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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 4.3.2021 klo 9.00 – 9.53

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
Tuhkalainen Jaana, ELY-keskus

(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.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
(EAKR) TL 1

1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
Tahkomäen ja Panoraman teiden parantaminen / Kuopion kaupunki
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Niina Suorsa)
Innovaatiokärki/teema: matkailu
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 595 000 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
850 000 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

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

6 Maakunnan yhteistyöryhmän 15.3.2021 kokouksen asiat ja tiedotus
Maakunnan yhteistyöryhmän 15.3.2021 kokouksen asiat:
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•

MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet:
Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030) / Timo Ollila, ELY
Tahkomäen ja Panoraman teiden parantaminen / Timo Ollila, ELY

•

REACT-EU - Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman hyväksyminen (toimeenpanosuunnitelma) / Satu Vehreävesa, PSL

•

Pohjois-Savon ilmastotiekartta, luonnos / Jari Mutanen ja Tapio Kettunen, Pohjois-Savon ELY

•

Älykkäät Maaseudut Pohjois-Savo -suunnitelmaluonnos / Juha Kaipiainen ja Jaana
Tuhkalainen, ELY-keskus
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•

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennerahasto-ohjelma / Satu Vehreävesa, PSL; Timo Ollila, ELY-keskus
o JTF-alueellisen suunnitelmaluonnoksen valmistelu Pohjois-Savossa / Jari
Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto (liite 2)
Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF-rahasto) on osa kokonaisuutta,
jolla unioni saavuttaa hiilineutraaliustavoitteensa 2050 mennessä kaikkien maiden osalta. JTF:n erityistehtävä on vähähiilisyyteen liittyvän siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin haittavaikutuksiin vastaaminen
työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Rahaston koko rahoitus (100%) lasketaan ilmastotoimiin. JTF-toimenpiteillä on oma toimintalinjansa Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 -rakennerahasto-ohjelmassa.
JTF-alueellisen alueellisen suunnitelman valmisteluun liittyvää selvitystyötä esitteli Susanna Palmu MYR:lle 23.11.2020. Työ- ja elinkeinoministeriön ohje suunnitelman valmistelusta saapui 29.1.2021.
JTF:n sisältöehdotukset valmistellaan maakunnittain alueellisten siirtymäsuunnitelmien muodossa. Myös maakunnittain yhteisiä siirtymäsuunnitelmia on mahdollista laatia. Suunnitelmassa tuettava toiminta tulee perustella turvetuotannon vähenemisen tai alasajon negatiivisten sosioekonomisten haittavaikutusten pohjalta. Komissio hyväksyy suunnitelmat.
Maakuntien liittojen tulee toimittaa alueelliset JTF-suunnitelmaluonnokset TEM:lle 12.3.2021.

•

Kulttuurin ja luovan alan kehittäminen Pohjois-Savossa:
o Luovan talouden tiekartta sekä Luova Pohjois-Savo – luovien alojen kasvu
ja yhteistoiminta / Raisa Leinonen, Savonia-ammattikorkeakoulu
o Kulttuurin alueellinen kehittämistehtävä Pohjois-Savo / Tiina TaskinenViinikainen, Kuopion kaupunki

• Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 / Patrick Hublin, PSL
Maakuntahallitus hyväksyi Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n
(Linkki) kokouksessaan 22.2.2021 (Kokoustiedote). Lisäksi maakuntahallitus päätti,
että suunnitelman toimeenpanon koordinoinnista sekä toteutumisen seurannasta ja
raportoinnista vastaa maakuntahallituksen nimeämä Pohjois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä.
Maakuntahallitus päätti myös esittää, että kunnat ja muut liikennejärjestelmätyön
sidosryhmät omissa päätöksissään ja suunnitelmissaan edistävät suunnitelman toteuttamista.
MYR:n jäseniä pyydetään ennakkoon miettimään, miten maakunnan yhteistyöryhmä
ja siinä edustettuna olevat tahot voivat edistää Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040:n erityisesti toimenpiteiden (suunnitelman sivut 16 – 22) toteutumista.
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•

Ruokalaakso / Jenni Lappi, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, TIEDOKSI diaesitys

Asioiden käsittelyjärjestyksen logiikka: 1) MYR:n päätöstä/puoltoa vaativat asiat 2)
MYR:n linjauksia/näkemyksiä vaativat, valmistelussa olevat asiat 3) MYR:lle tiedoksi
saatettavat ja edistettävät asiat.
Kokouksen aihemäärän takia puheenvuorojen pitäjiä on ohjeistettu ennakkoon.
MYR:n puoltoa edellyttäviä hankkeita on pyydetty laatimaan tiedotepohjat.
Päätösehdotus:

Todetaan MYR: n kokouksen asiat, sovitaan kokouksen tiedottamisen sisällöstä ja valmisteluvastuista.

Päätös:

Todettiin MYR:n kokouksen asiat. Älykkäät Maaseudut Pohjois-Savo -suunnitelmaluonnos on tallennettu sihteeristön kokousaineistoon. Maaseutuohjelmaan tulevasta
elpymisrahoituksesta ei ole tullut lisätietoa. MYR:n kokouksen tiedotteet laaditaan
puollettavista hankkeista ja molemmat ovat valmistelussa.
Pj-Marko kertoi Suomen kestävän kasvun ohjelman (elpymisväline) valmistelusta.
Seuraava sidosryhmätilaisuus pidetään 11.3., jonka mahdolliset terveiset kerrotaan
MYR:n kokouksessa.

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

1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen
Toholahden Teollisuusalueen liikenneyhteyksien parantaminen /
Rautalammin kunta
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 3
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 304 668 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
435 240 €.
Kyseessä on perusrakenteen investointituki.

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
Ei hanke-esityksiä.

8 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatiminen ja siihen liittyvän Kestävää kasvua ja työtä 2014 –
2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman laadinta

Liite 4

REACT-EU: EAKR- ja ESR-sisällöt – ohjelmanmuutos (hyväksytty valtioneuvostossa
25.2.2021)

Liite 5

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020 – 2022 -REACT-EU -täydennysosa

Liite 6

Pohjois-Savon REACT-EU -rahoitussuunnitelma
Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain
(7/2014, ALKE-laki) 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.
Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa.
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti kirjeellään 21.12.2020 maakuntia laatimaan uudet,
vuotta 2021 koskevat toimeenpanosuunnitelmat sekä niitä täydentävät rahoitustaulukot. Syy aiemmasta poikkeavaan aikatauluun on keväällä 2021 alueille kohdennettava REACT-EU-rahoitus, joka on EU:n lisärahoitusta koronapandemiasta toipumiseen. Rahoitus tulee käyttää elokuun 2023 loppuun mennessä.
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 pelkästään REACT-EU-rahoituksen kohdentamista koskeva täydennysosa suunnitelmaan.
Pohjois-Savon MYR käsitteli kokouksessaan 18.1.2021 REACT-EU -rahoituksen edellyttämän täydennysosan valmistelua, valtuutti sihteeristön valmistelemaan rahoitushaun kuulutuksen ja julistamaan haun auki.
Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus sopivat 25.1.2021 maakuntaan osoitetun REACT-EU
-määrärahan 21,641 milj. € jaosta toimintalinjoittain ja rahoittajittain. Rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 jäljellä olevien valtuuksien tilannetta arvioidaan kokonaisuutena kesäkuun sihteeristössä.
Valtioneuvosto hyväksyi 25. helmikuuta REACT-EU-rahoituksen sisällöt osaksi käynnissä olevaa Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaa. REACT-EU-lisämää-
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rärahojen myöntäminen hankkeille edellyttää vielä sitä, että eduskunta hyväksyy keväällä REACT-EU-rahoituksen vuoden 2021 lisätalousarvioon. Rahoituspäätöksiä on
mahdollista tehdä arviolta kesäkuussa.
Pohjois-Savossa on REACT-EU -kehittämishankkeiden haku käynnissä 15.2. –
16.4.2021 (hakukuulutus >>) ja yritysrahoitusta koskeva haku 26.2. – 31.5.2021
(hakukuulutus >>).
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 täydennysosa ja REACT-EU -rahoitussuunnitelma hyväksytään MYR:in kokouksessa 15.3.2021 ja viedään maakuntahallitukseen tiedoksi 22.3.2021.
Päätösehdotus:

Sihteeristö esittää, että MYR hyväksyy Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman
2020–2022 – REACT -EU -täydennysosan sekä Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman.
Lisäksi sihteeristö esittää, että MYR antaa sihteeristölle ja Pohjois-Savon liiton toimistolle valtuudet tehdä teknisiä muutoksia asiakirjaan ennen sen toimittamista työ- ja
elinkeinoministeriöön.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. Uuden kasvun suunnitelman täydennykseen laitetaan
kokouksessa esitetyt, rakennerahasto-ohjelmarahoituksen kokonaisuutta esittävät
taulukot.

9 Tiedoksi saatettavat asiat
a) (liite 7) TEM-kirje 16.2.2021: Uudistuva ja Osaava Suomi 2021 – 2027: Euroopan
aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamien
valtakunnallisten teemojen valmistelu
Valtakunnallisia teemoja on valmisteltu ohjelman substanssiministeriöissä ja ministeriöyhteistyössä sekä yhteistyössä alueiden kanssa. Ministeriöt ovat valinneet
sisällöllisten linjaustensa mukaisesti strategisesti tärkeät teemat, joihin valtakunnallista kehittämisrahoitusta halutaan kohdentaa. Teemojen sisältöjen yksityiskohdat tulevat täsmentymään EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen RRF:n Suomen hakemuksen laatimisen yhteydessä. Ohjelman valtakunnalliset teemat hyväksytään ohjelman seurantakomitean kokouksessa myöhemmin vuoden 2021 aikana.
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjelman hallintoviranomaisena pyytää RR ELY-keskuksia ilmoittamaan kiinnostuksensa toimia valtakunnallisten teemojen välittävänä toimielimenä sekä priorisoimaan ja perustelemaan kiinnostuksensa 8.3.2021
mennessä.
Timo Ollila kertoo tilanteesta Etelä-Savon ELY:n osalta.
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b) REGIOSTARS-kilpailun osallistujahaku on käynnissä 9.5. asti
REGIOSTARS-kilpailun osallistujahaku on käynnistynyt. Tapahtuman verkkosivuilta löytyvä hakualusta on avoinna 9.2.-9.5.2021. Euroopan komissio palkitsee
vuosittain REGIOSTARS-kilpailun kautta ne EU:n rahoittamat hankkeet, jotka
osoittavat huippuosaamista ja uusia lähestymistapoja aluekehityksen saralla. Tavoitteena on jakaa inspiraatiota muille alueille eri puolilla Eurooppaa, ja voittajahankkeet saavat runsaasti näkyvyyttä koko Euroopan tasolla tehtävässä viestinnässä.
REGIOSTARS-palkinto myönnetään hankkeille viidessä kilpailusarjassa (älykäs Eurooppa, vihreä Eurooppa, oikeudenmukainen Eurooppa, kaupunkien Eurooppa ja
vuosittain vaihtuva aihe). Vuonna 2021 kilpailusarjat ovat
• ÄLYKÄS Eurooppa: Paikallisten yritysten kilpailukyky digitalisoituvassa maailmassa
• VIHREÄ Eurooppa: Vihreät ja kestävät yhteisöt kaupungeissa ja maaseudulla
• OIKEUDENMUKAINEN Eurooppa: Osallisuus ja syrjinnän torjunta
• KAUPUNKIEN Eurooppa: Ympäristöystävällinen, kestävä ja kiertotalouteen
perustuva elintarvikejärjestelmä toiminnallisella kaupunkiseudulla
• VUODEN AIHE: Ympäristöystävällinen liikenne alueilla – Euroopan rautateiden teemavuosi 2021
REGIOSTARS on Euroopan komission aluepolitiikan pääosaston vuodesta 2008 järjestämä kilpailu, johon osallistuu vuosittain satoja hankkeita eri puolilta Eurooppaa. Siitä
on tullut EU:n rahoittamien hankkeiden parissa toteutettavan huippuosaamisen symboli, joka nostaa esiin innovatiivisia ja osallistavia lähestymistapoja aluekehitykseen.
Tapahtuman verkkosivut, joilta hakemusalusta löytyy
Pohjois-Savon hankevalmistelijoiden tulee arvioida, olisiko maakunnan hankkeissa sopivia ehdokkaita kilpailuun ja kannustaa toteuttajia osallistumaan. Hakemukseen tarvitaan rahoittajan lausunto/suositus.
c) Pohjois-Savossa käynnissä olevat rahoitushaut:
▪ EU rahoittaa kasvua tuottavia ideoita Pohjois-Savossa – jatkuva haku
▪ Pohjois-Savossa haettavana rahoitusta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimintalinja 5:n hankkeille – haku päättyy 16.4.2021
▪ Elpymisrahoitusta vihreän kasvun, digitaalisuuden ja muutoskyvykkyyden
edistämiseen - REACT-EU -haku Pohjois-Savossa – haku päättyy 16.4.2021
▪ Lisärahoitusta haettavissa yritystukiin osana REACT-EU -toimenpiteitä – haku
päättyy 31.5.2021
▪ Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE)

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Kohtaan a) liittyen Timo kertoi, että Etelä-Savon ELY-keskus on ilmoittanut kiinnostunut toimimaan seuraavien valtakunnallisten teemojen välittävänä toimielimenä:
EAKR
• ET 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen 50%,
• ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi 10%
• ET 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 20%
• ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 10%
• ET 2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 10%
o Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta (YM)
ESR
4: Työmarkkinoiden kohtaanto
Polkuja töihin (ET 4.1.1)
Uutta osaamista työelämään (ET 4.1.6)
6 Jatkuva oppiminen
ET 4.1.6. Uutta osaamista työelämään
7: luovan ja kulttuurialan innovaatio-osaaminen
Erityistavoite ET 4.1.6 Uutta osaamista työelämään

10 Muut asiat

11 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 15.4.2021 klo 9.00.
REACT-EU -kehittämishankkeiden haku päättyy 16.4.2021, yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen haku päättyy 31.5.2021.
• Sihteeristö arvioi seuraavassa kokouksessa rahoituspäätösten valmistelun aikataulua ja kokousrytmiä ennen kesälomakautta.
• Rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon valtuuksien kokonaistilanteen arviointia on tarkoituksenmukaista tehdä siinä vaiheessa, kun päätökset REACTEU -hankkeista on suurimmaksi osaksi tehty.
Päätös:
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12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.53.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 4.3.2021

Marko Korhonen
puheenjohtaja
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sihteeri
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