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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 16.4.2020 klo 09.04 – 11.05

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

(x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (poistui MYÖ, TYÖ, HYÖ! Osallisuudesta polkuja työelämään -hankkeen käsittelyn jälkeen)
(x) Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto, puheenjohtaja hankkeen TYKKE2-hankkeen käsittelystä lähtien
(x) Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto
(x) Ollila Timo, ELY-keskus
(-) Pihlaja Eija, ELY-keskus
(-) Kaipiainen Juha, ELY-keskus
(x) Patrikainen Pasi, ELY-keskus, puheenjohtaja hankkeen Nuoret pohjoissavolaiset
tulevaisuudentekijät osalta (poistui TYKKE2 -hankkeen käsittelyn jälkeen)
()

Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.04.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 Kokouksen työjärjestys
Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Työjärjestys hyväksyttiin. Tiedoksi saatettaviin lisättiin katsaus ohjelmakauden 2021 –
2027 valmisteluun.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
(ESR) TL 4

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden Osaamis- ja Liiketoimintaverkosto / Vetrea
Terveys Oy
Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulu Oy, Savon koulutuskuntayhtymä (Savon
ammattiopisto), Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos (Terveysliikunnan ja ravinnon tutkimussäätiö)
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Pia Pirskanen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 674 159 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
842 696 €.

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 25.5.2020 kokouksen tiedote
Maakunnan yhteistyöryhmän 25.5.2020 kokouksen asiat:
* Itä-Suomen yliopiston strategia; yhteistä vaikuttavuutta ekosysteemeissä / Jukka
Mönkkönen, Itä-Suomen yliopisto
* Pohjois-Savon TKI-ekosysteemien tilannekatsaus / Jari Jääskeläinen, Pohjois-Savon
liitto
* VERKA-hanke, Elinkeinot murroksessa- pilotti / Päivi Vestala, Pohjois-Savon liitto ->
siirretään
* Pohjois-Savon maakuntakaavakatsaus ja VLJS-valmistelu / Paula Qvick, Pohjois-Savon liitto -> siirretään
* Katsaus poikkeusoloista johtuviin muutoksiin rakennerahasto-ohjelmatoiminnassa
(kirjallinen menettely toteutettu?)
* Valtioneuvoston aluekehittämispäätös ja toimeenpanosuunnitelma 2020-2023 /
Satu Vehreävesa, Pohjois-Savon liitto
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* Rakennerahasto-ohjelman 2021-2027 luonnos (komissiolle toimitettu arvioitavaksi)
* Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman valmistelun käynnistäminen +
edunvalvonta-asiat / Satu Vehreävesa, PSL
* Maakunnan yhteistyöryhmän kehittämiskeskustelu
Päätösehdotus:

Sovitaan toukokuun kokouksessa tiedotteen sisällöstä.

Päätös:

Toukokuun sihteeristön kokouksessa sovitaan tiedotettavista asioista. MYR:n toukokuun kokouksen esiteltäviä aiheita karsitaan aikataulusyistä.

7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET

(EAKR) TL 2

3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen
Sustainable Tahko - Tahkon kestävän matkailun polku / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema: matkailu
Liite 2
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 149 278 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset
213 254 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(EAKR) TL 2

4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta
Asiakas- ja liiketoimintalähtöinen tuotekonsepti, BisTech / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 3
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 75 088 € (tuki 60 %) ja kokonaiskustannukset
125 146 €.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 3

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
UP - uudelle polulle / TOIMI-työvalmennussäätiö sr
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 4
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 401 729 € (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset
446 365 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 3

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Tahtotilana työkyky! -hanke itäsuomalaisille kunnille ja kaupungeille / Well3 Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Katriina Säisä)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 5
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 72 040 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
90 050 €.

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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(ESR) TL 4

9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
Uukkari / TOIMI-työvalmennussäätiö sr
Osatoteuttajat: Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 6
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 459 438 € (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset
510 486 €.

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
Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät / Pohjois-Savon Liitto-Maakuntayhtymä
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Pia Pirskanen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 7
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 200 000 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
250 000 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
Marko Korhonen ja Satu Vehreävesa poistuivat esteellisinä kokouksesta päätöksenteon ajaksi ja Pasi Patrikainen toimi hankkeen käsittelyssä puheenjohtajana.
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(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
MYÖ, TYÖ, HYÖ! - Osallisuudesta polkuja työelämään / Rautavaaran kunta
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 8
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 208 835 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
261 042 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
Marko Korhonen poistui kokouksesta hankkeen käsittelyn jälkeen ja Satu Vehreävesa
siirtyi puheenjohtajaksi.

(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
TYKKE2 / Huoltoliitto ry
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 9
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 482 064 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
602 579 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
Pasi Patrikainen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen.
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ELY-keskuksen ESR-haku poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin
Liite 10:

ELY-keskukselle 25.3.-14.4.2020 rahoitushaussa jätettyjen hankehakemusten sekä
päätösesitysten listaus
ELY-Keskus järjesti ylimääräisen ESR-haun turvaamaan pk-yritysten muutoskyvyn sekä
ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden poikkeusoloissa sekä mahdollistamaan
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tukevat toimet etä- ja digivälineitä hyödyntäen. Haussa
huomioitiin myös luovien alojen vaikeutunut tilanne. Haku avattiin 25.3 ja haku päättyi 14.4.2020 kolmen maakunnan alueella (Hakukuulutus). Rahoitushausta tiedotetiin
rakennerahastot.fi sivuilla, erilaisissa järjestöjen tilaisuuksissa ja ELY-keskuksen somekanavissa. Yhteydenottoja tuli enemmän kuin koskaan aiemmin hakujen yhteydessä.
Itä-Suomessa jätettiin ELY-keskukselle yhteensä 96 hakemusta, joista 48 kohdistui
Pohjois-Savoon. ELY-keskus esittää tästä määrästä Pohjois-Savossa hyväksyttäväksi 34
hakemusta ja hylättäväksi 13 hakemusta.

Päätös:

MYR:n sihteeristö puolsi ELY-keskuksen esitystä hyväksyttävistä ja hylättävistä hankkeista liitteen 10 mukaisesti.

HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 3

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Mä oon digiosaaja / Projectico Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (Kirsi Komppa)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 11
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 199 936 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
249 920 €.

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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(ESR) TL 3

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Luustoa ja ryhtiä liikunnasta / Savon Sulka ry
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 11
Kyseessä on kansalaislähtöisen paikallisen kehittämisen hanke.
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 36 488 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
45 610 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 Koronaviruksesta aiheutuvat poikkeustoimenpiteet Pohjois-Savossa
EU:n komissio on valmistellut ehdotukset CPR-yleisasetuksen ja solidaarisuusrahaston
muuttamiseksi (COVID-19) koronaepidemian vaikutuksiin reagoimiseksi. Asetusmuutoksia ei vielä ole hyväksytty, mutta jo nyt viranomaisia on kannustettu tarvittaviin
toimenpiteisiin.
Pohjois-Savossa on valmisteltu ja toteutettu toimenpiteitä, joilla koronaviruksen aiheuttamiin taloudellisiin sekä toiminnallisiin haasteisiin pyritään vastaamaan ja vaikutuksia lieventämään.
1. Pohjois-Savon MYR:n puheenjohtajiston päätöksellä on käynnistetty kaksi ylimääräistä hakua:
a) ELY-keskuksen ESR-haku poikkeusolojen aiheuttamiin tarpeisiin. Julkaistu
26.3.2020, haku päättyy 14.4.2020 – Hakukuulutus
Hankkeiden arviointiyhteenveto tallennetaan sihteeristön aineistoihin Teamsiin 15.4 illalla.
b) Pohjois-Savon liiton EAKR-erillishaku koronaviruksen aiheuttamien haittojen
torjuntaan ja korjaamiseen. Julkaistu 6.4.2020, haku päättyy 30.4.2020 –
Hakukuulutus
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee haut tiedoksi ja vie ne MYR:lle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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2. Käynnissä olevan rakennerahasto-ohjelman haun 15.5.2020 kuulutuksen täydentäminen ESR-toimien osalta:
a) Parantaa palveluja äkillisen taloustilanteen muutoksen johdosta lomautettujen ja työttömäksi jääneiden ohjaukseen, neuvontaan ja osaamisen kehittämiseen
b) Tukea mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistamiselle ja jatkamiselle
poikkeusolosuhteissa ja sen jälkeen
c) Edistää työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ja syrjäytymisvaarassa olevien
henkilöiden osallisuutta tukevia toimenpiteitä.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö hyväksyy hakukuulutuksen täydennykset ja vie asian MYR:lle tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. ESR-rahoitusta täydennykset tehdään välittömästi hakukuulutukseen ja asiasta tiedotetaan hankevalmistelijoille.
3. Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman täydentävä maakunnallinen valintakriteeri koronavirustilanteen aiheuttamiin poikkeusoloihin
”Koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen”.
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen pykälän 5 kohdan 7
mukaan MYR tekee tarvittaessa rakennerahasto-ohjelman seurantakomitean hyväksymiä valintakriteerejä tarkentavia alueellisia valintakriteerejä ja ilmoittaa
niistä hallintoviranomaiselle sekä huolehtii tarvittavista menettelytavoista niiden
soveltamiseksi alueella.
Hankkeiden valinnassa voidaan painottaa hankkeita (pisteytys EURA-järjestelmässä), jotka vastaavat poikkeusolon vaatimia tarpeita. Valintakriteeri otetaan
välittömästi käyttöön , mikäli MYR sen hyväksyy. -> 15.5. päättyvän haun kuulutusta täydennetään tältä osin.

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö esittää MYR:n hyväksyttäväksi maakunnalliseksi valintakriteeriksi
”Koronaepidemiasta aiheutuvien haittojen torjunta ja korjaaminen”. Asia käsitellään
MYR:n kirjallisessa menettelyssä, jotta maakunnallinen valintakriteeri saadaan pikaisesti käyttöön EURA-järjestelmään.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. Korjataan MYR:n kirjalliseen menettelyyn termiksi ”alueellinen valintaperuste”.
4. Jatkuvaan hakuun siirtyminen 15.5.2020 päättyvän haun jälkeen
Koronaepidemiaan reagointi ja tarvittavien toimenpiteiden käynnistäminen edellyttävät nopeita toimia. Tästä syystä Pohjois-Savossa on tarpeen siirtyä jatkuvaan
hankehakuun.

Päätösehdotus:
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. Laaditaan tiedote rahoitushakuihin liittyvistä muutoksista maakunnan kehittäjille jaettavaksi.

9 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 2020-2023 - Kestävät ja elinvoimaiset alueet
Liite 12

Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueiden kehittämisen painopisteistä 20202023 - Kestävät ja elinvoimaiset alueet
Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti aluekehittämisen lähtökohtana
ovat alueiden vahvuudet ja erityispiirteet. Valtioneuvoston tekemällä aluekehittämispäätöksellä luodaan edellytyksiä taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävälle tulevaisuudelle sekä turvataan asukkaiden hyvinvointia ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä Suomen kaikilla alueilla.
Aluekehittäminen pohjautuu viiteen painopisteeseen, joissa kestävä kehitys ja digitalisaatio ovat läpileikkaavia teemoja:
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

Alueiden kehittäminen on poikkihallinnollista ja vuorovaikutteista työtä erilaisten alueiden elinvoiman vahvistamiseksi. Aluekehittämispäätöksessä painotetaan vuorovaikutuksen lisäämisen merkitystä valtioneuvoston sisällä, valtion ja maakuntien välillä,
maakunnissa sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden sekä järjestöjen ja kansalaisten
kesken, jotta alueiden kehittäminen olisi mahdollisimman vaikuttavaa.
Aluekehittämispäätös on valmisteltu yhteistyössä ministeriöiden, maakuntien liittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteiden saavuttamiseksi ministeriöt laativat
yhdessä maakuntien liittojen kanssa toimeenpanosuunnitelman, joka määrittelee askelmerkkejä hallituskauden aluekehittämistoimille. Toimeenpanosuunnitelmassa tullaan huomioimaan koronavirusepidemian vaikutukset alueiden kehitykselle. Päätöksen seurannasta vastaa alueiden uudistumisen neuvottelukunta (AUNE), jonka puheenjohtajana toimii elinkeinoministeri Mika Lintilä.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi aluekehittämispäätöksen. Asia käsitellään 25.5.
MYR:n kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
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10 Sihteeristön tulevat kokoukset
Sihteeristön kokouksia on aikataulutettu seuraavasti vuodelle 2020:
to 30.4.
to 14.5. (MYR 25.5.)
ke 3.6. (MYR 15.6.)
to 6.8.
to 10.9.
to 8.10. (MYR siirretty tähän ajankohtaan päättäjäseminaarista johtuen)
to 12.11. (MYR 23.11.)
to 10.12.
Koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen järjestetään tarvittaessa lisäkokouksia.
Päätösehdotus:

1) MYR:n sihteeristö päättää tarvittavien lisäkokousten järjestämisestä.
2) MYR:n sihteeristö päättää siirtää syyskuun kokouksen pidettäväksi ma 28.9. ja jättää 8.10. kokouksen pitämättä päättäjäseminaarista johtuen.

Päätös:

1) Sihteeristön päätti lisäkokousten järjestämisestä kesäkuun ja elokuun puolivälissä.
Tarvittaessa lisäkokouksia järjestetään joustavasti. Sihteeristön kokousajankohdista
tiedotetaan rahoitushakua koskevien muutosten yhteydessä, koska kokousrytmi määrittää hankekäsittelyä.
2) Hyväksyttiin päätösehdotus.

11 Tiedoksi saatettavat asiat
1. to 8.10.2020 Päättäjäseminaari maakuntavaltuustolle, maakuntahallitukselle ja
maakunnan yhteistyöryhmälle:
aiheina mm. maakuntaohjelman ulkoinen arviointi, mk-ohjelman ja rr-ohjelman
toteutus (mm. hankeseuranta), toimintaympäristöanalyysiä, erityisteemana koulutus, uuden maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadinnan evästys sekä uuden
rr-ohjelman esittely, valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tilanne.
2. Talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli kokouksessaan 31.3.2020 valtion
osallistumista suurten kaupunkiseutujen maankäytön, asumisen ja liikenteen
(MAL) sopimusneuvotteluihin. MAL-sopimuksilla vahvistetaan kaupunkiseudun
kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä.
Valtio käynnistää MAL-sopimusneuvottelut kolmen uuden seudun – Jyväskylän,
Lahden ja Kuopion kanssa. Vuoden 2020 alussa valmistunut selvitys näki MAL-sopimusmenettelyllä monipuolisia muun muassa ilmastotyöhön ja kaupungistumiseen liittyviä hyötyjä sekä valtiolle että kaupunkiseuduille.

Rakennamme maakunnan menestystä
pohjois-savo.fi

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

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

Pöytäkirja

4/2020

12 (13)

21.4.2020

Valtion puolesta sopijaosapuolina ovat ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
ARA, Väylävirasto, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
3. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan alueellinen jako
maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä siltasopimusten toimeenpanoon
(liite 13)
4. Rakennerahastojen hallintoviranomainen toimitti ELY-keskuksiin, maankuntien
liittoihin ja sosiaali- ja terveysministeriöön tietopyynnön (20.3.20), jossa pyydettiin viranomaisilta tietoa mahdollista koronaviruspandemiasta johtuvista muutosja ohjaustarpeista kuluvassa rakennerahasto-ohjelmassa. Saadut vastaukset on
käsitelty, ja kyseisille viranomaisille on 9.4. lähetetty liitteenä oleva kirje (liite 14.
Tämä kirje sekä alkuperäinen tietopyyntö löytyvät myös rakennerahastojen
ekstranet-palvelusta osoitteessa rakennerahastot.fi. Ekstranetissä on myös laajempi ohje pandemian aiheuttamista erityisjärjestelyistä rakennerahastohankkeissa.
Mahdolliset jatkokysymykset pyydetään toimittamaan osoitteeseen hvo@tem.fi
5. Liitteenä 15 on yhteenveto potentiaalisista rahoitettavista ESR-hankkeista opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen toimenpidekokonaisuuteen Osuvaa
osaamista järjestetystä hankehausta. Hankehaku koski osiota Osuva ohjaus ja siihen jätettiin yhteensä neljä hakemusta.
Kannanotot hankkeisiin toivotaan huhtikuun aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle osoitteeseen henri.helander@ely-keskus.fi.
6. Rakennerahasto-ohjelman 2021 – 2027 valmistelutilanne
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

12 Muut asiat
•
Päätös:
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13 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava Teams-kokous pidetään torstaina 30.4.2020 klo 9.
Päätös:

Hyväksyttiin.

14 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.05.

Marko Korhonen
Janna Merenniemi
puheenjohtaja
sihteeri
§ 1 -> MYÖ, TYÖ, HYÖ! - Osallisuudesta
polkuja työelämään -hankkeen käsittelyyn saakka

Satu Vehreävesa
puheenjohtaja
hankkeen TYKKE2-hankkeen käsittely ->
§ 14

Pasi Patrikainen
puheenjohtaja
hankkeen Nuoret pohjoissavolaiset tulevaisuudentekijät osalta

Pöytäkirja hyväksytty sähköpostitse 22.4.2020
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