.

Päätös:

Käytiin läpi MYR:n kokouksen asialista. Puijon lakialueen infrahanke on MYR:n tiedotteen sisältö; Eija vastaa tiedotteen laatimisesta yhdessä ELY:n viestinnän kanssa. Kokoukseen laaditaan Timon, Soilen ja Jannan yhteistyönä tammikuun alun tilanteen
mukainen pykäläteksti teamsiin REAC-EU -rahoituksesta ja hankehaun avaamisesta
Pohjois-Savossa. MYR:n kokoukseen mennessä laaditaan REACT-EU -hakukuulutus ja
-ilmoitus.
Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 rakennerahasto-ohjelman valmistelu on edelleen kesken; ESR-rahoitettavaksi on edellytetty omana toimintalinjanaan sosiaalisia
innovaatioita ja ruoka-apua. Rakennerahasto-ohjelma käynnistyy 1.9.2020.
Päätettiin, että MYR:n kokouksen yhteydessä julkaistaan kansantajuinen tiedote,
jossa kerrotaan lyhyesti REACT-EU- haun avautumisesta, uuden ohjelmakauden valmistelusta ja käynnistymisestä sekä Suomen kestävän kasvun ohjelman (EU:n elpymisväline) sisällöstä. Tarkoitus on pitää maakunnan kehittäjät ja yritykset tietoisina
kestävän kasvun ohjelman sisällöistä, jotta heillä olisi valmius hakea mahdollisiin investointeihin / kehittämiskohteisiin rahoitusta, kun ohjelma on hyväksytty komissiossa, kansallinen toteutus ja rahoitusvälineet ovat tiedossa.
Marko Korhonen poistui kokouksesta ja Satu Vehreävesa toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan käsittelyssä.

9 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
(EAKR) TL 1

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Vanha Varkaus – Uusi Suunta / Navitas Kehitys Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Eija Pihlaja (valmistelija)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 2
Kyseessä on yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 200 800 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
251 000 €.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
Satu Vehreävesa toimi puheenjohtajana tämän asiakohdan käsittelyssä.

(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Ydinasia - Kielellinen saavutettavuus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Siilinjärven kunta, Kuopion kaupunki
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 3
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 299 838 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
374 798 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Saavutettavuutta, laatua ja turvallisuutta TErveyspalveluihin: kliinisen HOitotyön
Asiantuntijakoulutus (TEHOA) / Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 4
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 169 933 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
212 417 €.
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Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Logopediakoulutuksen työelämäyhteyksien rakentaminen, suunnittelu- ja kehittämishanke (LogoTyö) / Itä-Suomen yliopisto
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sirpa Raassina)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 5
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 214 160 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
267 700 €. Kyseessä on maakuntien yhteishanke ja tukiosuudet jakautuvat seuraavasti:
Pohjois-Savo 107 080 € (50 %)
Pohjois-Karjala 107 080 € (50 %)

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
TEVASKO, Tehokkuutta ja Vaikuttavuutta SoTe-Digipalvelujen Konseptoinnilla /
Sencom Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 6
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 189 932 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
237 415 €.
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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 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Ratsastusmatkailualan liiketoimintaosaamisen kehittäminen / SatuMo Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Pia Pirskanen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 7
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 109 330 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
136 664 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

10 Tiedoksi saatettavat asiat
a) 2.12.2020 TEM-ohje alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanon
raportointi (liite 8)
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin pitää erillinen palaveri Timo, Soile Janna TEM:n raportointivelvoitteen käytännön toteutuksesta.

11 Muut asiat
a) Liite 9: Pohjois-Savo maakunnan yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma vuodelle 2021:
Kokoussuunnitelma on merkitty tiedossa olevia MYR:n päätettäviä, esiteltäviä ja
tiedoksi saatettavia aiheita. MYR on edellyttänyt monien suurten hankkeiden/hankekokonaisuuksien päätöksenteon yhteydessä raportointia.
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Suunnitelmassa mainittujen aiheiden lisäksi on puollettavat rakennerahastohankkeet, joista ei ennakkoon ole tietoa. Suunnitelmaa muokataan vuoden aikana tarpeen mukaan.
Suunnitelma lähetetään tiedoksi MYR:n kokoonpanolle ja kansanedustajille sekä
avustajilleen.
Päätös:

Sihteeristö keskusteli v. 2021 käsiteltävistä aiheista ja kokoussuunnitelmaa täydennetään tarpeen mukaan. Varaudutaan vuoden aikana muutoksiin tilanteen mukaan. Tarvittaessa MYR:lle voidaan toimittaa kirjallisesti tietopaketteja tärkeistä teemoista, jos
kokousten ajankäyttö ei mahdollista aiheen esittelyä.
b) Hankeryhmän kokoukset: esitetään, että hankeryhmän kokouksia hyödynnetään tehokkaammin tiedonvälitykseen erityisesti nyt, kun hankkeita on lukumääräisesti vähän käsittelyssä. Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen hankeryhmässä on laaja edustus molempien organisaatioiden hankevalmistelijoita
ja johtoa sekä Business Finlandin edustus.

Päätös:

Marko ja Pasi keskustelevat asiasta.
c) EU-ohjelmien synergiat: Euroopan rakenne- ja investointirahastot sekä Horisontti Eurooppa ja InvestEU -ohjelmat 2021-2027 – TEM:n 9.12.2020 järjestämän tilaisuuden diaesitykset on tallennettu sihteeristön teamsiin.

12 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 4.2.2021 klo 9.00.
Päätös:

Hyväksyttiin.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.14.
Pöytäkirja on tarkistettu sähköpostitse 14.12.2020.

Marko Korhonen
puheenjohtaja

Satu Vehreävesa
puheenjohtaja (§ 8 ja 9.1.)

Janna Merenniemi
sihteeri
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