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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 12.8.2021 klo 9.00 – 9.58

Paikka

Teams, Pihlaja-kokoustila

Osallistujat

(x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto -> asiakohta 7, hanke
Luova REAKTIO (klo 10.21)
(x) Vehreävesa Satu, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto -> asiakohdasta 7, hanke
Inhimillinen resurssointiympäristö
(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 (MYR-varapuheenjohtaja)

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.

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

7/2021

2 (8)

12.8.2021

4 Maakunnan yhteistyöryhmän 23.8.2021 kokouksen asiat ja tiedotus
Maakunnan yhteistyöryhmän 23.8.2021 kokouksen asiat:
•

MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet (tällä kertaa näitä ei ole)

•

Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman muutokset / Satu Vehreävesa, PSL (omana pykälänä)

•

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman
a) tilannekatsaus (ohjelmarahoituksen alueellinen jakauma)
b) rahoitushaun avaaminen Pohjois-Savossa / Satu Vehreävesa, PSL; Timo
Ollila, ELY-keskus (omana pykälänä)

•
•

Pohjois-Savon ELY-keskuksen yritysrahoituskatsaus / Eija Pihlaja, ELY-keskus
Business Finlandin rahoitus Pohjois-Savossa, Suomen kestävän kasvun ohjelman
– elpymisvälineen rahoitus / Harri Kivelä ja Aki Parviainen, Business Finland
Finnveran rahoituskatsaus / Mikko Vänttinen, Finnvera
North Savo Startup Fund -tilannekatsaus / Heidi Ahonen, Nostetta Ventures Oy

•
•

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.
MYR:n puoltoa edellyttäviä hankkeita pyydetään ennakkoon laatimaan tiedotepohjat.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

MYR:n kokoukseen viedään käsiteltäväksi rahoitussuunnitelman muutoksen osalta
vain ELY:n keväällä tekemät valtuussiirrot EURA-järjestelmän kehittämishankerahoituksesta TUKI-järjestelmän yritysrahoitukseen. Tässä pöytäkirjassa on erillinen pykälä
asiasta.
Uudistuva Suomi ja osaava Suomi 2021 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelman osalta
Satu ja Timo kertovat ajankohtaiset kuulumiset; rahoitushaun avaaminen siirretään
käsiteltäväksi syyskuun MY-kokoukseen.
Päätetiin, että 23.8.2021 MYR:n kokouksesta ei ole tarvetta tiedottaa. 20.9.2021 on
MYR:n nykyisen kokoonpanon viimeinen kokous ja sen yhteydessä normaalin kokoustiedottamisen lisäksi haastatellaan MYR:n puheenjohtajistoa.
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5 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.
6 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
KIELTEISET HANKE-ESITYKSET
Ei hanke-esityksiä.
7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 5

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Turinatupa / ViaDia Pohjois-Savo ry
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Niin Suorsa)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 134 770 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
168 460 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 9

12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen
Luova REAKTIO! Uutta arvoa luovat verkostot / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 2
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 358 789 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
448 486 €.

Päätösehdotus:
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Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.
Puheenjohtaja Korhonen poistui kokouksesta ja puheenjohtajaksi vaihtui Vehreävesa.

(ESR) TL 9

12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen
Inhimillinen resurssointiympäristö / Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 3
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 236 080 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
295 100 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 9

12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen
LEAP - Kasvuhakuisten pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kuopion alueen kauppakamari ry
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 4
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 394 667 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
493 335 €.

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 Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitustilanne sekä ohjelmakauden täysimääräisen toteutumisen varmistaminen
Liite 5
Liite 6
Liite 7
Liite 8

Arvio rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 rahoitustilanteesta Pohjois-Savossa
Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 Pohjois-Savon vuoden 2019 rahoitussuunnitelma
TEM:n jakopäätös 22.6.2021 myöntövaltuuksista Etelä-Savon ELY-keskukselle
TEM-kirje 4.8.2021: Kysely uudelleenbudjetoitavista rakennerahastovaroista ja varojen suuntaamisesta ohjelmakauden 2014-2020 lopussa
Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 täysimääräisen toteutumisen varmistamiseksi
Pohjois-Savon rahoittajat käyvät läpi rahoituksen kokonaistilannetta edellisen sihteeristön kokouksen päätöksen mukaisesti. Mahdolliset toimintalinjojen ja rahoittajien
väliset valtuussiirrot eli rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman muutokset käsitellään MYR:ssä 23.8.2021 tai myöhemmin syksyllä.
Liitteeseen 5 on koottu saatavilla olevat tiedot rakennerahasto-ohjelman valtuuksista
ja käytöstä Pohjois-Savossa.
Yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskus on saanut 22.6.2021 jakopäätöksellä lisärahoitusta (liite 7) (P-Savon osuus Itä-Suomen lisävaltuuden määrästä ei ole tiedossa).
Kesäkuun jakopäätöksellä TEM on kansallisesti jakanut jäljellä olleet valtuudet yritysrahoitukseen. Nykyisen ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelman yritystukien haku
päättyy 31.8.2021. Tämä vaikuttaa jäljellä olevien yritystukien määrän arviointiin. ELYkeskuksen käytettävissä oleva rahoitus tarkentuu kokouksessa.
Lisäksi maakunnassa on käytettävissä Business Finlandilta (v. 2019 toimeenpanosuunnitelma) käyttämättä jäänyt valtuus 2,6 milj. € (EAKR), jonka osalta sihteeristö keskustelee kohdentamisesta. TEM on pyytänyt ilmoittamaan tämän valtuuden kohdentamisesta.
ELY-keskus on keväällä 2021 siirtänyt toimintalinjojen 1 ja 2 EAKR-valtuuksia noin miljoona euroa toimintalinjalle 1 (TUKI2014) yritysrahoitukseen.
TEM pyytää 4.8.2021 kirjeellään (liite 8) välittäviä toimielimiä ilmoittamaan uudelleen
budjetoitavista valtuuksista ja tarvearvioista. Lisätalousarvion valmisteluaikataulun
takia välittävien toimielimien tulee toimittaa vastaukset uudelleen budjetoitavista valtuuksista ja tarvearvioista (Excel-muodossa) työ- ja elinkeinoministeriöön 19.8.2021
mennessä. Purkaantuneiden ja vielä ohjelmakauden loppuvuosina purkautuviksi tulevien myöntämisvaltuuksien uudelleenbudjetointia esitetään tehtäväksi lisätalousarviossa syksyllä 2021 kolmatta kertaa ohjelmakauden 2014–2020 aikana.
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Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman hankkeita voidaan toteuttaa 31.8.2023 saakka. Jäljellä olevaa rahoitusta voi hakea jatkuvasti.
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen edustajat keskustelevat asiasta ennakkoon ke
11.8.2021.
Satu Vehreävesa ja Janna Merenniemi esittelevät asiaa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö keskustelee ohjelmakauden 2014-2020 rahoituksen tilanteesta
Pohjois-Savossa.
MYR:n sihteeristö esittää, että MYR hyväksyy 23.8.2021 kokouksessa seuraavat Pohjois-Savon rahoitussuunnitelmaan tehtävät muutokset:
a) ELY:n keväällä 2021 tekemät valtuussiirrot yritysrahoituksen kysynnän takia
b) Vuoden 2019 toimeenpanosuunnitelman Business Finlandin valtuuden 2,617 milj.
€ uudelleen kohdentaminen - esitys laaditaan kokouksessa.
c) Muut mahdolliset sihteeristön kokouksessa esille nousevat muutokset.

Päätös:

a) 23.8.2021 MYR-kokoukseen viedään hyväksyttäväksi ELY-keskuksen keväällä tekemät valtuussiirrot EURA-järjestelmän kehittämishankerahoituksesta TUKI-järjestelmän yritysrahoitukseen.
b) Etelä-Savon ELY-keskuksen Itä-Suomeen yrityksille kohdennettavan 6,5 milj.€
REACT-EU maakunnittainen jako on vielä neuvottelujen alla. Tällä hetkellä näyttää,
että jo myönnössä olevat sekä tulevat REACT-EU-lisävaltuudet tulevat täysimääräisinä
käytettyä sekä Pohjois-Savon liitossa että ELY-keskuksessa.
c) Nykyisen kauden yritystukien haku päättyy elokuun 2021 lopussa, jolloin selviää
tuen kokonaistarve.
d) Rahoituksen kokonaistilanteeseen palataan syyskuussa, jolloin katsotaan myös Business Finlandin jakamattoman rahoituksen (2,617M€) kohdentaminen maakunnassa.
e) Pohjois-Savon rakennerahastovarojen tilanteeseen sekä mahdollisiin rahoittaja- ja
toimintalinjakohtaisiin muutoksiin palataan tarpeen mukaan tulevissa sihteeristön ja
MYR:n kokouksissa. Pohjois-Savoon kohdennetut tuet tullaan käyttämään täysimääräisesti Pohjois-Savossa toteutettaviin kehittämis-, koulutus- ja yritystukihankkeisiin.

9 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027- alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 1. rahoitushaun avaaminen Pohjois-Savossa
Uuden ohjelmakauden on tarkoitus käynnistyä 1.9.2021. Uutta aluekehityslainsäädäntöä ei kuitenkaan ole vielä hyväksytty eikä TEM ole ilmoittanut alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisesta varojen jaosta. Rahoitushaku avataan EURA:ssa eikä
vielä ole tietoa, milloin se on mahdollista.
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Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö arvioi, onko rahoitushaun avaaminen mahdollista viedä tässä vaiheessa MYR:n seuraavaan kokoukseen.

Päätös:

Sihteeristö totesi, ettei vielä elokuun MYR:ssä ole edellytyksiä avata rahoitushakua.
Asia siirretään syyskuun MYR:n kokoukseen, jolloin hyväksytään myös alueelliset valintakriteerit.

10 Tiedoksi saatettavat asiat
a) Liite 9: TEM-kirje: Ennakkotietoa vuoden 2022 järjestettävistä aluekehittämisen
keskusteluista ja niihin valmistautumisesta vuoden 2021 aikana
Aluekehittämisen keskustelut toteutetaan jatkossa syksyllä voimaan tulevan aluekehittämislain mukaisesti. Aluekehittämisen keskustelujen tavoitteena on pyrkiä
valtion ja alueiden tahojen yhteisen näkemyksen muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toimintaedellytyksistä alueiden kehittämisen suunnittelua ja toimeenpanoa varten.
Aluekehittämisen viranomaisina maakuntien liitot koordinoivat alueellaan keskustelujen valmistelua sekä kutsuvat keskusteluihin myös muita alueellisia osallistujia käsiteltävien aiheitten mukaan. Alueita edustavat maakunnan liiton edustajien ohella kulloinkin käsiteltävien teemojen mukaan esimerkiksi kuntien ja kaupunkien, oppilaitosten, kehittämisyhtiöiden tai muiden tahojen edustajat. Erityisesti elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osallistuminen aluekehittämistä
toimeenpanevina viranomaisina on tärkeää. Valtioneuvoston puolelta osallistujina ovat ministeriöiden edustajat.
Aluekehittämisen keskustelut järjestetään vuoden 2022 helmikuussa. Aluekehittämisen keskusteluissa käsitellään eri hallinnonaloja koskevia ajankohtaisia ja
merkittäviä asioita, jotka liittyvät aluekehittämispäätökseen, maakuntaohjelmaan
ja aluekehityksen ajankohtaiseen tilannekuvaan. Tarkempi ohjeistus sisältäen alueellisen tilanne- ja kehityskuvan ja keskusteluteemojen valmistelun sekä keskustelujen tarkemmat ajankohdat lähetetään alkusyksyn aikana.
b) Liite 10: Pohjois-Savon liiton myöntämän tuet kevätkaudella 2021
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11 Muut asiat

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

7/2021

8 (8)

12.8.2021

12 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 9.9.2021 klo 9.00 alkaen teamsillä ja
Pohjois-Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.58.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 12.8.2021

Marko Korhonen
puheenjohtaja
§1 -> §7 (Luova REAKTIO)

Satu Vehreävesa
puheenjohtaja
§7 (alkaen hankkeesta Inhimillinen resurssointiympäristö)

Janna Merenniemi
sihteeri
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