Pöytäkirja

4/2021

1 (9)

6.5.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 6.5.2021 klo 9.00 – 9.39

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 (pj -> § 11 a)
Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto
Ollila Timo, ELY-keskus (pj § 11 b – 14)
Pihlaja Eija, ELY-keskus
Kaipiainen Juha, ELY-keskus
Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto
Minkkinen Juha, Pohjois-Savon liitto
Tuhkalainen Jaana, ELY-keskus

() 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
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 (ei tässä kokouksessa)

•

Pohjois-Savon ilmastotiekartan hyväksyminen / Tapio Kettunen, Pohjois-Savon
ELY (omana pykälänä, tiedote laaditaan)

•

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

•

Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöarvioinnin laadinta
aloitettu / Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon liitto (omana pykälänä)

•

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

•

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus / Satu Vehreävesa, PSL; Timo Ollila, ELY-keskus
o Kuopion ekosysteemisopimus – yhteensovitus muuhun ohjelmatoimintaan / Arto Holopainen, Kuopion kaupunki
Ekosysteemisopimukset ovat osa Marinin hallituksen toimia, joilla Suomesta halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja innovaatioympäristö. Valtion ja kaupunkien väliset ekosysteemisopimukset ovat myös olennainen osa kansallisen TKI-tiekartan uutta
kumppanuusmallia, jonka tavoitteena on vahvistaa julkisen ja yksityisen
sektorin välistä TKI-yhteistyötä.
Valtion ja Kuopion kaupungin välinen ekosysteemisopimus allekirjoitettiin
ja julkistettiin 9. helmikuuta 2021. Kuopion sopimuksen strategiset painopisteet ovat: Terveys ja hyvinvointiteknologia sekä vesiosaaminen. Valtio
ohjaa alkuvaiheessa sopimusten käynnistämiseen kansallista alueiden
kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE). Käynnistysvaiheen jälkeen sopimuksia on tarkoitus rahoittaa EU:n kestävän kaupunkikehityk-
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sen rahoituksella vuosina 2021–2027. Valtioneuvosto myönsi Kuopion sopimuksen käynnistämisvaiheeseen kansallista rahoitusta 200 000€ (60%)
jonka perusteella kokonaisrahoitus on n. 330 000 €. Tavoite on, että syksyllä käynnistyvän uuden rahoituskauden myötä päästään Kuopion tavoitteeseen, mikä on 750 000 €:n vuosittainen kokonaisrahoitus.
Sopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat hyvin linjassa Pohjois-Savon
maakunnan kehittämisstrategian kanssa, mikä luo hyvät edellytykset sopimuksen hankkeiden toteuttamiseen myös maakunnan liiton ja ELY-keskuksen rahoituksella.
Sopimuksen mukaan Kuopion kaupungin tulee perustaa johtoryhmä,
jossa ovat edustettuina sopimuksen paikallinen pääosapuoli Kuopion kaupunki ja muut paikallisesti tarpeellisiksi katsomat yhteistyötahot, johon
kuuluvat edustajat kaikista keskeisistä ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen liittyvistä aluehallinnon, elinkeinotoiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen toimijoista sekä linkittyvistä sidosryhmistä. Johtoryhmä vastaa
sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä tavoitteiden seurannasta.
Liite: Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus Kuopion kaupungin ja
valtion välillä 2021-2027 (sopimus katsottavissa julkisesti TEM:n sivuilla
https://tem.fi/ekosysteemisopimukset)
o

JTF-alueellinen suunnitelma tiedoksi / Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon
liitto (liite 1)

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.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

Todettiin MYR:n kokouksen asiat. Janna on pyytänyt Tapio Kettusta valmistelemaan
tiedotteen ilmastotiekartasta.
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7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä.
HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Osatyökykyisyyden vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen vertaispalvelualustaa hyödyntäen / Ronsam Digital Oy
Osatoteuttajat: Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Minna Koivukangas, Keski-Suomen ELY)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 2
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 55 214 € (tuki 79,31 %) ja kokonaiskustannukset 69 614 €.
Hankkeen toteutus on suunniteltu ylimaakunnalliseksi, mutta rahoitusta ei ole haettu
kyseisistä maakunnista.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

8 Pohjois-Savon ilmastotiekartta
Liite 3

Pohjois-Savon ilmastotiekartta
Pohjois-Savon ilmastotiekarttaa on valmisteltu laajassa yhteistyössä sidosryhmien
kanssa syksyn 2020 sekä talven ja kevään 2021 aikana. Ilmastotiekartan luonnos on
ollut kommentoitavana hiilineutraalipohjoissavo.fi-verkkosivuilla 15.3.-8.4.2021.
Pohjois-Savon ilmastotiekartan ohjausryhmä on kokoontunut viimeisen kerran
26.4.2021. Ilmastotiekartan laaja-alainen ohjausryhmä esittää maakunnan yhteistyöryhmälle ilmastotiekartan hyväksymistä ja hiilineutraalisuustavoitteen asettamista
vuoteen 2035. Hiilineutraaliuteen pääsemiseksi kasvihuonekaasupäästöjä tulisi vähentää vähintään 80 % vuoteen 2035 mennessä vuoden 2007 tasosta ja jäljelle jäävät
päästöt sitoa tai kompensoida kestävällä tavalla.
Lisäksi ohjausryhmä esittää, että tiekartan toimeenpanoa ja seurantaa varten perustetaan säännöllisesti kokoontuva Pohjois-Savon ilmasto- ja kiertotalousryhmä, joka
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muodostetaan tiekartan ohjausryhmän pohjalta. Ryhmä järjestäytyisi ja päättäisi kokousvälistään ensimmäisessä kokouksessaan.
Maakunnan yhteistyöryhmä päättää ilmastotiekartan hyväksymisestä, hiilineutraaliustavoitteesta sekä toimeenpano- ja seurantaryhmän perustamisesta.
Maakunnallisen ilmastotiekartan laadintaa on koordinoinut Hiilineutraali maakunta Pohjois-Savo (HIMA) –hanke, jonka toteutusaika on 1.1.2020-30.10.2021.
Tapio Kettunen esittelee asian MYR:n kokouksessa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian.

Päätös:

Merkittiin asia tiedoksi. Tapio Kettuselta kysytään, tuleeko MYR:iin pohjaehdotus toimeenpano- ja seurantaryhmän kokoonpanosta.

9 Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027
Liite 4

Pohjois-Savon alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023-2027
Maa- ja metsätalousministeriö on 14.2.2020 kirjeellään pyytänyt ELY-keskuksia laatimaan omalle toimialueelleen Suomen CAP-suunnitelmaa osaltaan toimeenpanevan
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman yhteistyössä maakuntien liittojen,
kuntien, Leader-ryhmien ja muiden tärkeimpien kumppaneiden kanssa siten, että varmistetaan riittävä asiantuntemus kaikista CAP-eritystavoitteista. Kansallinen CAP27suunnitelma on valmistelussa ja sen arvioidaan lähtevän lausunnoille 6/2021. ELYkeskuksen tulee toimittaa alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma maa- ja
metsätalousministeriölle 30.6.2021 mennessä.
Alueellisen suunnitelman ensimmäinen versio oli maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyssä 15.3.2021. MYR:n jäsenille suunnatun Forms-kyselyn vastauksien mukaan esitetty visio ja painopisteet vastaavat hyvin maakuntamme tarpeita. Huoltovarmuus
nousi vastauksissa esille ja siihen liittyen on suunnitelmaa täydennetty.
Suunnitelmaa on täydennetty painopisteiden muotoilujen ja tavoitteiden määrittelyn
osalta sekä lisäksi toimenpiteitä on tarkennettu. Alueellisella tasolla eri rahastojen ohjelmien strategisen tason yhteensovitus on esitetty tapahtuvaksi koko ohjelmakaudeksi nimitettävässä Pohjois-Savon alueellisessa yhteistyöelimessä. Tämän toimielimen työhön osallistuvat alueen maakuntaliitto ja muut asianomaiset alueviranomaiset sekä kansalaisjärjestöjen kuten Leader-ryhmien sekä ympäristö- ja tasa-arvoa edistävien järjestöjen samoin kuin yrittäjien, viljelijöiden sekä muiden kehittämistyöhön
osallistuvien sidosryhmien edustajia.
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MYR päättää Pohjois-Savon alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 20232027 hyväksymisestä. ELY-keskus varaa mahdollisuuden täydentää suunnitelmaa indikaattoreiden, rahoitusjakauman ja maa- ja metsätalousministeriön antaman palautteen ja mahdollisten toimenpiteiden osalta.
Juha Kaipiainen/Jaana Tuhkalainen esittelee asiaa MYR:n kokouksessa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. Lopullinen versio maaseudun kehittämissuunnitelmasta tuodaan
tiedoksi MYR:lle syksyllä 2021.

10 Pohjois-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja sen ympäristöarvioinnin laadinta aloitettu
Työ- ja elinkeinoministeriö on antanut ohjeluonnoksen maakuntaohjelma 2022-2025
laadinnan aloittamisesta. Maakuntaohjelma perustuu aluekehityslakiin ja asetukseen
(356/2014). Uusi aluekehityslaki on tarkoitus hyväksyä 2021, mutta myös uuden aluekehityslain valmistelussa maakuntaohjelmalla on tärkeä rooli aluekehityksen ohjaajana.
TEM:n ehdottaman aikataulun mukaan tarkoitus on hyväksyä uusi maakuntaohjelma
maakuntavaltuustoissa syksyllä 2021. Tässä vaiheessa uudet 2021 kunnallisvaalien jälkeen valitut valtuutetut ovat aloittaneet työnsä. Jos valmistelu tarvitsee enemmän aikaa, voidaan hyväksyminen siirtää keväälle 2022, mutta uuden EU-ohjelmakauden alkamisen vuoksi tämä ei ole toivottavaa. Alustava tavoite on järjestää syksyllä 2021
maakuntavaltuuston ja -hallituksen seminaari maakuntaohjelman kehittämislinjauksista ja tavoitteista.
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.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy
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.
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Maakuntaohjelman valistelussa kokeillaan rakennetta, missä toimintalinjoista luovutaan. Tämä yksinkertaistaa suunnitelman rakennetta. Valistelumatriisin teemat on valittu yhdistelmäksi, mikä vastaa alkavan rahoituskauden, maakunnan kehittämistarpeiden, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden sekä yritysten kehittämisnäkemysten linjauksiin.

Korona-aika vaikuttaa maakuntaohjelman valmistelun käytäntöihin. Lähes kaikki ideoinnin ja tarpeiden kartoituksen keskustelut käydään etänä Teamsilla. Suuri osa aikaisemmilla valmistelukierroksilla tehdyistä yritysten henkilökohtaisista tapaamisista
(45-50 / maakuntaohjelma) on korvattu Kuopion kauppakamarin ja Savon yrittäjien
järjestämillä yritysryhmien keskusteluilla. Yksin kauppakamarin kautta jututetaan 9
yritysryhmää. Lisäksi eri kärkialojen valmistelussa tavataan useampia kymmeniä yrityksiä. Yritysten kuulemisten jälkeen keskusteluja käydään mm. oppi- ja tutkimuslaitosten, kehitysorganisaatioiden, kuntien, järjestöjen, rahoittajien ja viranomaisten
kanssa. Tällä ohjelmavalmistelukierrokselle maakuntaliitosta osallistuu useita henkilöitä.
Yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on alaspesifien kehittämistavoitteiden
ohella nousseet: ICT ja ohjelmistot / koneiden ja laitteiden AI, tekoäly, hajautettu
energia ml. biokaasu, kiertotalous ja kiertotalouskulttuurin ja johtamisen omaksuminen, data-analyysin ja ohjelmistoalan osaajien saatavuus, ICT-yrittäjyyden ja ICT-konsulttiyritysten kehittäminen, teollisten investointien lisääminen vaihtoehtona painottumiseen asuntorakentamiseen, EUn ympäristödirektiivien ohjausvaikutus mm. kestävän T&K:hon panostamisessa, teollisessa tuotannossa ja siitä saatava kilpailuetu,
alueen digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus, vetovoima, työvoiman saatavuus, kuntien nopea ja joustavasti reagoiva kaavoitus sekä etätyön mahdollistaminen aluerakenteessa.
Maakuntaohjelman valmistelumatriisin ajankohtainen versio esitetään MYR:n kokouksessa.
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Jari Jääskeläinen esittelee MYR:ssä asiaa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11 Tiedoksi saatettavat asiat
a) TEM:n päätös 29.4.2021: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelman REACT-EU-rahoituksen myöntövaltuudet 2021 (liite 5)

b) TEM-kirje 19.4.2021: Uudistuva ja osaava Suomi 2021 – 2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelma:
Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittamien valtakunnallisten teemojen välittävien toimielinten valinta (liite 6)
Työ- ja elinkeinoministeriö on EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisena pyytänyt kirjeellään 16.2.2021 rakennerahastotehtäviä hoitavien
ELY-keskusten ilmoittautumisia tulevan ohjelmakauden valtakunnallisten teemojen välittäviksi toimielimiksi.
Hallintoviranomainen vastaanotti määräaikaan mennessä kaikkien RR ELY-keskusten ilmoittautumiset välittäviksi toimielimiksi. Hallintoviranomainen on valtakunnallisten teemojen välittävien toimielimien valintaprosessin yhteydessä kuullut
teemojen vastuuministeriöitä ja valinnat on tehty yhteistyössä vastuuministeriöiden kanssa. Valinnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti välittävän toimielimen
hakemuksessa esittämään substanssisosaamiseen ja kokemukseen ao. teeman
mukaisen kehittämistoiminnan rahoittamisesta, jonka lisäksi huomioitiin teemojen alueellinen jako tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin.
c) Savon Yrittäjien toteuttaman koronakyselyn vastaukset 29.4.2021 (liite 7)
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi. ELY-esittelee MYR:ssä syksyllä valtakunnallisten teemojen toteutusta.

12 Muut asiat
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13 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 10.6.2021 klo 9.00.
Päätös:

Hyväksyttiin. Sihteeristön 2. kokous kesäkuussa on 23.6.2021.

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.39.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 6.5.2021

Satu Vehreävesa
puheenjohtaja (pj -> § 11 a)

Janna Merenniemi
sihteeri

Timo Ollila
puheenjohtaja (pj § 11 b – 14)
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