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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 6.8.2020 klo 9.00 – 10.21

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
Tarkiainen Kari, Pohjois-Savon liitto
Tuomela Tuija, 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. Muissa asioissa kuultiin ohjelmakauden 2021 – 2024 budjettivalmistelusta.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET
(ESR) TL 3

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Tuumasta toimeen / Kaavin kunta
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Kimmo Kettunen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 509 341 € (tuki 85,34 %) ja kokonaiskustannukset 596 870 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus. Timo pyytää valmistelijaa konkretisoimaan toimenpiteitä
valintaesitykseen ja perustelut korkealle tukiprosentille.

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

6 Maakunnan yhteistyöryhmän 17.8.2020 kokouksen järjestäminen ja tiedottaminen
Maakunnan yhteistyöryhmän 17.8.2020 kokouksen asiat:
* MYR:n puoltoa vaativat hankkeet
* North Savo Startup Fund / Heidi Ahonen, Nostetta Ventures
* Pohjois-Savon yritysrahoituskatsaus / Eija Pihlaja, ELY-keskus
* Finnaveran rahoitusmahdollisuudet / Mikko Vänttinen
* Pohjois-Savon kasvusuunnitelman 2021 - 2022 (toimeenpanosuunnitelma) evästyskeskustelu / Satu Vehreävesa, PSL
* Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toteutus Pohjois-Savossa tiedoksi

Päätösehdotus:
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Päätös:

1) järjestetään tulevat MYR-kokoukset pääsääntöisesti siten, että kokoukset pidetään
normaaliin tapaan maakuntasalissa ja järjestetään teams-yhteys etänä osallistuville.
Paikan päälle tulevien tulee ilmoittautua ennakkoon tarjoilujen vuoksi Jannalle.
2) Kokoustiedote koostuu Invest and Expand in Pohjois-Savo -hankkeesta, yrityksille
suunnatusta kannustuksesta hakea jäljellä olevaa yritysrahoitusta elvytykseen sekä
mahdollisen Lintilän tekemän kansallisen rr-rahoitusratkaisun kommentoinnista.
Janna laittaa asianosaisille viestiä MYR-tiedotteen laatimisen aikataulusta.

7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 3

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Pohjois-Savo Talent Hub / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kaupunki, Kuopion alueen kauppakamari
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 2
Hankkeelle esitetty EU + valtion on 489 732 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
612 167 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
(ESR) TL 3

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Viestinnän palvelukonseptin kehittäminen ja toimintamallin uudistaminen / Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Katriina Säisä)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 3
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Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 92 096 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
115 120 €.
Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(ESR) TL 3

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Terveysdatasta kasvua ja kansainvälistymistä Pohjois-Savoon - valmisteluhanke /
Kasve Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Katriina Säisä)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 4
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 62 968 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
78 710 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

8 Alueiden kehittämisen korona-elvytyspaketin valmistelu Pohjois-Savossa (=maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
Liite 5

TEM-kirje 18.6.2020: Alueiden kehittämisen korona-elvytyspaketin valmistelu (sisältää rakennerahastovaroja koskevan kyselyn)

Liite 6

Täydentävä valtuustarvekysely momentin 32.30.42 mukaiselle valtuudelle sekä uudelleen budjetoitaville rakennerahastovaroille koskien lain (9/2014) mukaisia yritystukia

Liite 7

Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 käytettävissä olevat varat Pohjois-Savossa (tallennetaan 5.8.2020)

Liite 8

P-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma / kasvusuunnitelma 20202022 – alustavia painotuksia yrittäjien etujärjestöiltä (tallennetaan 5.8. klo 12)
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Alueellisten selviytymissuunnitelmien laadinta
Koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten
toimien kokoamiseksi laaditaan maakuntien liittojen johdolla alueellinen selviytymissuunnitelma. Tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa aluetalouden ja työllisyyden elpymisen kannalta keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista resilienssiä. Alueellisilla suunnitelmilla viitataan siihen työhön, joka alueellista tilannekuvaa ja kehitysnäkymiä koskevan kyselyn perusteella on jo useimmilla alueilla käynnissä. Tarkoituksena ei ole käynnistää tämän työn kanssa rinnakkaista prosessia vaan
tarvittaessa hyödyntää jo valmisteilla olevia suunnitelmia niitä tarvittaessa täydentäen.
Suunnitelman tulee sisältää sekä nopean palautumisen painopisteet ja toimenpiteet,
että valinnat uuden kasvun käynnistämiseksi. Tähtäimessä tulee olla elinkeinorakenteen uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Jälleenrakennuksen toimenpiteiden tulee vauhdittaa digitalisaatiota ja tukea
hiilineutraalin ja kestävän yhteiskunnan rakentamista. Myös julkiset hankinnat ovat
elvytyksen kannalta merkittäviä. Jälleenrakennuksen elementtejä on kuvattu tarkemmin Exit- ja jälleenrakennustyöryhmän 2. vaiheen raportissa Koronakriisin jälkihoito ja
jälleenrakennus.
Suunnitelma on edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle. Aikajänteeltään suunnitelman tulee kattaa vähintään vuodet 2020 – 2021. Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät maakuntaohjelmatyön 2022– 2025 valmistelun yhteydessä. Suunnitelman tulee olla laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä aluekehittämisen toimijoiden (kuten kunnat, ELY-keskus, TE-toimisto, kehitysyhtiöt, korkeakoulut ja oppilaitokset, elinkeinoelämä) kanssa. Suunnitelmien sisältöä tai laatua
ei arvioida ministeriössä, mutta elvytyspaketin käytöstä suunnitelmien toimeenpanoon tulee raportoida työ- ja elinkeinoministeriölle myöhemmin täsmennettävällä tavalla.
Elvytyspaketin kohdentuminen
Rahoitusta kohdennetaan koronakriisin vuoksi heikentyneen aluetalouden ja työllisyyden elvyttämiseen sekä uuden kasvun luomiseen aluelähtöisiin suunnitelmiin perustuen. Paketin muita osia ovat mm. kansallisen kaupunkistrategian ja seutukaupunkiohjelman toimeenpano-ohjelman mukaiset toimenpiteet, innovaatioekosysteemisopimusten nopea käynnistäminen sekä alueiden verkostohankkeet.
Elvytyspaketin määrärahoin rahoitettavat hankkeet voivat liittyä esimerkiksi toimintaympäristön kehittämiseen, yritysten liiketoiminnan kehittämiseen, uusien arvoketjujen ja liiketoimintaekosysteemien luomiseen, TKI-toimintaan, työpaikkojen säilyttämiseen ja luomiseen, nuorisotyöttömyyden ehkäisyyn, työvoiman kohtaantoon tai
osaamisen kehittämiseen.
Valtioneuvosto päättää elvytyspaketin jaosta syksyllä 2020 maakuntien liitoille ja
ELY-keskuksille käytettäväksi alueilla valmisteltavien koronaselviytymissuunnitelmien sekä muiden aluekehittämisen ja kaupunkipolitiikan toimenpiteiden rahoittami-
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seen. Kaupunkipolitiikan toimenpiteiden rahoitusta ohjaavat kestävän kaupunkikehittämisen suunnitelma, kansallinen kaupunkistrategia ja seutukaupunkiohjelma. Näiden osien rahoitus ei sisälly alueellisiin selviytymissuunnitelmiin. Rahoitus sisältää
sekä EU:n alue- ja rakennepolitiikan, kansallisen aluekehittämisen varoja sekä kansallisen yritystuen varoja (liite 5). Rahoitus kohdistetaan kaikille alueille painottaen
niitä alueita, jotka ovat eniten kärsineet koronakriisistä.
Pohjois-Savon korona-selviytymissuunnitelman / mako toimeenpanosuunnitelman
valmisteluaikataulu:
Elokuu
6.8. MYR sihteeristön evästys sisältöön (diat)
14.8. Työpaja sisältöjen ja reunaehtojen työstämiseksi (PSL, ELY, yrittäjäjärjestöt)
17.8. MYR:n evästys sisältöön
20.8. P-Savon yrittäjien ystävät -ryhmä
24.8. MKH:n evästys sisältöön
24.8. PSL sisäinen palaveri
Elo-syyskuun vaihteessa kasvusuunnitelman diaesityksen sisältö muokataan julkaisumuotoon
Syyskuu
3.9. Ylä-Savon seututapaaminen (Kiuruvesi) ja Sisä-Savon seututapaaminen (Keitele)
4.9. Kuopion ja Koillis-Savon seututapaaminen (Kuopio)
8.9. Johtajapalaveri (oppilaitosten rehtorit, Patrikainen, Pirhonen)
10.9. Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus
21.9. MKH:n evästys (asiakirjaluonnos oltava valmiina 10.9.)
28.9. MYR sihteeristö
30.9. Pohjois-Savon selviytymissuunnitelman (luonnos) toimittaminen Työ- ja elinkeinoministeriöön
Lokakuu
8.10. TOPSU/kasvusuunnitelman hyväksyntä MYRissä
26.10. TOPSU/kasvusuunnitelman hyväksyntä MKH:ssa (edunajamisasiat)
31.10. TOPSU/kasvusuunnitelman toimitus TEM:iin
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen palavereissa käsitellään rakennerahasto-ohjelman 2014 – 2020 varojen tilannetta maakunnassa (liite 6). Työ- ja elinkeinoministeriö
on pyytänyt liitteen 4 kirjeessä välittäviä toimielimiä toimittamaan 19.8. tiedot rahoitustarpeista sekä uudelleen budjetoitavista valtuuksista perusteluineen.

Päätösehdotus:
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Päätös:

1) Asiakirjan otsikko: Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020 – 2022 -maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
2) Satu, Timo, Soile ja Janna sopivat palaverin käydäkseen läpi PSL:n ja ELY:n vastaukset TEM:n kyselyyn, koska jäljellä olevien rr-varojen määrällä ja kohdentamisella on
merkitystä kasvusuunnitelman sisältöön.
3) Diaesityksen sisältöä / kasvusuunnitelman sisältöä työstetään tulevissa kokouksissa. MYR:lle ei toimiteta vielä seuraavaan kokoukseen diaesitystä.
4) Suunnitelman sisältöä käsitellään kunnanjohtajien kokouksessa pe 28.8.2020.

9 Tiedoksi saatettavat asiat
1. MYR:n työjärjestyksen tarkentaminen etäkokousten pitämiseksi. Tarkennettu
kohta tuodaan kokoukseen.

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö vie tarkistetun työjärjestyksen hyväksyttäväksi maakunnan yhteistyöryhmälle ja vahvistettavaksi maakuntahallitukseen.

Päätös:

Janna tarkentaa MYR:n työjärjestyksen pykälää 8 seuraavasti: Pääsääntöisesti MYR:n
kokouksiin järjestetään etäyhteys aina, kun kokous fyysisesti pidetään Pohjois-Savon
liiton maakuntasalissa. Viedään tarkistettu työjärjestys ja ohje etäkokoukseen osallistumisesta hyväksyttäväksi maakunnan yhteistyöryhmälle ja vahvistettavaksi maakuntahallitukseen.

10 Muut asiat

1. EU:n Interreg Baltic Sea Regionin uutta ohjelmaa koskeva julkinen kuuleminen
on nyt avoinna. Ohjelmaa ollaan parhaillaan valmistelemassa tulevalle ohjelmakaudelle vuosille 2021-2027. Julkisen kuulemisen tavoitteena on saada kommentteja sidosryhmiltä uuden ohjelman temaattisista aihealueista, joita tulee
olemaan seitsemän. Lisätietoa aihealueista löytyy täältä.
Kommentteja voi jättää 4. syyskuuta 2020 saakka. Kommentit otetaan huomioon
ohjelman myöhemmässä tarkastelussa ja valmistelussa.
Julkinen kuuleminen Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta
2. Pohjois-Savon EU-rahoitusinfo 2020

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

8/2020

8 (8)

6.8.2020

Päätös:

1) Janna vastaa Itämeren alueen ohjelman kuulemiseen määräaikana tarvittaessa
konsultoiden muita henkilöitä.
2) Päätettiin pitää rahoitusinfo to 5.11.2020 klo 8.30 – 12 tavanomaisin järjestelyin
(maakuntasalissa ja striimattuna nettiin, vastuuhenkilöt Janna, Soile, Timo, Juha,
Merja). Tilaisuuden sisältöä ja järjestelyjä pohditaan erillisessä palaverissa.

11 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraavat kokoukset pidetään keskiviikkona 19.8.2020 klo 9.00 ja maanantaina 28.9.2020 klo 9.00.
Päätös:

12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.21.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 6.8.2020.

Marko Korhonen
puheenjohtaja
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sihteeri
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