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1.

Katsaus vuoteen 2020

Aluehallinnon kehittäminen koki totaalisen suunnanmuutoksen sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua. Maakunnan liittojen rooli aluekehitysviranomaisena jatkuu ja jopa vahvistuu. Liitolla on maan hallitusohjelmaan kirjattu keskeinen rooli aluekehityksen ja yhteistyön edistäjänä. Muun muassa liittojen
rooli EU-rakennerahastojen ja muiden EU-ohjelmien välittäjänä on haluttu säilyttää nykymuotoisena.
Maakuntakaavoitus, liikennejärjestelmäsuunnittelu ja maakuntaohjelman uusiminen ovat keskeisessä
asemassa varautuessamme muun muassa ilmastopolitiikan, edunajamisen, työ- ja opiskeluperäisen
maahanmuuton ja saavutettavuuden kaltaisiin haasteisiin.
Pohjois-Savon maakuntaohjelman ja Itä-Suomen maakuntien yhteisiä tavoitteita on huomioitu hallitusohjelmassa erittäin hyvin. Muutamia tärppejä mainitakseni muun muassa raideliikenteen parantaminen, perusväylänpidon rahoitustason nostaminen ja alueemme erityisaseman turvaaminen EU-rahoituksessa ovat meille tärkeitä. Niin ikään yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitustason nostaminen ja lupaukset kuntien valtionosuusleikkausten päättymisestä ovat tervetulleita kirjauksia, joiden toteutumista vaaditaan ja vahditaan laajalla rintamalla.
Kunnat ovat laajalti viestineet kuntatalouden merkittävästä notkahduksesta. Kunnille on hallitusohjelman mukaisesti luvassa merkittäviä lisätehtäviä ja vastuita, joiden rahoitus ei ole lupauksista huolimatta aukoton. Laskelmat uusien tehtävien kustannuksista ja niiden korvaamisesta ovat jopa satojen
miljoonien päässä toisistaan. Kuntatalous ei kestä millään uusia velvoitteita ilman täysimääräistä valtion kompensaatiota.
Ehdottoman tärkeää on myös toteuttaa hallitusohjelman kirjaus suurimpien kaupunkiseutujen ja valtion maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksista. Sopimusten tarkoituksena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä. Kuopion seudun on kuuluttava tähän joukkoon. Lisäksi Iisalmen
ja Varkauden kaltaisten seutukaupunkien merkitys muun muassa kansainvälisen teollisuuden keskittyminä ja vientitulojen tuojina on noteerattu varsin vahvasti aluekehityksen näkökulmasta. Alueellistamisen vahvistaminen vaikuttaisi olevan hallituksen toimien kohteena. Työntekemisen monipaikkaisuuden mahdollistamisen soisi jo etenevän valtionhallinnon näyttäessä esimerkkiä. Tähän asti on edetty
päinvastoin.
Sote- ja maakuntauudistus jäi jonkinlaiseen välitilaan eikä nykyisestä etenemisestä maakuntiin ole
juuri tihkunut tietoa. Vuoden 2019 loppuun mennessä selvittelyjen alla on kuntien mahdollisuus toimia
sotepalvelujen tuottajina. Toki tiedetään, että hiljaisuudessa valmistellaan lainsäädäntöä uusien itsehallinnollisten alueiden (maakuntien) hallinnosta, rahoituksesta ja toiminnasta. Muiden mahdollisten
tehtävien, kuten te-palvelujen, aluekehityksen tai liikenteen osalta selvittelyt ovat parlamentaarisessa
komiteassa, jolle annettu aikataulu yltää vuoden 2020 loppuun. Ensin lait, sitten valmistelu-toimintamalli poikkeaa edellisen hallituksen toimintatavasta. Konkreettiset toiminnalliset ja hallinnolliset muutokset sote-rakenteisiin alkanevat aikaisintaan hallituskauden lopulla ja jatkuvat seuraavan hallituksen
agendalla.
Maakunnissa on itse tehtävä kaikkensa osoittaakseen työnsä arvon koko kansantaloudelle. Kovenevassa kauppasotien värittämässä kilpailutilanteessa ei tilannetta seurailemalla pärjätä ja tarvitaan koko
maan osaamispotentiaali käyttöön. Siksi myös hallitusohjelmalla on väliä. Panostukset itäiseen Suomeen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle. Loppu on meistä itsestämme kiinni.

Marko Korhonen
maakuntajohtaja
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1.1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Pohjois-Savossa
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen eli HYTE-työ on noussut yhdeksi Pohjois-Savon
keskeisistä painopistealueista. Työtä ohjaa helmikuussa 2018 valmistunut alueellinen hyvinvointikertomus, joka kokoaa yhteen maakunnan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät
tiedot, vertaa niitä verrokkimaakuntiin ja linjaa HYTE-työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2018-2021:
• Hyvä mielenterveys ja päihteiden käytön vähentäminen
• Riittävä toiminta- ja työkyky
• Yksinäisyyden vähentäminen ja osallisuuden lisääminen
• Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäiseminen
Kunkin painopistealueen alle on määritelty 1) tärkeimmät tavoitteet, 2) niiden toteutumista seuraavat mittarit sekä 3) tavoitteen edistämisessä edistämiseksi käytettävät menetelmät.

1.2 HYTE-työn tavoitteet ja menetelmät vuodelle 2020
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö on Pohjois-Savossa tärkeää, sillä maakuntamme
mielenterveyssairastavuus ja päihteiden käyttö ovat valtakunnallisesti korkealla tasolla.
Lasten ja nuorten psyykkinen vointi kehittyy edelleen huolestuttavaan suuntaan. Työikäisten mielenterveysoireilu näyttäisi myös lisääntyneen. Ikäihmisillä masennuslääkkeitä
käyttävien osuus oli vuonna 2017 Pohjois-Savossa 13% (noin viidenneksen muuta maata
korkeampi) ja edelleen nousussa. Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteita
vuodelle 2020 ovat:
• Vanhemmuus vahvistuu
• Ennaltaehkäistään nuorten riippuvuuksia ja alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä
• Lasten ja nuorten mielenterveys kohenee
• Aikuisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät
• Aikuisten mielenterveysoireilu vähenee
Tavoitteisiin pääsemiseksi levitetään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä
kuntien ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön:
• Lapset puheeksi - ja Ihmeelliset vuodet -toimintamallit
• Pakka-toimintamalli
• Mielenterveyden ensiapu -toimintamalli
Riittävä toiminta- ja työkyky sekä niitä tukeva ympäristö auttavat ihmistä voimaan hyvin, löytämään paikkansa yhteiskunnassa, jaksamaan työelämässä eläkeikään asti sekä
vanhana selviytymään arjesta itsenäisesti. Koko väestön ja erityisesti työikäisten osalta
Pohjois-Savo on perinteisesti ollut korkea sairastavuuden maakunta. Sekä Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen (THL) laskema yleinen ikävakioitu sairastavuusindeksi (130) että
työkyvyttömyysindeksi (137) ovat meillä Suomen korkeimmat (maan keskiarvo on 100).
Toiminta- ja työkyvyn osalta HYTE-työn keskeisiä tavoitteita vuodelle 2020 ovat:
• Edistää hyvää ravitsemus- ja ruokakasvatusta ja ennaltaehkäistään ylipainoa
kaikissa ikäryhmissä
• Liikunnan määrä kasvaa kaikissa ikäryhmissä ja hengästyttävää ja hikoiluttavaa
liikuntaa harrastaa yhä useampi
• Yhä useampi kokee terveytensä hyväksi ja työkykyisten määrä kasvaa
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Tavoitteisiin pääsemiseksi juurrutetaan mm. seuraavia vaikuttaviksi todettuja työmenetelmiä:
• Neuvokas perhe -työmenetelmä
• Aktiivisen arjen tukeminen (esim. Ilo kasvaa liikkuen, Liikkuva koulu, Liikkuva
opiskelu, Menox)
• Kansallisten ravitsemus- ja liikuntasuositusten toimeenpano
• Voimaa Vanhuuteen -toimintamallin juurruttaminen
• Käynnistetään systemaattinen hoitoketjutyö keskeisten kansansairauksien ehkäisemiseksi ja hoitopolkujen sujuvoittamiseksi
Osallisuus tarkoittaa tunnetta, joka syntyy kun ihminen on osallisena jossakin yhteisössä
esimerkiksi opiskelun, työn, harrastus- tai järjestötoiminnan kautta. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot ovat tärkeitä, sillä ne lisäävät hyvinvointia, vähentävät yksinäisyyttä ja suojaavat syrjäytymistä vastaan. Pohjoissavolaisten osallistuminen on kehittynyt viime vuosina myönteiseen suuntaan: 27,2% raportoi osallistuvansa aktiivisesti jonkin järjestön, harrastusryhmän tai hengellisen yhteisön toimintaan vuonna 2018 (kasvua
noin 10 prosenttia). Myös aikuisten yksinäisyyden kokemus on vähentynyt. Jotta osallisuuden kokemusta voidaan edelleen vahvistaa ja yksinäisyyden tunnetta vähentää, tarvitaan toimia sekä nuorten, työikäisten että ikäihmisten parissa. Erityisen tärkeää on järjestökentän hyödyntäminen vuoden 2020 osallisuustavoitteiden suunnittelussa:
• Jokaiseen kuntaan tulisi perustaa koko järjestökentän kattava järjestöfoorumi,
joka toimii kunnan HYTE-työn vastinparina
• Kunnan järjestökoordinaattori huolehtii, että järjestöt huomioidaan kunnan
HYTE-työn suunnittelussa ja toteutuksessa
• Maakunnan tasolla järjestöjen ääni tulee saada paremmin kuuluviin (Pohjois-Savon järjestöfoorumi Jerry sekä vuonna 2019 nimetty järjestöneuvosto)
• Arkeen voimaa –ryhmätoimintamallin levittäminen koko maakuntaan
Tapaturmien, väkivallan ja turvattomuuden ehkäisemisessä tavoitteena on, että lähiympäristöt tukevat asukkaiden hyvinvointia sekä aktiivista ja turvallista elämää. Pohjois-Savon nykytilanne on kaksijakoinen. Kaatumisiin ja putoamisiin liittyviä hoitojaksoja
on maakunnassamme 37% maan keskiarvoa enemmän, ja hoitojaksojen määrä on edelleen lisääntynyt viime vuosina. Iäkkäistä jopa 40% ilmoittaa kaatuneensa viimeisen vuoden aikana. Toisaalta jalankulkuväylien liukkaus koetaan Pohjois-Savossa vähemmän
haittaavaksi ja väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneita aikuisia on Pohjois-Savossa
kymmenyksen muuta maata vähemmän (9%). Painopistealueen keskeisiä tavoitteita
vuodelle 2020 ovat:
• Ketään ei kiusata
• Väkivaltaa tai sillä uhkailua ei sallita
• Ikäihmisten koti on turvallinen
• Liikenneonnettomuuden vähenevät
Tavoitteisiin pääsemiseksi levitettään mm. seuraavia tutkitusti toimivia menetelmiä
maakunnassa:
• Kaatumisten ehkäisy tunnistamalla kaatumisvaarassa olevat ja kaatumisen riskipaikat
• MARAK moniammatillinen riskinarviointi vakavan parisuhdeväkivallan uhrien auttamiseksi
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1.3 HYTE-työn rakenteet Pohjois-Savossa 2020
Kaikkiin Pohjois-Savon kuntiin on vuosien 2018-2019 aikana nimetty poikkihallinnollinen
HYTE-ryhmä ja työtä käytännössä koordinoiva HYTE-koordinaattori. Myös ehkäisevää
mielenterveys- ja päihdetyötä (EPT) koordinoivia yhdyshenkilöitä ja monialaisia työryhmiä
on nimetty. Toki resurssit kuntien HYTE- ja EPT-koordinaatiossa ovat tarpeeseen nähden
edelleen niukat.
Kokemus on osoittanut, että vaikka kunnilla on päävastuu väestön HYTE-työn järjestämisestä, maakunnallista koordinaatiota tarvitaan erityisesti hyvinvointitiedon analysoinnin,
näyttöön perustuvien menetelmien käyttöönoton ja eri tahojen yhteistyön rakentamisessa. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Perusterveydenhuollon yksiköllä oli vastuuvalmistelijan rooli Pohjois-Savon maakuntauudistuksen HYTE-työssä, ja nyt tämä työ jatkuu
osana yksikön normaalia toimintaa.
Rakenteiden osalta Pohjois-Savon HYTE-työn tavoitteena vuodelle 2020 ovat:
• Nimetä maakuntaan uusi HYTE-työtä johtava Pohjois-Savon poikkihallinnollinen
HYTE-ryhmä, johon kootaan kuntien, maakuntaliiton, sairaanhoitopiirin, työterveyshuollon, järjestökentän ja apteekkien edustus
• Vahvistaa kuntien HYTE- ja EPT -koordinaattorien verkostoa ja tukea kuntia omien
hyvinvointikertomusten laatimisessa
• Lisätä kuntien HYTE- ja EPT-koordinaattorien käytössä olevaa työaikaa

Lisätietoja: Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019
Valmistelijat: Pohjois-Savon HYTE-vastuuvalmistelija, ylilääkäri Pekka Puustinen ja
hyvinvointikoordinaattorit Säde Rytkönen, Jaana Hämäläinen ja Helena Törmi.
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2.

Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä
yhteistyö ja edunajaminen
2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät
Pohjois-Savon liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen
kuntayhtymä.
Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä
edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan
yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.
Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio.
toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.

Liitto

edistää

Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman,
maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon
liitto vastaa maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäytön
suunnittelusta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien
laadinnasta ja toteutuksesta.
Maakuntavaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma on keskeinen liiton
johtamisväline. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit.

toiminnan

Pohjois-Savoa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että
Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema
vahvistuu lähivuosina niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. Liitto edistää
toimenpiteillään maakunnan ja sen eri toimijoiden kansainvälistymistä.
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja
tahtoa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista
suunnitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä.
Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, jotka johtosäännön mukaan ovat:
• Maakunnan edunajamis- ja kehittämistehtävät
• Aluekehityksestä annetun lain ja asetuksen mukaiset tehtävät
• Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen mukaiset tehtävät
• Muissa laeissa ja alemman asteisissa säädöksissä maakuntien liitoille erikseen
määrätyt tehtävät
Liiton toimiston organisaatio on jaettu toiminta-ajatuksen ja tehtävien tehokasta ja taloudellista saavuttamista varten päävastuualueisiin seuraavasti:
• Aluekehittämisen päävastuualue
• Alueiden käytön päävastuualue
• Hallinnon päävastuualue
Kun pääministeri Sipilän hallituksen maakunta- ja sote -uudistus päättyi keväällä 2019, lakkautui
liitolta uudistuksen koordinointitehtävä. Valmistelun päättämisen toimenpiteet on tehty
vuoden 2019 aikana, mutta lopullisen tilinpäätöksen laatiminen ja vahvistaminen tapahtuvat
vasta alkuvuonna 2020.
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Pääministeri Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa suunniteltu sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistus kuntaa suuremmille itsehallintoalueille saatta aiheuttaa maakuntien liittoille tehtäviä,
mutta liitto ei varaudu tähän taloussuunnitelmassaan. Liitolla on kuitenkin valmiudet ottaa
vastuu tai osallistua muuten mahdollisen uudistuksen valmisteluun.
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2.2 Yhteistyö ja edunajaminen
Maakunnan kehitystä tukevat edunajamistehtävät edellyttävät laaja-alaista yhteistyötä niin
maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella. Edunajaminen liittyy maakuntastrategian ja maakuntaohjelman sekä Itä-Suomea tuleva EU:n alue- ja rakennerahastopolitiikan mukaisten tavoitteiden edistämiseen. Pohjois-Savon liiton yhteistyötä ja edunajamista tukevat kukin päävastuualue omalla alallaan.
Edunajamis- ja yhteistyötehtävät jaetaan maakunnallisiin ja/tai itä- ja pohjoissuomalaisiin, kansallisiin sekä EU:n ja globaalin tason kysymyksiin.
Maakunnallista ja itäsuomalaista yhteistyötä tehdään aluekehityslain mukaisella yhteistoimintaalueella, Savo-Karjalan vaalipiirissä sekä Itä-Suomen neuvottelukunnassa. Aluekehityslain yhteistoiminta-alueen muodostavat Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat.
Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat asiat, jotka ovat alueen pitkäjännitteisen kehittämisen kannalta
merkittäviä, sisältyvät maakuntien ohjelmiin sekä koskevat pääosin koko yhteistoiminta-aluetta.
Yhteistoiminta-alueen päätöksenteko tapahtuu liittojen yhtäpitävin päätöksin. Yhteistoiminnan
vetovastuu on vuorovuosin kullakin liitolla, v. 2020 vetovuorossa on Etelä-Savon maakuntaliitto.
Eduskuntavaaleja koskevan vaalipiiriuudistuksen johdosta Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan
maakunnat muodostivat Savo-Karjalan vaalipiirin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa. Valitut kansanedustajaa edustavat kahta maakuntaa, mikä lisää yhteistyötarvetta sekä kansanedustajien
kanssa että maakuntien kesken. Vuoden 2019 huhtikuun eduskuntavaaleissa väestön vähenemisen johdosta yhteisen vaalipiirin edustajamäärä laski yhdellä edustajalla viiteentoista.
Itäsuomalaista yhteistyötä ja edunajamista toteutetaan Itä-Suomen neuvottelukunnassa, missä
ovat mukana Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala ja Kainuu. Itä-Suomen neuvottelukunta tekee myös kansallisen tason yhteistyötä Pohjois-Suomen neuvottelukunnan
kanssa molemmille alueille yhteisissä asioissa. Vuonna 2020 Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntien huippukokous järjestetään Pohjois-Pohjanmaalla. Vuoden 2019 alussa on valmistunut
maakuntaliittojen yhteistyönä Itä- ja Pohjois-Suomen Elinkeinot Murroksessa (ELMO) älykkään
erikoistumisen strategia 2019-2023. Sen käytännön toimeenpano tiivistää mukana olevien seitsemän maakunnan yhteistyötä entisestään, mitä myös Euroopan komissio tukee.
EU:n ja globaalin tason yhteistyötä ja edunajamista toteutetaan Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen
Brysselin toimiston sekä Pohjois-Savon liiton omien suorien kontaktien avulla. Luettelo maakunnan edunajamisen kohteista tarkempine tietoineen ovat maakuntaohjelman toimenpidesuunnitelmassa.
Maakunnan omat merkittävimmät edunajamisen kohteet ovat Kuopion tavara- ja henkilöratapihan parantaminen, Ylivieska-Iisalmi-Kontiomäki -radan sähköistys ja Yara-Siilinjärvi -radan sähköistys sekä Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksen koordinoiman kansallisen neurokeskuksen rahoituksen vakinaistaminen.
Itä-Suomen yhteisiä edunajamisen kohteita ovat VT5:n ja VT23:n parantaminen sekä Karjalan
radan ja Savon radan perusparantaminen. Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa yhteisiä edunajamisasioita ovat laajakaistahankkeen toteuttaminen ja elinkeinoelämän kannalta tärkeiden kanta-,
seutu- ja yhdysteiden sekä yksityisteiden parantaminen ja ylläpito, ja myös uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien aseman turvaaminen.
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3.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2020 sekä taloussuunnitelma 2020 - 2022 päävastuualueittain
3.1 Aluekehityksen päävastuualue
Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa
Tehtävät:
Tavoitteena kilpailukyinen, vetovoimainen ja hyvinvoiva maakunta.
Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti maakunnan yleisestä
kehittämisestä, käsittäen mm. maakuntastrategian ja maakuntaohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen kohdentaminen, toteutuksen sekä
alueellisen kehityksen seuranta). Kehittämistoimintaa tukevat maakunnan kehityksen sekä koulutustarpeiden ennakointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. erillisohjelmia
hyödyntämällä sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen.
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2020
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Edistetään maakunnan
kasvua ja kilpailukykyä
maakuntasuunnitelman ja
-ohjelman linjausten mukaisesti.

Jatketaan voimassa olevan maakuntaohjelman (2018-21) linjausten mukaisesti
maakunnan kehittämistavoitteita toteuttavaa innovaatiokeskittymien yhteistyömallin ja tehostuvan markkinoinnin vahvistamista. Tavoitteena ovat toimivat tkipalveluprosessit yrityksille ja muille tahoille sekä sen myötä syntyvät uudet
tuotteet, liiketoimintamahdollisuudet
sekä kestävä kasvu.

Maakuntaohjelman seurantaindikaattorien (työllisyys,
tk-volyymi jne.) pohjalta
seurataan maakunnan kehitystä vuosittain laadittavan
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman yhteydessä.

Aktivoidaan Pohjois-Savon kuntia, oppilaitoksia ja elinkeinoelämää sekä muita
maakunnan kehittymisen kannalta keskeisiä tahoja maakunnan yhteisen kehittämisstrategian (maakuntasuunnitelman
ja -ohjelman) linjausten toteuttamisessa
ja sitä kautta edistetään Pohjois-Savon
kilpailukykyä.

Tilanne raportoidaan aluetalouskatsauksessa (2 kerta/v)
ja erillisissä rahoitustiedotteissa.

Suunnataan kehittämisrahoitusta ja
edunajamista maakuntaohjelman tavoitteita tukeviin kohteisiin. Kehittämisen
painopisteet ja tuen kohdentaminen linjataan laadittavassa maakuntaohjelman
toimeenpano-suunnitelmassa.

Rahoituksen kohdentumista
seurataan seurantaraportissa.

Osana maakuntaohjelman toimeenpanoa varmistetaan rakennerahastovarojen täysimääräinen hyödyntäminen ja
varojen oikea kohdentaminen.
Hyödynnetään maakunnan kehittämisessä uutta, Alueiden kasvun ja elinvoiman tukeminen -rahoitusinstrumenttiä,

Rakennerahastojen toteutusta seurataan hallintoviranomaisen (TEM) valmistelemien seuranta-raporttien
pohjalta.
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etenkin äkillisiä toimenpiteitä vaativissa
selvitys- ja kehittämishankkeissa.
Käynnistetään uuden maakuntaohjelman (2022-25) laadinta teettämällä ulkoinen arviointi nykyisestä ohjelmasta.
Tehtyä arviointia hyödynnetään uudessa
suunnitteluprosessissa. Uusi maakuntaohjelma sisältää EU:n edellyttämän älykkään erikoistumisen strategian, joka linjaa rakennerahastovarojen kohdistamista.

Ulkoinen arviointiraportti

Valmistellaan yhdessä ELY-keskuksen ja
maakunnan muiden keskeisten tahojen
kanssa aluekehittämiskeskusteluesitykset maakunnan kilpailukyvyn kannalta
tärkeistä teemoista ja aihealueista. Keskustelut käydään ministeriöiden kanssa.
Vahvistetaan ylimaakunnallista yhteistyötä alueiden kehittämisessä.

Tehdään tiivistä edunajamisyhteistyötä
Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien
kanssa. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset
edunajamisasiat esitellään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman
seuranta.

Osallistutaan Itä- ja Pohjois-Suomen
maakuntien yhteiseen Elinkeinot murroksessa (ELMO) -strategian toteuttamiseen tukemalla näiden maakuntien välisten kehittämistoimenpiteiden, verkostojen ja hankkeiden syntymistä.

Ylimaakunnalliset hankkeet
ja niissä mukana olevat tahot.

Edistetään useamman maakunnan
kumppanuuksia myös muiden maakuntien kanssa Pohjois-Savon kehittämisen
kärkialoilla.
Tuetaan maakunnan kansainvälistymistä, niin kuntien, koulutuksen kuin
elinkeinoelämän.

Parannetaan Euroopan alueiden välisten, rajat ylittävien ja muiden erillisohjelmien tunnettuutta ja tuetaan kuntia,
oppilaitoksia ja muita tahoja hankevalmistelussa. Edistetään maakunnan toimijoiden osallistumista maakunnan älykkään erikoistumisen mukaisiin kansainvälisiin verkostoihin, ensisijaisesti EU:n
puitteissa. Tuetaan näin kansainvälisten
kumppanuuksien löytämisestä.
Edistetään kansainvälistymistä tukevien
käytäntöjen muotoutumista Pohjois-Savossa (yhteistoimintamalli).
Edistetään Euroopan pohjoisten harvaanasuttujen alueiden (NSPA) yhteishankkeita ja vetovoimaa investointikohteena (Arctic Investment Platform).

Valmistellut kv-hankkeet,
uudet kv-kumppanuudet
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Koulutustarpeen ennakoinnilla tuetaan maakunnan kilpailukykyä, mm.
varmistamalla osaavan
työvoiman saatavuus.

Pidetään yllä uudistettuja ennakointi- ja
tilastopalvelusivuja. Kokeillaan netistä
löytyvän yritys- ja työnhakijatiedon hakukoneen rakentamista ja data-analyysia. Samoin kokeillaan yleisiä megatrendejä vastaan kulkevien maakunnan kilpailutekijöiden määrittelyä, jotka perustuvat koettuun elämän laatuun. Suunnitellaan nuorten tarpeiden kartoittamiseen pohjautuva ennakointihanke.

Ennakointisivuston ja -verkoston ylläpito. Tekoälykokeilu. Koetun elämän laadun
määrittelyn prosessin toteuttaminen.

Valmistellaan EU:n ohjelmakauden 2021-27 käynnistymistä

Varmistetaan yhdessä Itä- ja PohjoisSuomen (IP)muiden maakuntien kanssa
riittävän rakennerahasto- ja CAP-ohjelman resurssien saanti sekä tuen kohdentaminen IP-alueen kannalta tarpeellisiin
toimenpiteisiin. Euroopan pohjoisten
harvaanasuttujen alueiden verkoston
(NSPA-verkosto) kanssa edistetään ns.
Interreg-rahoituksen saamista alueelle.
Ollaan mukana laatimassa rakennerahasto-ohjelmaa, uuden kauden hallintomallia sekä kustannusmalleja. Käynnistetään uuden kauden hallinto- ja valvontajärjestelmän laadinta. Koulutetaan omaa
henkilöstöä uuden kauden muuttuneisiin periaatteisiin sekä järjestetään koulutus- ja info-tilaisuuksia sidosryhmille.
Hoidetaan muut uuden kauden käynnistymiseen liittyvät viranomaistehtävät,
mm. maakunnan yhteistyöryhmä ja sen
säännöt.

EU- ja kansalliset linjaukset
koheesio- ja CAP-rahoituksessa.

Arvio suunnittelukauden 2020 – 2022 toiminnan kehittymisestä
Nykyiset rakennerahastokauden viimeiset varat ovat käytettävissä vuonna 2020. Tavoitteena
on, että uuden kauden (2021-27) varat saataisiin käyttöön heti vuoden 2021 alussa. Tämä on
kuitenkin hyvin epätodennäköistä, mistä syystä jäljellä olevien rakennerahasto- ja maaseutuohjelman varojen kohdentamisessa pitää huolella miettiä käyttö, jotta maakunnan keskeisten elinkeinoalojen kehitys ei pysähdy ja jotta voidaan keskeytymättä tukea osaamisen vahvistamista ja
työllisyyden parantamista tukevia toimia.
Tärkeää on tukea vaikuttavien, elinkeinoelämän uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tukevien hankkeiden aikaansaamista, mistä syystä tiivistetään osaamisalakohtaista yhteistyötä
muiden, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen, maakuntien kanssa. Lisäksi suunnataan painopistettä
entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden sekä uusien rahoitusinstrumenttien hyödyntämiseen. Tämän tukemiseksi edistetään toimijoiden kansainvälistä verkottumista maakunnan kehittämisen kärkialojen teemoissa.
Suomen talous on näyttänyt heikkenemisen merkkejä, mikä tulee ottaa huomioon uutta maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelmaa laadittaessa, jotta niissä esitettävät toimenpiteet tukevat parhaalla mahdollisella tavalla maakunnan elinkeinoelämän kilpailukykyä ja uudistumista sekä väestön työllistymistä ja hyvinvointia.
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Uuden rakennerahastokauden hallinto- ja valvontajärjestelmän laadinnalla varmistetaan tehtävien riittävä eriyttäminen ja tehtävien asianmukainen hoito. Henkilöstölle järjestetään koulutusta uuteen rakennerahastokoulutukseen liittyen.
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3.2 Alueidenkäytön päävastuualue
Päävastuualueen vastuu: suunnittelujohtaja Paula Qvick
Tehtävänä kaunis, turvallinen ja viihtyisä sekä hyvin saavutettavissa oleva Pohjois-Savo
Alueidenkäytön päävastuualue vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä muiden lakien maakunnan liitoille antamista tehtävistä, kuten maakuntakaavoituksesta ja liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä yhteistyöstä ja lausuntojen valmistelusta maankäyttöön, liikennejärjestelmään ja
ympäristöön liittyviin lakiin ja strategioihin. Näiden tehtävien kautta edistetään kestävästi Pohjois-Savon menestymisen mahdollisuuksia nyt ja pitkällä tähtäimellä.
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2020
Tavoite

Edistetään voimassa olevien maakuntakaavojen
toteutumista kuntakaavoituksen, seurannan ja hankkeiden kautta.
Erityistavoitteena kävelyn
ja pyöräilyn edistäminen.

Toimenpide

Lausunnot annetaan kaavoista pyyntöaikataulun puitteissa, maankäyttöön liittyvistä asioista käydään vuoropuhelua
kuntien kanssa. Lisäksi osallistutaan keskeisimpiä kaavahankkeita koskeviin viranomaisneuvotteluihin.
Kaavoituskatsauksessa 2020 kuvataan
Pohjois-Savon kaavoitustilanne ja lyhyesti yleisempi suunnittelutilanne alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän
osalta.

Mittari

Lausuntojen määrä pyydetyssä aikataulussa
Kuntien kehittämiskeskusteluissa maakuntakaavoista
saatu palaute.
Kävelyyn ja pyöräilyyn liittyvät hankkeet.

Osallistutaan kuntien kehittämiskeskusteluihin mahdollisuuksien mukaan.
Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistuksen
2. vaihetta jatketaan selvityksillä ja vaihtoehtojen
laatimisella.
Kulttuuriympäristön osalta
jatketaan modernin kulttuuriympäristön arvottamistyötä.

Käynnistetään 2.vaiheen selvityksiä mm.
luonnonvarojen ja liikennejärjestelmän
osalta, kulttuuriympäristön osalta selvityksiä jatketaan. Järjestetään vuoropuheluja sidosryhmien kanssa mm. teemaseminaareilla sekä sähköisesti että työryhmätyöskentelyn kautta.

Prosessin eteneminen
Käynnistettävät selvitykset
Järjestettävät seminaarit ja
neuvottelut (vuoropuhelu ja
työryhmätyöskentely)

Maankäyttöä, liikennejärjestelmää ja ympäristöä
koskevissa laeissa, strategioissa ja ohjelmissa on
huomioitu Pohjois-Savon
tarpeet. 3 h junayhteyden
palvelutason selvitykset
valmiita ja varaukset Uudenmaan ja Kymenlaakson
liiton maakuntakaavoissa
edistyneet lentokenttäPorvoo-Kouvola linjaukselle.

Lausunnot lakiesityksistä, strategioista ja
ohjelmista, työryhmätyöskentely.
Etukäteen vaikuttaminen, edunajaminen
sekä infran vastuutahoihin että operaattoreihin. Keskeisenä tavoitteena on Kuopio-Helsinki 3 h junayhteyden palvelutason edistäminen.

Pohjois-Savolle tärkeät näkökohdat huomioitu, esitetyt muutokset toteutuneet.
MAAS-hankkeet
Liikennejärjestelmää koskevat investoinnit ja muut palvelutason parantamiset saavutettu aikataulussa.

Itä-Suomen tavoitteita
edistetään yhteistyöllä ja
yhteisillä selvityksillä sekä
kannanotoilla.

Itä- ja Pohjois-Suomen liikennejärjestelmän tavoitteiden yhteensovittaminen
sekä kärkihankkeiden edistäminen.
MAAS -hankkeiden edistäminen. Edistetään Kuopion seudun pääsyä MAL-sopimusmenettelyyn.

Neuvotteluihin osallistumisen määrä.
Työryhmiin osallistumisen
määrä ja kirjatut toimintatavat.
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Arvio suunnittelukauden 2020 – 2022 toiminnan kehittymisestä
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus etenee, minkä osalta tavoitteena on säilyttää kuntakaavamonopoli, selkeyttää kaavajärjestelmää ja huomioida paremmin erilaisten alueiden olosuhteet. Maakuntakaavataso on ainut kaavataso, joka kattaa koko Suomen maa- ja merialueet.
Maakuntakaava 2040 prosessia jatketaan Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 tarkistamisen
toisen vaiheen luonnoksen valmistelulla. Toisessa vaiheessa käsitellään ne maankäyttöluokat,
joita ei tarkasteltu ensimmäisessä vaiheessa. 2020 tehdään mm. mineraalipotentiaalialueiden
selvitys, pohditaan ilmastonmuutoksen torjunnan vaihtoehtoja ja jatketaan kulttuuriympäristöselvitystä. 2020 viimeistellään Pohjois-Savon liikennejärjestelmästrategiaa rinnan valtakunnallisen liikennejärjestelmästrategian laadinnan kanssa
Maakuntakaavan toinen vaihe tulee maakuntavaltuuston päätettäväksi 2023. Ilmastonmuutos
ja siihen varautuminen sekä hillitseminen tulee nousemaan vahvasti esiin.
Osallistumisprosesseissa hyödynnetään sähköisiä välineitä (kartta- ja kyselypalvelujärjestelmää).
Itä-Suomen liikennestrategiaa edistetään kuuden maakunnan yhteistyöllä. Strategialla on tavoitteena vaikuttaa 10-12 -vuotiseen valtion liikennejärjestelmäsuunnitelmaan ja hallitusohjelmaan. 5-tien ja Savonradan kehittämisvyöhykkeen osalta tehdään yhteistyötä laajalla rintamalla
palvelutason parantamiseksi kehittämishankkeilla. Suurin ponnistus liittyy nopean itäradan selvitysten edistämiseen ja ohjeellisten merkintöjen aikaan saamiseksi Uudenmaan ja Kymenlaakson meneillään oleviin maakuntakaavoihin. Tähän vaikutetaan aktiivisesti mm. Nopeat Itäradat
yhteistyössä.
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3.3 Hallinnon päävastuualue
Päävastuualueen vastuu: hallintojohtaja Tarja Miettinen
Tehtävät:
Hallinnon päävastuualue vastaa toimielintyöskentelystä, kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja
seurannasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, ICT-, hankinta- ja muista tukipalveluista sekä EU- ja kansallisten hankkeiden maksatuksesta. Hallinto huolehtii kuntataloustyöryhmän ja ikäihmisten valtuuskunnan työskentelystä, kuntien edunajamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä tukee osaltaan muiden päävastuualueiden vastuulla
olevia prosesseja.
Hallinto vastaa yhteispalvelujen edistämisestä sekä vastaa ja huolehtii ministeriöiden ja ulkopuolisten tahojen rahoituksella toteutettavasta alueen kehittämistyöstä.
Hallinto tukee liiton aktiivista ja objektiivista sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja markkinointia.
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2020
Tavoite

Toimenpide

Mittari

Keskeytyneen maakuntauudistuksen päättäminen

Maakunta- ja soteuudistuksen tilinpäätöksen laatiminen alkuvuoden 2020 aikana.

Tilinpäätös hyväksytään.

ICT mahdollistaa nykyaikaiset työmuodot ja vaatimukset sähköiselle asioinnille.

Tehostetaan asioiden valmisteluprosessia ennakoiden uuden maakunnan tulevia käytäntöjä, Dynasty-asianhallintajärjestelmän käyttöä ja sähköistä asiointia.

Tietojärjestelmät ovat käytettävissä 24/7 lukuun ottamatta suunniteltuja käyttökatkoja.

Käyttökoulutusta jatketaan suunnitelmallisesti.

Tietojärjestelmät ovat helppokäyttöisiä ja käytettävissä.
Koulutuspäivät.

Saavutettavuusdirektiivi
on toimeenpantu.

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon
toteutus on vastuutettu, ja sen toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit.

Liiton verkkosivut ovat direktiivin edellyttämässä
kunnossa määräajassa

Asianhallintaohjelman päivittäminen tai vaihtaminen

Vertaillaan asianhallintaohjelmien käytettävyyttä, kustannuksia ja yhteensopivuutta päätöksentekoa varten.

Asianhallintaohjelman valinta on tehty ja uusi tai päivitetty ohjelma on käytössä

Resurssit ovat määrärahojen mukaiset.

Talousarvion pohjalta laaditaan yksityiskohtainen käyttösuunnitelma.

Budjetti ei ylity.

Henkilöstö voi hyvin ja
henkilöstötyytyväisyys on
parantunut.

Henkilöstösuunnitelman toimeenpano.

Henkilöstötyytyväisyys kokonaisuutena paranee vuoden 2015 tasosta.

Voimavarat työssä kyselyn 2018 tulosten
pohjalta laadittua TYHY-kehittämissuunnitelmaa toteutetaan.

Sairauspoissaolojen määrä
ei kasva.
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Toiminta on sujuvaa ja tehokasta, toimitaan sovittujen käytäntöjen mukaisesti.

Toimintaohjeet ja säännöt ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan. Vastuuhenkilöt raportoivat toiminnan havainnoista
sisäistä valvontaa suorittaessaan. Tarvittaessa tuetaan sisäisellä koulutuksella.

Keskeiset työprosessit on
kuvattu.

Riittävä julkisten palvelujen kehittämistyön tuki
Pohjois-Savossa.

Järjestetään ja koordinoidaan tarvittaessa Pohjois-Savon sisäisen yhteistyön
tarvitsemat yhteistyökäytännöt, pysyvät
työryhmät ja muut foorumit.

Ennakoiva kuntatalous.

Selkeät tehtävävastuut.

Tiivistyvät yhteistyökäytännöt mm. ICT-hankinnoissa.

Arvio suunnittelukauden 2020 – 2022 toiminnan kehittymisestä
Liitto jatkaa vakiintunutta toimintaa vuoden 2020 aikana, ja on tarvittaessa mukana tai ottamassa valmisteluvastuuta hallituksen käynnistämässä sote -uudistuksessa.
Vuoden 2021 alussa Joroinen siirtyy osaksi maakuntaa, ja vuoden 2020 aikana toteutetaan muutoksen vaatimat toimet. Joroisten maksuosuus vuonna 2021 on n. 45.000 € ja osuus peruspääomaan on n. 600€, jotka on huomioitu suunnitelmavuoden luvuissa muilta kuin kehittämisrahaston osalta.
Hallinnon johdolla jatketaan koko toimiston työkäytäntöjen kehittämistä. Sisäisen kehittämistyön tukena hyödynnetään laadittua tietojärjestelmien kehittämissuunnitelmaa. Lisäksi jatketaan v. 2014 käyttöönotettuja yhdenmukaisia ja uudistettuja asianhallinnan käytäntöjä ja niiden
edelleen kehittämistä. Ylläpitoon liittyviä vastuita, sisäisiä ohjeita sekä eri tehtävien uudistamismahdollisuuksia tarkennetaan.
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4.

Talousarvion ja -suunnitelman rakenne
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5.

Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet
Talousarvio muodostuu edellä olevan kaavion mukaan käyttötalousosasta, investointiosasta, tuloslaskelmaosasta ja rahoitusosasta. Liiton talousarviossa ei ole investointiosaa, koska liitolla ei
ole investointeja. Talousarviossa tulosyksiköittäin osoitetaan liiton toiminnan toimintatulot, menot, rahoitustulot ja -menot, tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä/alijäämä.
Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen
vuosi. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on taseessa alijäämää, se tulee kattaa. Alijäämän kattamisvelvollisuus koskee kuntalain mukaan myös kuntayhtymiä. Pohjois-Savon liitolla ei ole alijäämää taseessa.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamisen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä.
Liiton toiminta jakautuu seuraaviin tulosyksiköihin:
• luottamushenkilöhallinto
• toimisto (sisältää aluekehityksen, alueiden käytön ja hallinnon päävastuualueet)
• rakennerahasto
• projektit
• Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Kunnilta perittävillä maksuosuuksilla rahoitetaan varsinainen toiminta (=luottamushenkilöhallinto ja liiton toimisto) sekä osa rakennerahaston toimintaa. Erillisenä kunnilta peritään maksuosuudet Pohjois-Savon kehittämisrahastoon.
Talousarviossa esitetään kunkin päävastuualueen tehtävät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit
talousarviovuodelle 2020 sekä arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä Suunnitelmavuosien 2021 – 2022 toiminnan ei oleteta muuttuvan v. 2020 tasosta, minkä vuoksi suunnitelmavuosien luvut ovat samansuuruiset kuin vuonna 2020. Osavuosiraportti edellä mainittujen
tavoitteiden toteutumisesta talousarviovuodelta tehdään 30.6. tilanteesta maakuntahallitukselle ja se annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.
Liitolla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Touko Invest Oy kanssa toimitiloista siten,
että vuokra-aika päättyy aikaisintaan toukokuussa 2021 (vuokravastuu vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan oli 543.078,56 €).
Liiton henkilöstön määrä syksyllä 2019 on 31 henkilöä. Näistä vakinaisia on 22 henkilöä, määräaikaisissa työsuhteissa ja projekteissa toimii 9 henkilöä. Vakinaisista henkilöistä 2 on osa-aikaeläkkeellä.
Talousarvion sitovuus
Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toiminnassa (luottamushenkilöhallinto, toimisto ja rakennerahasto) on näiden tulosyksiköiden yhteenlaskettujen tulojen ja menojen netto.
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Maakuntahallitukseen nähden sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosyksiköiden (luottamushenkilöhallinto, toimisto, rakennerahasto, projektit ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto)
bruttomenot/bruttotulot tulosyksiköittäin.
Kunnat rahoittavat maksuosuuksilla varsinaisen toiminnan (=luottamushenkilöhallinto + hallinto
sekä osa rakennerahastosta) menot. Kunnilta peritään maksuosuuksina v. 2020 2.382.824 €,
joka on 1 % korkeampi kuin edellisvuonna. Suunnitelmavuosien 2021 ja 2022 eurot ovat samat
kuin v. 2020. Liitteinä on Suomen Kuntaliiton tietoihin perustuvat
• maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien (varsinainen toiminta + muu toiminta) vertailu vuosina 2010-2018
• maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien varsinaisen toiminnan vertailu euromääräisesti asukasta kohden vuonna 2018.
Rakennerahastoon tulot tulevat EU:lta. Edellisellä rahastokaudella 2007-2013 EU:n tulot toimintaan ovat kattaneet toiminnasta aiheutuneet menot kokonaan. Uudella rakennerahastokaudella
2014-2020 EU:lta saatu rahoitus ei enää kata täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja,
vaan liiton katettavaksi jää talousarviovuonna 70.303 € kunnilta perittävillä maksuosuuksilla,
kun tekniseen tukeen tuleva lisäys 90.000 € on otettu huomioon. Rakennerahastotehtävät kuuluvat lain mukaan liitolle.
Projekteihin varataan hieman edellisvuotta vähemmän projektien vähenemisen vuoksi. Projekteilla ei pääsääntöisesti ole tulosvaikutusta, sillä projektien tulot ja menot ovat yhtä suuret ja
niiden rahoitus tulee pääosin ulkopuolisten rahoittajien tai Pohjois-Savon kehittämisrahaston
kautta. Liiton talousarviossa on varattu 10.000 € liiton omien hankkeiden omarahoitusosuuksiin
asiantuntijapalveluissa.
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kunnilta kerätään 260.000 €. Rahastosta jaetaan avustuksia
Pohjois-Savon kehittämisen kannalta merkittävien hankkeiden toteuttamiseen verkostoitumalla
ja kansainvälistymällä. Erityisinä painopisteinä ovat yritystoiminnan edistäminen ja osaamisen
tason kohottamiseen liittyvät innovatiiviset kehittämishankkeet.
Käyttösuunnitelmat
Maakuntavaltuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen maakuntahallitus hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman meno- ja tulolajeittain eriteltynä tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitelmien yksityiskohtainen erittely tulo- ja menotileilleen perusteluteksteineen tehdään hallinnon
päävastuualueella.
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Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin
TP2018

TA 2019 TAE 2020 TS 2021 TS 2022

TOIMINTATULOT
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO
TOIMISTO, josta
Myyntitulot, josta
- kuntien maksuosuudet
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
RAKENNERAHASTO, josta
Tuet ja avustukset
PROJEKTIT, josta
Tuet ja avustukset
RAHASTOT, josta
Myyntitulot
TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

1 000 €

1 000 €

0

0

0

2 414 815 2 399 512 2 400 924

2 446

2 446

2 360 181 2 359 232 2 382 824
2 359 232 2 359 232 2 382 824

2 428

2 428

0

0

52 944
1 689

39 780
500

9 500
8 600

239 273
239 273

240 998
240 998

330 998
330 998

331

331

2 645 851 1 000 000
2 645 851 1 000 000

600 000
600 000

600

600

260 000
260 000

260

260

5 559 938 3 900 510 3 591 922

3 637

3 637

-238

-238

-2 138

-2 138

260 000
260 000

260 000
260 000

TOIMINTAMENOT
LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO, josta
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintamenot
TOIMISTO, josta
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintamenot

-219 188
-105 661
-108 030
-5 459

-268 625
-141 305
-126 120
-1 200

-233 478
-109 428
-122 850
-1 200

-38

0

0

-2 069 590 -2 080 044 -2 117 397
-1 369 337 -1 362 173 -1 386 009
-501 278 -506 871 -516 668
-60 034
-37 800
-41 520
-14 580

-4 000

-4 000

-124 361

-169 200

-169 200
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RAKENNERAHASTO, josta
Henkilöstömenot

-355 326
-284 806

-421 907
-308 807

-401 301
-295 501

Palvelujen ostot

-40 619

-82 400

-75 100

Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintamenot

-2 115
-27 786

-5 700
-25 000

-5 700
-25 000

-2 667 238 -1 000 000

PROJEKTIT, josta
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Muut toimintamenot
RAHASTOT, josta
Palvelujen ostot
Avustukset
TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ
TOIMINTAKATE

-401

-401

-600 000

-600

-600

-260

-260

-3 637

-3 637

-810 300
-1 791 790
-21 804
-43 345
-399 375
-63

-260 000
-200

-260 000
-200

-399 312

-259 800

-259 800

-5 710 717 -4 030 576 -3 612 176
-150 779

-130 066

-20 254

0

0

TOIMISTO
Korkotulot
Muut rahoitustulot
Korkomenot
Muut rahoitusmenot

934
159
873
-74
-24

300
0
700
0
-400

300
0
700
0
-400

0

0

PROJEKTIT
Muut rahoitusmenot

-7 463
-7 463

0
0

0
0

0

0

RAHASTOT

0

0

0

0

0

Korkotulot

0

0

0

Muut rahoitusmenot

0

0

0

VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS

-157 308

-129 766

-19 954

0

0

Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto

139 375

0

0

RAHOITUSTULOT JA -MENOT

Tuloutus vuokrantasausrahastosta
Tilinpäätössiirto P-S:n kehittämisrahastoon

50 625
0

0
0

0
0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

32 692

-129 766

-19 954
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TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot)
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)
Taseen kertynyt ylijäämä, 1000 €

-2,71

-3,33

-0,56

0,00

0,00

858

728

708

708

708
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Tuloslaskelmaosa/koko liitto

TOIMINTATULOT
Myyntitulot
Tuet ja avustukset
Muut toimintatulot
TOIMINTAMENOT
Henkilöstömenot
Palvelujen ostot
Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Avustukset
Muut toimintakulut
TOIMINTAKATE

TP2018

TA 2019

TAE 2020

TS 2021
1 000 €

TS 2022
1 000 €

5 559 938

3 900 510

3 591 922

3 637

3 637

2 620 181
2 938 068
1 689

2 619 232
1 280 778
500

-5 710 717 -4 030 576 -3 612 176

-3 637

-3 637

0

0

0

0

-2 570 104 -1 812 285
-2 441 780 -1 715 591
-89 411
-44 700
-413 892 -263 800
-195 530 -194 200
-150 779

-130 066

-20 254

-6 529

300

300

Korkotulot

159

0

Muut rahoitustulot
Korkomenot

873
-74

700
0

-7 487

-400

VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS

-157 308

-129 766

-19 954

Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto

139 375

0

0

Tuloutus vuokrantasausrahastosta
Tilinpäätössiirto P-S:n kehittämisrahastoon

50 625
0

0
0

0
0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

32 692

-129 766

-19 954

0

0

-2,71

-3,33

-0,56

0,00

0,00

858

728

708

708

708

RAHOITUSTULOT JA -MENOT

Muut rahoitusmenot

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot)
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)
Taseen kertynyt yliijäämä, 1000 €
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Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa
TP2018

Toiminnan rahavirta
Vuosikate

TA 2019 TAE 2020

TS 2021
1 000 €

TS 2022
1 000 €

-157 308

-129 766

-19 954

0

0

-157 308

-129 766

-19 954

0

0

Rahoituksen rahavirta
Oman pääoman muutokset
Vaikutus maksuvalmiuteen

25

Jäsenkuntien maksuosuusarviot vuodelle 2020
Maksuosuuksien yhteissummaan sisältyy 1 % korotus.
Lopulliset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2018 verotustietojen valmistuttua
syksyllä 2019, jolloin kuntakohtaisiin osuuksiin saattaa tulla muutoksia.
Kunta

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava
verotettava tulo (euroa), verovuosi 2017

Jakoosuus %

Maksuosuus €
2020, arvio

Iisalmi

308 478 295

8,57

204 246,53

Kaavi

33 189 085

0,92

21 974,82

Keitele

28 289 059

0,79

18 730,47

Kiuruvesi

95 691 186

2,66

63 358,08

1 836 384 843

51,03

1 215 888,58

Lapinlahti

121 631 206

3,38

80 533,23

Leppävirta

139 114 429

3,87

92 109,04

Pielavesi

49 211 826

1,37

32 583,64

Rautalampi

38 767 513

1,08

25 668,35

Rautavaara

17 320 223

0,48

11 467,89

352 544 750

9,80

233 423,37

Sonkajärvi

47 022 638

1,31

31 134,15

Suonenjoki

91 647 710

2,55

60 680,86

Tervo

16 976 215

0,47

11 240,12

Tuusniemi

28 921 093

0,80

19 148,94

Varkaus

327 171 168

9,09

216 623,27

Vesanto

22 752 946

0,63

15 064,95

Vieremä

43 720 410

1,21

28 947,72

3 598 834 595

100,00

2 382 824,00

Kuopio

Siilinjärvi

Pohjois-Savo

26

Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuusarviot vuodelle 2020
Kunta

Maksuunpantua kunnallisveroa vastaava
verotettava tulo (euroa), verovuosi 2017

Jako-osuus %

Maksuosuus €
2020, arvio

Iisalmi

308 478 295

10,00

20 796,35

Kuopio

1 836 384 843

59,52

123 801,57

Siilinjärvi

352 544 750

11,43

23 767,13

Varkaus

327 171 168

10,60

22 056,55

Lapinlahti

121 631 206

3,94

8 199,88

Leppävirta

139 114 429

4,51

9 378,53

3 085 324 691

100,00

208 000,00

Kaavi

33 189 085

6,46

3 360,86

Keitele

28 289 059

5,51

2 864,66

Kiuruvesi

95 691 186

18,63

9 690,06

Pielavesi

49 211 826

9,58

4 983,38

Rautalampi

38 767 513

7,55

3 925,75

Rautavaara

17 320 223

3,37

1 753,91

Sonkajärvi

47 022 638

9,16

4 761,69

Suonenjoki

91 647 710

17,85

9 280,60

Tervo

16 976 215

3,31

1 719,08

Tuusniemi

28 921 093

5,63

2 928,66

Vesanto

22 752 946

4,43

2 304,05

Vieremä

Pohjois-Savo

43 720 410

8,51

4 427,30

513 509 904

100,00

52 000,00

3 598 834 595

260 000,00

Maksuosuudet määräytyvät siten, että Iisalmi, Kuopio, Siilinjärvi, Varkaus,
Lapinlahti ja Leppävirta maksavat 80 % ja muut kunnat 20 %.
Maksuosuuksien yhteissumma pysyy edellisvuoden suuruisena.
Lopulliset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2018 verotustietojen valmistuttua
syksyllä 2019, jolloin kuntakohtaisiin osuuksiin saattaa tulla muutoksia.

80 %/260.000 €

20 %/260.000 €
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Liite 1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä
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Liite 2. Pohjois-Savon liiton organisaatio
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Liite 3. Henkilöstöorganisaatio 2020
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Liite 4. Jäsenkuntien maksuosuudet (€/as.) maakuntien liittojen toimintoihin v. 2010-2019 (varsinainen ja muu toiminta)
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Liite 5. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet (varsinainen toiminta), talousarvio v. 2019 (euroa/asukas ja milj. €)
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Liite 6. Pohjois-Savon toteutunut kehitys sekä maakuntaohjelman tavoitteet vuodelle 2025

