Pöytäkirja

8/2021

1 (8)

9.9.2021

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö
Aika

torstai 9.9.2021 klo 9.00 – 10.15

Paikka

Teams, Pihlaja-kokoustila

Osallistujat

(-)
(x)
(x)
(-)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto
Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (pj kohdat 4-13)
Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto (pj kohdat 1-3)
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 Soile Juuti avasi kokouksen klo 9.00.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Päätösehdotus:

Todetaan kokous päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin.

3 Kokouksen työjärjestys
Päätösehdotus:

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin asialista.
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän 20.9.2021 kokouksen asiat ja tiedotus
Maakunnan yhteistyöryhmän 20.9.2021 kokouksen asiat:
•

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

•

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman, ohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian luonnoksen käsittely / Jari Jääskeläinen, PSL (pykäläasia)

•

Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022-2023 (toimeenpanosuunnitelma) evästyskeskustelu / Satu Vehreävesa, PSL (pykäläasia)

•

MYR:n kehittämiskeskustelu: MYR-työskentelyn kokemukset ja evästykset (tehtävät, sidosryhmäkyselyn tulokset)

•

Tiedoksi:
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus / Satu Vehreävesa, PSL
b) Pohjois-Savon ELY-keskuksen tulossopimuksen tarkistuksen valmistelu / Pasi
Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus

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:

Päätettiin, että MYR-puheenjohtajiston (Kääriäinen, Patrikainen, Aikio-Tallgren, Airas)
kokemuksia MYR-työskentelystä ja evästyksistä tulevaan kootaan tiedotteeksi. Janna
ja Jari Sihvonen koordinoivat asiaa. Hankkeista ei tiedoteta tällä kertaa, kun isoja
hankkeita ei ole käsittelyssä.
Kokouksen puheenjohtajuus siirtyi Satu Vehreävesalle.

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

7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET
(EAKR) TL 8

12.1. Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta
Kuopion DIGIkeskusta / Kuopion kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys ry
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Eija Pihlaja (valmistelija Marko Hämäläinen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 130 810 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
163 515 €.
Kyseessä on Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

(EAKR) TL 8

12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta
Monipaikkaisuuden, etätyöskentelyn ja matkailun tiedolla johtaminen / Kehitysyhtiö Savogrow Oy
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 2
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 333 850 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset
417 312 €.
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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
HelpDesk 2-hanke / Savon Yrittäjät ry
Osatoteuttajat:
Rahoittaja: ELY-keskus
Hankkeen esittelee Tuija Tuomela (valmistelija Sari Marttila)
Innovaatiokärki/teema:
Liite 1
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 361 626 € (tuki 90 %) ja kokonaiskustannukset
401 806 €.

Päätösehdotus:

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

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

HYLÄTTÄVÄT HANKKEET
Ei hanke-esityksiä.

8 Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040, -ohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian luonnoksen käsittely
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.
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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

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

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

Pöytäkirja

8/2021

5 (8)

9.9.2021

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.
Maakuntaohjelman luonnoksessa tärkeimmät nostot ovat:
• Digitaalinen ja ohjelmisto-osaaminen ja yrittäjyys, osaajien saatavuus ja koulutuksen suurempi resurssointi (UEF, Savonia, ammatillinen II-aste), tarvitaan
uusia tutkinnonanto-oikeuksia mm. AMK:hon, DigiCenterin vakinaistaminen.
(mm. datatiede, tekoäly, ohjelmisto- ja tietoverkkotekniikka)
• Tekniikan alan korkeakoulutuksen uudet avaukset
• Kriittiset osaajat ja yrityskumppanit ohjaavat yritysten kehittämistoimien sijoittumista.
• Oppilaitosten, työnantajien ja työntekijöiden (ja kehittäjien) strateginen
kumppanuus osaamisen tuotannossa.
• Luonnonvara-alan koulutuksen rahoituksen turvaaminen (YSAO ja Sakky) ja
alkutuotannon kehittämistoimintojen toimintaresurssien (mm. Luken ja sen
kumppanien toiminta) vahvistaminen Maaningalla ja Suonenjoella.
• Alueiden vetovoima, työvoiman saatavuus ja riittävyys maakunnassa. Maakunnalliset ja alueiden erityispiirteiden mukaan eriytetyt toimenpiteet.
• SOTE-palveluiden, päivähoidon ja koulutuksen tarjonta ja saavutettavuus
koko maakunnan alueella, mikä mahdollistaa riittävät peruspalvelut sekä elämisen ja yrittämisen edellytykset myös pienemmissä kunnissa.
• SOTE-alan työvoiman riittävyys. Ihmisten terveystason, hyvinvoinnin ja työvoimaan osallistumisen nosto.
• Kansainvälisten osaajien ja opiskelijoiden sitoutuminen alueelle ja tähän liittyvät toimenpiteet ja koordinoitu toimintamalli.
• Hajautettu energia ml. biokaasu, energian varastointi, energiaverkkojen digitaalinen ohjaus.
• Kiertotalous ja kiertotalouskulttuurin ja johtamisen omaksuminen, kiertolannoitteet ja –kuivikkeet.
• Teollisten ja ICT-palvelujen investointien lisääminen, tuottavuuden lisäys mm.
korvaamaan työvoimaa ja lisäämään kilpailukykyä; kasvu painottunut liikaa
asuntorakentamiseen.
• EUn ympäristödirektiivien ohjausvaikutus mm. kestävän T&K:hon panostamisessa, teollisessa tuotannossa ja siitä saatava kilpailuetu.
• Alueen digitaalinen ja fyysinen saavutettavuus (Savon rata ja ratapiha, 5- ja 9tiet, lentoyhteydet ja yhteydet kentälle 120 km säteellä, teollisuuden alemman tieverkon yhteydet). Hankkeiden yhteinen edunvalvonta.
• Kuntien nopea ja joustavasti reagoiva kaavoitus sekä etätyön mahdollistaminen aluerakenteessa.
Maakuntaohjelman luonnos on valmisteltu rakenteeseen, missä toimintalinjoista on
luovuttu. Tämä yksinkertaistaa suunnitelman rakennetta. Valmistelumatriisin teemat
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on valittu yhdistelmäksi, mikä vastaa alkavan rahoituskauden, maakunnan kehittämistarpeiden, kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden sekä yritysten
kehittämisnäkemysten linjauksiin.
Kehittämisen kärjet ovat samat kuin päättyvässä maakuntaohjelmassa. Laaja lähestyminen tarjoaa tulevissa läpikäyvissä talouden, työvoiman tarjonnan, teknologian ja
ympäristövaateiden murroksissa mahdollisuuksia monipuoliseen kehittämistoimintaan ja muutostarpeisiin vastaamiseen. Kärkialat kattavat samalla suuren osan koko
maakunnan elinkeinoista.
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040 - ja maakuntaohjelman 2022-2025 -luonnosta sekä maakuntaohjelman ympäristöselostuksen luonnosta voi kommentoida
23.9.2021 saakka. https://www.pohjois-savo.fi/aluekehittaminen/maakuntaohjelma
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2040 ja maakuntaohjelma 2022-2024, luonnos
Jari Jääskeläinen Pohjois-Savon liitosta esittelee MYR:ssä asiaa.
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian MYR-käsittelyn.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotus.

9 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-2022, päivitys vuosille 2022-2023
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista ei enää edellytetä syyskuussa voimaan astuneen lain mukaan (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021).
Aluekehityslain 29 §:n mukaan maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan ohjelman alueellisesta valmistelusta ja alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta.
MYR päätti 21.6.2021 kokouksessaan käynnistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2020-2022 eli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivityksen.
Pohjois-Savossa toimeenpanosuunnitelma on koettu hyväksi kehittämistoimenpiteitä
ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asiakirjana Se toimii myös pohjana lakisääteisille ministeriöiden kanssa käytäville alukekehittämiskeskusteluille. Toimeenpanosuunnitelma sisältää aluekehityslain 29 §:ssä mainitun rahoitussuunnitelman.
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman rakenne muutetaan maakuntaohjelman
2022 – 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi. Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus valmistelevat alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelman, kun TEM
on päättänyt alueellisesta varojen jaosta. Uuden kasvun suunnitelman painotuksia
kootaan huomioiden maakuntaohjelman 2022-2025 luonnos, Uudistuva ja osaava
Suomi 2021 – 2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelma, maaseudun kehittämisen
CAP27-suunnitelma sekä muut ajankohtaiset ohjelmat.
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Aikataulu:
2.-9.9.
20.9.
23.9.

seutukierros
AURA-ohjelman 2021-2027 EAKR-rahoituksen työnjako PSL-ELY
Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus (painopistekeskustelut, EAKR-rahoitus)

Lokakuu
14.10.
25.10.
25.10.

MYR-sihteeristö
Uuden MYRin evästys
Uuden MKH:n evästys sisältöön

Marraskuu
11.11.
22.11.
22.11.

MYR-sihteeristö
asiakirjan hyväksyntä MYRissä
asiakirjan hyväksyntä MKH:ssa

Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö keskustelee uuden kasvun suunnitelman päivityksestä ja vie asian
MYR:n evästettäväksi.

Päätös:

Käytiin läpi topsun valmisteludiat ja vastuuhenkilöt. Janna lähettää sähköpostitse kaikille asianosaisille kootusti ohjeita. Topsun päivityksessä hyödynnetään olemassa olevaa teams-ryhmää EXT_P-Savon aluekehityksen suunnitelmat, mihin on tallennettu
yhteisesti päivitettävä diaesitys sekä taustamateriaalia. Lokakuussa ennen seuraavaa
MYR-kokousta pidetään PSL-ELY -valmisteluryhmän yhteinen palaveri.

10 Tiedoksi saatettavat asiat
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman tilannekatsaus / Satu Vehreävesa, PSL
b) Kestävää kasvu ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoitustilanteen tarkastelu siirtyy marraskuun sihteeristöön ja MYR:iin, koska yritysten kehittämisavustusten rahoitushaku jatkuu 31.10.2021 saakka.
c) TEM:ssä menossa valtionavustusten yritystukikartan uudistus – uhkana seuraavalla hallituskaudella on Kuopion ja Oulun seudun siirtäminen heikompaan tukiluokkaan
Päätösehdotus:

MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asiat.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

11 Muut asiat
-
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12 Seuraava kokous
Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 14.10.2021 klo 9.00 alkaen teamsillä
ja Pohjois-Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa.
Päätös:

Hyväksyttiin.

13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 10.9.2021

Satu Vehreävesa
puheenjohtaja kohdat 4-13

Soile Juuti
puheenjohtaja kohdat 1-3

Janna Merenniemi
sihteeri
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