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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 15.4.2021 klo 9.02 – 10.06

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

(-) Patrikainen Pasi, ELY-keskus

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 Kokouksen työjärjestys
Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestyksen pykälien Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 rakennerahasto-ohjelman käynnistymiseen liittyvät koulutukset ja tilaisuudet ja Itä-Suomen yritystukistrategian päivittäminen ohjelmakaudelle 2021 – 2027 järjestystä vaihdettiin.
Tiedoksi saatettaviin lisättiin CAP2027 -valmistelu ja Valtiontalouden tarkastusviraston ilmoitus.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.
5 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
KIELTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.

6 Maakunnan yhteistyöryhmän 17.5.2021 kokouksen asiat ja tiedotus
Maakunnan yhteistyöryhmän 17.5.2021 kokouksen asiat:
•

MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet

•

Älykkäät Maaseudut Pohjois-Savo 2021-2027 -suunnitelman hyväksyminen / Juha
Kaipiainen ja Jaana Tuhkalainen, ELY-keskus

•

Pohjois-Savon ilmastotiekartan hyväksyminen / Jari Mutanen ja Tapio Kettunen,
Pohjois-Savon ELY

•

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 valmistelu / Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto

•

Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 -luonnos / Annaelina Isola, PSL

•

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman) päivityksen käynnistäminen + edunvalvonta-asiat sekä ALKE-keskusteluun valmistautuminen / Satu Vehreävesa, PSL

•

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennerahasto-ohjelman tilannekatsaus /
Satu Vehreävesa, PSL; Timo Ollila, ELY-keskus
o Kuopion ekosysteemisopimus / Arto Holopainen, Kuopion kaupunki
o JTF-alueellinen suunnitelma tiedoksi / Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon
liitto

Puheenvuorojen käsittelyjärjestyksen logiikka: 1) MYR:n päätöstä/puoltoa vaativat
asiat (omina pykälinään) 2) MYR:n linjauksia/näkemyksiä vaativat, valmistelussa olevat asiat 3) MYR:lle tiedoksi saatettavat ja edistettävät asiat.
Kokouksen aihemäärän takia puheenvuorojen pitäjiä ohjeistetaan ennakkoon.
MYR:n puoltoa edellyttäviä hankkeita pyydetään ennakkoon laatimaan tiedotepohjat.
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Päätösehdotus:

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

Päätös:

MYR:n kokouksen tiedote koskee ilmastotiekarttaa ja lisäksi mahdollisesti käsittelyyn
tulevia suuria hankkeita.
Edit: Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman (=toimeenpanosuunnitelman) päivityksen käynnistäminen + edunvalvonta-asiat sekä ALKE-keskusteluun valmistautuminen / Satu Vehreävesa, -> PSL-johtoryhmässä 16.4.2021 tämä asiakohta päätettiin siirtää käsiteltäväksi kesäkuun MYR:iin.

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

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Päivä Kuopiossa Hop-On Hop-Off -konseptin kehittäminen / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema: matkailu
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 202 000 € (tuki 73,86 %) ja kokonaiskustannukset 273 485 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(EAKR) TL 1

1.1. Uuden liiketoiminnan luominen
Runkopuukeskus / Tuusniemen Teollisuus Oy
Osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus (Luke), Itä-Suomen yliopisto
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema: puunjalostus
Liite 2
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 168 748€ (tuki 75 %) ja kokonaiskustannukset
225 000 €.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027 rakennerahasto-ohjelman käynnistymiseen liittyvät koulutukset ja tilaisuudet
Työ- ja elinkeinoministeriö on ilmoittanut, että Uudistuva ja osaava Suomi 2021 -2027
rakennerahasto-ohjelma käynnistyy 1.9.2021.
TEM on ilmoittanut, että välittäviä viranomaisia koulutetaan seuraavasti:
11.5.2021 klo 9-12 ohjelmasisällöt
18.5.2021 klo 12-15 EURA 2021, hvj-kuvaukset
27.5.2021 klo 9-12 tuen hakeminen ja hankkeiden valinta
9.6.2021 klo 12-15 lainsäädäntö
15.6.2021 klo 12-15 kustannusmallit
24.8.2021 klo 9-12 hakemuksen viranomaiskäsittely
TEM:lle on esitetty toive, että ministeriö toteuttaa omat koulutuksensa siten, että ne
(tallenteet ja materiaalit) aihepiirin mukaan ovat tarvittaessa käytettävissä myös maakunnissa hakijatahojen infotilaisuuksissa. Joka maakunnassa on turhaa valmistella infoja, joiden sisällöt ovat valtakunnallisesti päteviä.
Pohjois-Savon liiton ja ELY:n välisissä (Soile, Timo, Janna) keskusteluissa on todettu,
että maakunnallisille infoille on tarvetta, vaikka monet teemat ovatkin yleisiä. Teemakohtaisia maakunnallisia infoja pidetään useita, koska aiheita on paljon ja teams-tilaisuudet on tarkoitus pitää tiiviinä. Alustava suunnitelma maakunnallisten infojen
ajankohdista ja sisällöistä:
•
•
•

4.5. klo 9 Tilannekatsaus ohjelmavalmistelusta
1.6. klo 13 ESR- ohjelmasisällöt
3.6. klo 9 EAKR-ohjelmasisällöt

Elo-syyskuu:
• Tukikelpoisuus, rahoitushaut ja hankkeiden valinta
• Kustannusmallit ja ryhmähankemallit
• Viestintä ja tuloksellisuus
• Valtakunnalliset teemat (itäsuomalainen tilaisuus?)
• Kansainväliset rahoitusohjelmat (itäsuomalainen tilaisuus?)
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Edellä mainituissa tilaisuuksissa tiedustellaan toimijoiden tarvetta teemakohtaisille
hankeklinikoille hankevalmistelun tueksi. Hankeklinikoilla olisi lyhyt alustus teemaan
(esim. digitalisaation tarpeet maakunnassa) ja keskusteluosio.
Huhti-toukokuun vaihteessa valmistellaan maakunnan kehittäjiä varten tiedote rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 valmistelutilanteesta, alueellisesta varojen jaosta
ja tulevista infoista/koulutuksista. Lisäksi tiedotetaan REACT-EU -rahoitushaun tuloksista ja mahdollisesta lisähausta.
Lisäksi on tarpeellista järjestää ohjelmakauden vaihtuessa rahoittajien työkokous –
katsaus menneeseen ja käynnistyvä ohjelmakausi, jossa arvioidaan kauden 2014-2020
toteutumista, linjataan 2021-2027 kauden yhteisiä asioita ja keskustellaan toteutuksesta (mm. rahoitushakujen suunnittelu ja toteutus, viestintä). ELY vastaa tällä kertaa
työkokouksen järjestelyistä.
Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmakauden 2021-2027 avaustilaisuus pj-maakunta Pohjois-Karjalan järjestämänä on ollut keskusteluissa, mutta asiasta ei ole enempää tietoa.
Maakunnan yhteistyöryhmää perehdytetään ohjelmakauden 2021-2027 toteutukseen syksyllä uuden kokoonpanon kokouksessa loka-marraskuussa.
Päätösehdotus:

Sihteeristö keskustelee tilaisuuksien toteuttamisesta ja työnjaosta. Hakijatahoille
suunnattujen koulutuksien/infojen aikatauluja ja sisältöjä tarkennetaan tarvittaessa.
Viedään suunnitelma tilaisuuksista MYR:lle tiedoksi.

Päätös:

Sihteeristö jatkaa valmistelua esitetyn suunnitelman pohjalta. Timo, Soile ja Janna kokoontuvat erikseen sopimaan 4.5. tilaisuuden järjestelyistä ja tiedotteen laatimisesta.
Alustava koulutussuunnitelma viedään MYR:lle tiedoksi toukokuun kokoukseen.

9 Itä-Suomen yritystukistrategian päivittäminen ohjelmakaudelle 2021 – 2027
Hallitus on 8.4. antanut eduskunnalle esityksen laiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi vuosina 2021‒2028. Ehdotetun lain mukaisilla avustuksilla
edistettäisiin taloudellista kasvua, työllisyyttä, yritysten innovaatiotoimintaa ja kilpailukykyä sekä muita elinkeinopoliittisia tavoitteita. Esitys liittyy keskeisiltä osiltaan
EU:n tulevan alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021‒2027 alkamiseen.
Ehdotetun lain mukaisia avustusohjelmia käytettäisiin EU:n alue- ja rakennepolitiikan
ohjelmien toimeenpanoon vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella. Näin ollen avustusten myöntämisessä otettaisiin huomioon Euroopan unionin ja kansallisen alue- ja
rakennepolitiikan tavoitteet sekä kilpailunäkökohdat. Keskeisiä painopisteitä ohjelmakaudella 2021‒2027 ovat hiilineutraalisuuden, energia- ja materiaalitehokkuuden
sekä digitalisaation edistäminen. Lisäksi avustusohjelmia voisi käyttää puhtaasti kansallisesti rahoitettuihin avustuksiin. Esityksen mukaisia avustuksia on tarkoitus ra-
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hoittaa valtion talousarvion määrärahoista ja Euroopan unionin rahastoista, erityisesti Euroopan aluekehitysrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta,
saatavilla varoilla.
TEM-uutiskirje 8.4.2021
Itä-Suomen yritystukistrategia päivitetään vastaamaan voimaan tulevaa lainsäädäntöä ja valittuja alueellisia painotuksia.
Eija Pihlaja esitteli asiaa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö keskustelee Itä-Suomen yritystukistrategian päivityksen toimenpiteistä.

Päätös:

Asian valmistelu on käynnistymässä ja siihen palataan myöhemmin.

10 Tiedoksi saatettavat asiat
a) TEM-kirje 9.3.2021: Haku alueiden verkostoyhteistyön temaattisiin verkostoihin
ja kehittämisvyöhykkeisiin (liite 3)
Kaksivaiheisella hakuprosessilla (ideahaku päättyy 15.4.) vastataan tarpeeseen
vahvistaa alueiden ja kuntien välisiä temaattisia verkostoja ja kehittämisvyöhykkeitä sekä yhteistyötä alueiden, kuntien ja kansallisten toimijoiden kesken.
Haun tavoitteena on:
• Vahvistaa ylialueellista yhteistyötä aluekehittämisen keskeisissä teemoissa
• Vahvistaa eri kokoisten alueiden, kuntien ja monenlaisten toimijoiden osallistumista
verkostoyhteistyöhön
• Vahvistaa kasvuvyöhykkeiden strategista kehittämistä
• Uudistaa aluekehittämisen verkostojen toimintamalleja
• Vahvistaa kehittäjäkyvykkyyksiä
Verkosto- ja kehittämisvyöhyke-ehdotusten yhteensopivuus alueen kehittämistavoitteiden kanssa tulee varmistaa. Ehdotusten laadinnassa on huolehdittava riittävästä yhteistyöstä sekä rahoittavien osapuolten että muiden aluekehittämiseen
osallistuvien tahojen kanssa.
Verkostojen ja vyöhykkeiden AKKE-määrärahalla toteutettavien hankkeiden rahoitus suunnataan toimivaltaiselle maakunnan liitolle, joka tekee rahoituspäätökset yksittäisille hankkeille. Liiton tulee rahoittaa hanke, jos se on suunnitelman ja
lain mukainen. Rahoitus osoitetaan maakunnan liitolle, jonka alueella verkoston
vetäjätaho toimii.
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•

Kasvuvyöhykehakuun: Kumppanuudella kehittyvä Viitoskäytävä kasvukäytäväksi – Kainuun, Pohjois-Savon ja Etelä-Savon kauppakamarit, keskuskaupungit, liitot, Viitostie ry
Lähtökohtana on tunnin työssäkäyntialueiden kokonaisuus vt 5:n ja Savon
radan äärellä
Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden, Kuopion, Iisalmen ja Kajaanin ympärillä olevat tunnin matkan työssäkäyntialueet sekä autolla, bussilla että
junalla mahdollistavat monipaikkaisen asumisen ja työssäkäynnin moneen suuntaan vyöhykkeellä. Yrityksille se tarkoittaa laajempaa aluetta
työntekijöiden saatavuuden näkökulmasta. Alueella asuu n. 410 000 asukasta ja on 150 000 työpaikkaa. Elinkeinoissa on vahvasti edustettuna
metsä, metalli, matkailu, elintarvike ja kaivannaisteollisuus.
Vt 5 kytkee Lusista Sodankylään matkailukeskuksia, järviseudulta aina
pohjoisen laskettelukeskuksiin.

b) Maa- ja metsätalousministeriön kirje 18.3.2021: Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelman 2014-2020 alueellisesti jaettavan rahoituksen kohdistaminen ELY-keskuksille v. 2021 (liite 4)
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 (jäljempänä maaseutuohjelma) toimeenpanoa jatketaan siirtymäkauden aikana 2021-2022. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset jatkavat alueellisten maaseudun kehittämissuunnitelmien mukaisia yritys- ja kehittämishankkeita (jäljempänä alueelliset
toimet) maaseutuohjelman toimenpiteillä ja säännöillä, mutta uudella siirtymäkauden rahoituksella.
MMM osoittaa päätöksellään EU:n ja valtion rahoitusosuutta alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen Pohjois-Savon ELY-keskukselle alueellisia toimia varten 5,06 milj. € vuonna 2021 (7,46 % koko maan osuudesta).
c) Haku paikallisiksi Leader-toimintaryhmiksi päättyy 31.5.2021
d) TEM-uutiskirje 9.4.2021: EU-rahoitusneuvontapalvelu aloittaa työnsä Suomessa
Kansallinen EU-rahoitusneuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tietoa ja neuvontaa
Euroopan unionin rahoitusohjelmista ja -tuotteista. Business Finlandin alla toimiva palvelu kokoaa yhteen tietoa Euroopan unionin avustuksista, lainoista, takauksista, pääomasijoituksista, tuista ja julkisista hankinnoista, sekä ohjaa ja neuvoo niiden käytössä. Tavoitteena on tehostaa EU:n uuden ohjelmakauden hankerahoituksen hyödyntämistä Suomessa.
https://www.eurahoitusneuvonta.fi/etusivu
e) CAP2027 -valmistelu / Juha Kaipiainen
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f)

Ilmoitus selvitystoimeksiannosta liittyen tarkastuksen suunnitteluun aiheesta Alueiden elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn edistämistoimet / Valtiontalouden
tarkastusvirasto 9.4.2021

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö a) keskustelee TEM:n verkostoyhteistyöhausta ja tiedossa olevista
pohjoissavolaisista hakijoista/kumppaneista b) merkitsee muut asiat tiedoksi.

Päätös:

a) Todettiin, että Pohjois-Savosta teemaverkostohakuun osallistuu myös seutukaupungit ja vesialan verkosto. b) Merkittiin muut asiat tiedoksi.

11 Muut asiat
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 rakennerahasto-ohjelman 1. haun käynnistäminen olisi hyvä käsitellä yleisellä tasolla MYR:ssä kesäkuussa, jotta jää lomaaika huomioiden riittävästi aikaa valmistella haun sisältöä sekä toteuttaa tiedoksianto kk ennen haun virallista avausta. - ohjelmakausi käynnistyy 1.9.2021, jolloin
tiedoksianto haun käynnistymisestä 1.10.2021
b) Kestävää kasvua ja työtä 2014- 2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 5:n
(ESR) rahoitushaku osaksi jatkuvaa hakua

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö a) sopii rahoitushaun ajankohdan käsittelystä MYR:ssä ja b) keskustelee TL 5:n 16.4. päättyvän haun tilanteesta.

Päätös:

a) Sovittiin, että Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 rakennerahasto-ohjelman 1.
haun käynnistäminen käsitellään kesäkuun MYR-kokouksessa. b) Kestävää kasvua ja
työtä 2014- 2020 -rakennerahasto-ohjelman toimintalinja 5:n (ESR) rahoitushaku
osaksi jatkuvaa hakua – Janna tekee tarpeelliset muutokset jatkuvan haun kuulutukseen.

12 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 6.5.2021 klo 9.00.
Päätös:
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13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.06.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 16.4.2021

Marko Korhonen
puheenjohtaja
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sihteeri
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