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1. Katsaus vuoteen 2022  
 

Maakunnan liitolla on vahva perusta ohjata ja johtaa maakunnan aluekehitystä ja -
suunnittelua. Hiljattain hyväksytty laki alueiden kehittämisestä ja EU:n alue- ja rakennepolitii-
kan toimeenpanosta vahvistaa ja selkeyttää maakunnan liiton asemaa aluekehitysviranomaise-
na. Kuntapohjaisella liitolla on vahva selkänoja toteuttaa velvoitteitaan ja vastuitaan, joita jo 
pelkästään lakisääteisinä tehtävinä meille on annettu. Alueiden kehittämisen tavoitteena on 
edistää alueiden kestävää kehitystä, kasvua ja kilpailukykyä, asukkaiden hyvinvointia ja elinym-
päristön laatua. Maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta ja 
toimii maakunnan puheäänenä ja edunajajana. Tämä kokonaisuuden merkitys vahvistuu enti-
sestään näiden syvällisten murrosten aikakautena. 
 
Pohjois-Savon seutukuntakierroksilta ja kuntapäättäjiltä on saatu hyviä evästyksiä ja näkemyk-
siä lähiajan puhuttavista aiheista. Väestökehitys ja osaavan työvoiman saatavuus, ilmastoky-
symykset, EU-rahanjaon kansalliset päätökset ja alueellisten erojen kaventaminen, Liikenne 12-
investointiohjelman puutteet ja väyläverkoston valtakunnallinen kehittyminen ja liikennepoli-
tiikka, kuntien vetovoima ja Kuopion seudun kasvu, kotimaan matkailun vetovoima ja kaikkien 
kärkitoimialojen kilpailukyvyn vahvistaminen ovat kuntia ja seutuja askarruttavia kysymyksiä, 
vain muutaman mainitakseni. Megaluokan muutokset kuntien tehtävissä aiheuttavat luonnolli-
sesti päänvaivaa. Sote muodostuu omaksi hyvinvointialueekseen vuonna 2023 ja toisaalta kun-
nille on tulossa uutena tehtävänä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen kokonaisuus vuonna 2024. 
Kaikki muutokset vaativat uudenlaista yhteistyötä ja kumppanuutta ennen kaikkea kuntakentän 
toimijoilta. 
 
Näihin haasteisiin ja syvällisiin murroksiin pyritään vastaan uudessa maakuntaohjelmassa ja -
suunnitelmassa, jonka toimeenpano on tuoreiden kuntapäättäjien merkittävä tehtävä. Ja ilman 
verkostoa ja yhteistyötä tavoitteiden saavuttaminen jäisi puolitiehen. Maakunnastamme löytyy 
puhdasta vettä, ilmaa, ruokaa, mineraaleja, luonnonvaroja ja hiilinieluja – juuri niitä tulevaisuu-
den kriittisiä tuotannontekijöitä, joilla voi vaikuttaa kehityksen kulkuun. Kun nämä tekijät yhdis-
tyvät maailmanluokan kansainväliseen osaamiseen, tutkimukseen ja innovaatioiden kautta me-
nestyvään elinkeinoelämään, niin tulevaisuutta voi rakentaa pala palalta paremmaksi eikä tar-
vitse antautua uhkakuvien peloteltavaksi. 
  
Pohjois-Savon liiton toimintasuunnitelmassa näkyy hiljattain hyväksytty ja sittemmin jo päivitet-
ty strategia. Missiomme on olla aluekehittämisen kärkiosaaja, johon tarvitaan tietoa, taitoa ja 
tekoja. Käytännössä tämä tarkoittaa vahvaa asiantuntijuutta, verkostokumppanuutta, kirkasta 
roolia, vahvaa viestintää, arvoa tuottavaa edunrakentamista koko maakunnalle. Haluamme ke-
hittyä entistä paremmaksi maakunnan yhteisen tahdon ja verkostojen rakentajaksi. Tarkentavia 
suuntaviivoja on löydettävissä alkuvuonna 2022 toteutettavan sidosryhmäkyselyn perusteella. 
 
Odotukset liiton oman toiminnan ja maakunnan kehittämiselle ovat korkealla. Pohjois-Savon 
liitto toimii ensi vuonna valtakunnallisen maakuntaliittojen verkoston puheenjohtajana, joka on 
merkittävä tehtävä ja näkyy arjessamme monin eri tavoin. Tähän ja kaikkiin muihin vaativiin 
tehtäviin olemme valmistautuneet vastuullisella henkilöstö- ja talousjohtamisella, jotka odotuk-
sien mukaan ovat tasapainossa myös tulevana vuonna. 
 
Marko Korhonen, maakuntajohtaja 
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1.1 Pohjois-Savon aluetalous 
 

Pohjois-Savo lähti koronakriisiin vahvoista asemista, sillä vuonna 2019 maakunnan liikevaihdon 
ja viennin arvot olivat korkeimmat vuoteen 2006 ulottuvan seurantakauden aikana. Vuosi 2020 
käynnistyi Pohjois-Savossa vielä liikevaihdon ja palkkasumman osalta kasvussa, ja koronaepi-
demian aluetalousvaikutukset alkoivat näkyä vasta maalis-huhtikuusta alkaen. Vienti kääntyi 
sen sijaan laskuun jo ennen koronaepidemian alkua joulukuussa 2019. Sekä liikevaihdon että 
viennin laskut jäivät Pohjois-Savossa viime vuonna koko maata pienemmiksi, mutta palkka-
summa laski Pohjois-Savossa enemmän kuin koko maassa. Puolivuositasolla tarkasteltuna liike-
vaihto, vienti ja palkkasumma näyttävät elpyneen Pohjois-Savossa jo vuoden 2020 loppua koh-
den. Aluetalouden kehitys vaihteli kuitenkin merkittävästi toimialoittain ja seuduittain.  

 
1.2 Pohjois-Savon väestökehitys 

 
Pohjois-Savossa oli vuoden 2020 lopussa Joroinen mukaan lukien 248 265 asukasta. Väkiluku 
laski vuoden aikana 738 asukkaalla. Vuotta aiemmin väkiluvun lasku oli 1 411 asukasta. Pohjois-
Savon kunnista väkiluku kasvoi ainoastaan Kuopiossa 928 asukkaalla (+0,8 %). Kuopiossa oli 
vuoden 2020 lopussa 120 210 asukasta. Siilinjärvellä väkiluku laski 172 asukkaalla (-0,8 %) ja 
asukkaita oli vuoden lopussa 21 251. Iisalmen väkiluku laski 244 asukkaalla (-1,1 %) ja väkiluku 
oli vuoden lopussa 21 124. Varkaudessa väkiluku laski 188 asukkaalla (-0,9 %), ja asukkaita oli 
vuoden lopussa 20 278. 
 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Pohjois-Savon väkiluku kasvoi 189 asukkaan verran 
tammi-elokuussa 2021. Edellisen kerran maakunnan väkiluku kasvoi tammi-elokuun jaksolla 
vuonna 2011, jolloin kasvua oli vajaat 200 henkeä. Vuonna 2020 väkiluku laski tammi-elokuussa 
noin 650 henkeä ja vuosina 2017–2019 jopa 860–1 040 henkeä. 
 
Väestönkehityksen on kuluvana vuonna kääntänyt positiiviseksi muuttoliikkeen piristyminen. 
Pohjois-Savo sai tammi-elokuussa kuntien välisessä muuttoliikkeessä voittoa muualta Suomes-
ta 539 henkeä. Muuttovoitto on tammi-elokuun jakson korkein vuoteen 1990 ulottuvalla seu-
rantakaudella. Erityisesti muuttovoittoa on kerännyt Kuopio, joka on tammi-elokuun jaksolla 
kohonnut Suomen toiseksi muuttovetovoimaisimmaksi kunnaksi Tampereen jälkeen. 
 

1.3  Hyvinvoinnin tilanne 
 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomus ja -suunnitelma linjaa Pohjois-Savon hyvinvoinnin ja ter-
veyden (HYTE) edistämisestä vuosille 2021-2025 kokoamalla yhteen maakunnan terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvät tiedot, vertaa niitä verrokkimaakuntiin ja linjaa hyvinvointivajeista HYTE-
työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2021-2025: 

 
 Osallisuuden vahvistuminen ja yksinäisyyden vähentäminen 
 Vanhemmuus vahvistuu 
 Itsestä huolehtimisen ja terveellisten elintapojen edistäminen 
 Mielen hyvinvointi ja riippuvuuksien ehkäisy 
 Tapaturmien ja väkivallan ehkäiseminen 
 HYTE –resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistaminen 
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Kesäkuussa 2021 hyväksytyn sote-lakipaketin mukaan kunnat ja hyvinvointialue vastaavat 
1.1.2023 alkaen yhdessä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Pohjois-Savon alueella. Kumpi-
kin vastaa osaltaan HYTE-näkökohtien huomioimisesta strategisessa suunnittelussa, hyvinvointi-
kertomuksen ja –suunnitelman laatimisesta sekä yhteistyöstä järjestöjen ja muiden tahojen 
kanssa. Pohjois-Savon HYTE-rakenne on aiemman kehitystyön pohjalta pitkälti valmis, ja viedään 
Pohjois-Savon poikkihallinnollisen HYTE-ryhmän kautta osaksi hyvinvointialueen valmistelua. 
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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 elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin kehit-
tämiseksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. 

 
Pohjois-Savon liiton tehtävänä on määritellä maakunnan kehittämisen tahtotila, suunnitella ja 
koordinoida maakunnan kehittämistä sekä edistää kansallisesti ja kansainvälisesti maakunnan 
etua. 

 
Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liitto vastaa maakuntasuunnitelman, maakuntaohjel- 
man ja maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-
Savon liitto huolehtii maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäy-
tön suunnittelusta. Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisoh-
jelmien laadinnasta ja toteutuksesta. 

 
Maakuntavaltuuston hyväksymä taloussuunnitelma on keskeinen liiton toiminnan johtamisvä- 
line. Siinä määritellään liiton toiminnan tavoitteet, tehtävät ja resurssit. 

 
Pohjois-Savoa kehitetään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on, että 
Pohjois-Savon sekä laajemmin koko Itä-Suomen valtakunnallinen ja kansainvälinen asema vah- 
vistuu niin aineellisissa kuin henkisissä voimavaroissa. 

 
Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää maakunnan sisällä vahvaa yhtenäistä näkemystä ja tah- 
toa sekä määrätietoista yhteistyötä. Tavoitteena on myös, että yhä suurempi osa asioista suun- 
nitellaan ja tehdään laajana itäsuomalaisena yhteistyönä. 

 
Näistä tavoitteista määräytyvät liiton tehtävät, jotka hallintosäännön 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
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2.2 Yhteistyö ja edunajaminen 

 
Maakunnan kehitystä tukevat edunajamistehtävät edellyttävät laaja-alaista ja ennakoivaa 
yhteistyötä niin maakunnassa kuin maakunnan ulkopuolella. Edunajamistyöllä edistetään 
maakuntastrategian ja maakuntaohjelman toimeenpanoa vaikuttamalla maakunnan kehittymi-
sen kannalta keskeisiin alue-, elinkeino- ja liikennepoliittisiin linjauksiin ja päätöksiin. 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 Savo-Karjalan vaalipiirissä sekä Itä-
Suomen neuvottelukunnassa. Yhteistyön piiriin kuuluvat asiat, jotka ovat alueen pitkäjän-
teisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntien ohjelmiin sekä koskevat 
pääosin koko yhteistoiminta- aluetta. Yhteistyön vetovastuu on vuorovuosin kullakin liitol-
la, v. 2022 Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajana on Pohjois-Savon liitto. Savo-
Karjalan vaalipiiri muodostuu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnista. Yhteistyö 
valittujen kansanedustajien kanssa koskee kaikkia vaalipiiristä valittuja edustajia ja heidän 
tapaamisiaan järjestetään myös maakuntaliittojen yhteistyönä. 

 
Itä-Suomen neuvottelukunta tekee yhteistyötä myös Pohjois-Suomen neuvottelukunnan 
kanssa molemmille    alueille yhteisissä asioissa. Vuonna 2022 Itä- ja Pohjois-Suomen neu-
vottelu- kuntien huippukokous järjestetään Lapissa.  

 
EU:n ja globaalin tason yhteistyötä ja edunajamista tehdään itä- ja pohjoissuomalaisena 
yhteistyönä, Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimiston apua hyödyntäen sekä Pohjois-
Savon liiton omien suorien kontaktien avulla. Luettelo maakunnan edunajamisen kohteista 
tarkempine tietoineen esitetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa, joka 
valmistellaan laajana maakunnallisena ja ylimaakunnallisena yhteistyönä. 

 
Edunajamisen painopisteinä ovat maakunnan saavutettavuutta parantavat pääväylien inf-
rahankkeet (Savon rata, Itärata-kokonaisuus, VT 5 ja VT 9 kehittäminen, Kuopion lento-
aseman taso ja vuorojen riittävyys). Väyläviraston investointiohjelma on pääväylien osalta 
epätyydyttävä. 5-tiellä jatketaan Leppävirta-Kuopio välin kehittämisen ja Nerkoon kohdan 
uuden linjauksen edistämistä. VT 9 osalta jatketaan Jännevirta-Lotteinen välin rahoituk-
sen jatkoksi vaikutetaan Riistaveden kohdan ja kriittiseksi tunnistetun Kivisalmen sillan 
vaatimien kehittämishankkeiden päätöksentekoon. Ratakohteista kiireellisiä ovat lisära-
hoituksen saaminen Kuopion ratapihan parantamiseen kokonaisuutena sekä Kurkimäen 
sähkönsyöttöaseman uusiminen.  
 
Liikenneinfran kohteet esitetään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa hanke-
kohtaisesti suunnitteluvaihe- ja kustannusarviotietoineen. 
 
Laajalla yhteistyöllä on vaikutettava liikenteen määrärahojen tasoon valtion talousarvios-
sa. Nykyinen taso ei riitä parlamentaarisen linjauksen toteuttamiseen väylien korjausvelan 
kiinni kuromisen ja perusväylänpidon tason ylläpitoon. 
 
Liikenneinfran edunajaminen kohdistuu myös Traficomin ja Väyläviraston investointikri-
teereihin. Valmistellaan esitystapaa, jossa voidaan esittää väyläpuutteiden talouselämälle 
aiheuttama lisäkustannus ja valmistellaan alemman tieverkon investointiesityksiä alueelli-
sina ja temaattisina kokonaisuuksia. 5-käytävähanke on myös edunajamista: hankkeen 
avulla nostetaan tietoisuutta 5-tien merkityksestä valtakunnallisesti erittäin merkittävänä  
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pääväylänä. 
 
Itä-Suomen ja Pohjois-Savon koulutustarjonnan monipuolistaminen erityisesti teknillisellä 
ja ICT-alalla sekä muut osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät tekijät nousevat syksyn 
2021 kuntakierroksen perusteella entistä tärkeämmiksi edunajamiskohteiksi. Edistetään 
Itä-Suomen yliopiston DI-koulutusta, Savonian uusia koulutusaloja (ICT, Tuotantotalous) ja 
ammatillisen koulutuksen kalliiden koulutusalojen rahoitusta. 

 
Itä- ja Pohjois-Suomi ajavat valtion alueellisen läsnäolon ja monipaikkaisuuden vahvista-
mista digitalisaatiota hyödyntämällä ja laajakaistan rakentamisen toteuttamista. Alueen 
maakuntien yhteinen tahto on kehittää alueellista lentoliikennettä ja saada kuljetustuesta 
pysyvä tukimuoto. Tietoliikenteellisen saavutettavuuden parantamiseksi tavoitellaan Koil-
lisväylän datakaapelin eli Arctic Linkin rakentamista itäiselle reitille.
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3. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 sekä ta-
loussuunnitelma 2022–2024 päävastuualueittain

3.1 Aluekehityksen päävastuualue 

Päävastuualueen vastuu: aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa 

Tehtävät: 
Tavoitteena kilpailukyinen ja vetovoimainen maakunta sekä hyvinvoiva väestö 
Aluekehityksen päävastuualue vastaa alueiden kehittämislain mukaisesti aluekehittämisen stra-
tegisesta kokonaisuudesta maakunnassa, käsittäen mm. maakuntasuunnitelman ja maakunta-
ohjelman laadinnan sekä ohjelmien toimeenpanon maakunnassa (painopistevalinnat, tuen 
kohdentaminen ja myöntäminen, ohjelmien toteutus ja seuranta sekä alueellisen kehityksen 
seuranta). Kehittämistoimintaa tukevat maakunnan kehityksen sekä koulutustarpeiden enna-
kointi ja maakunnan kansainvälistymisen tukeminen, mm. EU:n erillisohjelmia hyödyntämällä, 
sekä kansallinen ja kansainvälinen edunajaminen. 
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Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2022 

Tavoite Toimenpide Mittari 
Edistetään maakunnan 
kasvua, kilpailukykyä ja 
vetovoimaisuutta maa-
kuntasuunnitelman ja  -
ohjelman linjausten mu- 
kaisesti. 

Aktivoidaan Pohjois-Savon kuntia, oppi- 
laitoksia ja elinkeinoelämää sekä muita 
maakunnan kehittymisen kannalta kes- 
keisiä tahoja maakunnan yhteisen kehit- 
tämisstrategian (maakuntasuunnitel-
man 2040 ja -ohjelman 2022-2025) lin-
jausten toteuttamisessa ja sitä kautta 
edistetään Pohjois-Savon kasvua ja kil-
pailukykyä. Hyödynnetään Nuoret poh-
joissavolaiset tulevaisuudentekijät -
hankkeen suosituksia ja toimenpide-
ehdotuksia kehittämistyössä. 

Jatketaan maakunnan kehittämistavoit-
teita toteuttavaa ekosysteemien yhteis-
työmallin ja tehostuvan markkinoinnin 
vahvistamista. Tavoitteena ovat toimivat 
tki- palvelut ja prosessit yrityksille ja muil-
le tahoille sekä sen myötä syntyvät uudet 
tuotteet, liiketoiminta- mahdollisuudet ja 
kestävä kasvu.  

Suunnataan kehittämisrahoitusta ja 
edunajamista maakuntaohjelman ta-
voit teita tukeviin kohteisiin. Uusi, vuo-
den 2022 alussa voimaan astuva maa-
kuntaohjelma sisältää EU:n edellyt tä-
män älykkään erikoistumisen strate- 
gian, joka linjaa kehittämisrahoituksen 
kohdistamista. Tarkemmin maakunnan 
kehittämisen painopisteet linjataan 
laadittavassa maakuntaohjelman toi-
meenpanosuunnitelmassa, joka on 
samalla Pohjois- Savon uuden kasvun 
suunnitelma. 

Osana maakuntaohjelman toimeen-
panoa varmistetaan päättyvän raken-
nerahastokauden varojen täysimää-
räinen hyödyntäminen ja varojen oi-
kea kohdentaminen alueellisesti vai-
kuttaviin hankkeisiin. Asia korostuu 
ohjelmakauden loppua kohti mentäes-
sä. 

 

Maakunnan kehitystä seu- 
rataan ja raportoidaan vuo- 
sittain laadittavan maakun- 
taohjelman toimeenpano- 
suunnitelman yhteydessä 
(työllisyys, tk-volyymi jne.). 

Lisäksi taloudellinen tilanne 
raportoidaan aluetalouskat- 
sauksessa (2 krt./v). 

Perustetaan maakunnallinen 
nuorisovaltuusto 

Rahoituksen kohdentumista 
seurataan ja arvioidaan maa- 
kuntaohjelman seurantara- 
portissa. 

Rahoituksen kohdentumi- 
nen raportoidaan lisäksi 
puolivuosittain valmistel-
tavissa rahoitustiedot-teissa 

Rakennerahastojen toteu- 
tusta seurataan hallintovi- 
ranomaisen (TEM) valmiste- 
lemien seurantaraporttien 
pohjalta. 

Rakennerahasto-ohjelman 
2014-2020 vaikuttavuudesta 
Pohjois-Savossa tehdään 
arviointi. Arviointia hyö-
dynnetään uuden ohjelma-
kauden toimeenpanossa. 
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Varmistetaan EU:n ohjel- 
makauden 2021-27 teho-
kas käyn nistyminen 

Kohdennetaan kansallista Alueiden kes-
tävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 
– AKKE-määrärahaa etenkin nopeita
toimenpiteitä vaativiin selvi tys- ja kehit-
tämishankkeisiin sekä koronakriisistä
elpymiseen.

Valmistellaan yhdessä ELY-keskuksen ja 
maakunnan muiden keskeisten tahojen 
kanssa aluekehittämiskeskusteluesi- 
tykset maakunnan kilpailukyvyn kan- 
nalta tärkeistä teemoista ja aihealu- 
eista. Keskustelut käydään ministeriöi- 
den kanssa alkuvuodesta 2022. 

Jatketaan Pohjois-Savon liiton henki- 
löstön ja maakunnan yhteistyöryhmän 
koulutusta ja perehdyttämistä uuden 
rahoitusohjelman toteuttamiseen. 

Koulutetaan tuen hakijoita uuden EU-
kauden sisältöihin ja tuen hakemiseen. 
Viestitään hauista ja painopisteistä si-
dosryhmille. 

Pohjois-Savon liiton johdolla valmistel-
laan haut ja hakukuulutukset sekä koor-
dinoidaan itäsuomalaista EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan yhteistyötä, mm. 
mahdollisia teemahakuja ja yhteisiä kou-
lutuksia järjestämällä. 

Tuen käytöstä ja vaikutta- 
vuudesta raportoidaan työ- 
ja elinkeinoministeriölle. 
Tuen käyttöä esitellään 
myös puolivuosittain jul-
kaista vassa Pohjois-Savon 
rahoitustiedotteessa. 

Käynnistyminen raportoi- 
daan hankeseurantarapor-
tein. 

Vahvistetaan ylimaakun- 
nallista yhteistyötä aluei- 
den kehittämisessä. 

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

Osallistutaan Itä- ja Pohjois-Suomen 
maakuntien yhteiseen Elinkeinot mur- 
roksessa (ELMO) -strategian toteuttami- 
seen tukemalla mukana olevien maakun-
tien välisten kehittämistoimenpiteiden, 
verkostojen ja hankkeiden syntymistä. 

Edistetään useamman maakunnan kump-
panuuksia myös muiden kuin Itä- 
ja Pohjois-Suomen maakuntien kanssa 
Pohjois-Savon kehittämisen kärkialoilla. 

Maakuntaohjelman toi- 
meenpanosuunnitelman seu- 
ranta. 

Ylimaakunnalliset kehittä- 
mistoimenpiteet, verkostot 
ja hankkeet sekä niissä mu- 
kana olevat tahot. 
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Edistetään maakunnan 
keskeisten toimijoiden 
kansainvälistymistä (elin- 
keinoelämä, tutkimus- ja 
oppilaitokset, kunnat). 

Parannetaan Euroopan alueiden välis- 
ten, rajat ylittävien ja muiden erillisoh- 
jelmien tunnettuutta. Autetaan kuntia, 
oppilaitoksia ja muita tahoja hankeval- 
mistelussa. Tuetaan kansainvälisten 
kumppanuuksien löytämistä edistämällä 
osallistumisia maakunnan älykkään eri- 
koistumisen mukaisiin kansainvälisiin 
verkostoihin, ensisijaisesti EU:n puit- 
teissa. Tässä työssä hyödynnetään Itä- ja 
Pohjois-Suomen Brysselin toimiston asi-
antuntijoita ja osaamista. 

Pohjois-Savon liiton hallinnoima VERKA-
hanke (Verkostotoiminnasta kasvua) aut-
taa maakunnan TKI-tahoja, elinkeinoelä-
mää ja oppilaitoksia kansainvälisessä ver-
kottumisissa maakunnan kärkialoilla, 
Osana hankkeen toimenpiteitä viimeistel-
lään maakunnan kansainvälistymissuun-
nitelma sekä tukipalvelujen organisointi. 

Edistetään Euroopan pohjoisten har- 
vaanasuttujen alueiden (NSPA) yhteis- 
hankkeita ja vetovoimaa. 

Valmistellut kv-hankkeet 
ja uudet kv-kumppanuu- 
det 

Koulutus- ja työvoimatar- 
peen ennakoinnilla tue- 
taan maakunnan kilpailu- 
kykyä, mm. varmista- 
malla osaavan työvoiman 
saatavuus. 

Pidetään yllä ennakointi- ja tilastopalve-
lusivuja. Ennakointiverkosto jatkaa toi-
mintaansa. Tehdään ennakointityötä 
liittyen koronan pitkäaikaisiin vaikutuk-
siin.  Vastataan erillisiin tietopyyntöihin 
tarpeen mukaan. 

Nuorten osallisuushanke ja siinä tehtä-
vä työ nuorten kanssa tukee maakun-
nan vetovoima työtä. 

Kävijämäärät foresavo –
sivustolla. Ennakointityö-
ryhmän kokoukset 
2krt./vuosi. Erillisten tie-
topyyntöjen määrällinen 
seuranta (lkm). 

Valmistaudutaan EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan 
2028-2035 valmisteluun 

   Yhdessä Euroopan pohjoisten harvaan-
asuttujen alueiden kanssa (NSPA) osal-
listumaan OECD:n tutkimukseen har-
vaan asuttujen alueiden taloudellisista 
ja sosiaalisista haasteista. Tehtävän ra-
portin tuloksia hyödynnetään kansalli-
sessa ja EU-edunajamisessa EU:n uutta 
seitsenvuotiskautta valmisteltaessa. 
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Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä 

 
Pohjois-Savon maakunta selvisi maailmanlaajuisen koroepidemian haitallisista vaikutuksista 
muuta maata keskimääräistä paremmin. Vuonna 2021 maakunnan myönnössä ollutta EU- ja 
kansallisia tukia ohjattiin yhteisesti linjattuihin vaikuttaviin toimenpiteisiin ns. elpymissuunni-
telman linjausten mukaisesti. Näitä toimia tulee jatkaa edelleen vuonna 2022 ja varmistaa siten 
maakunnan elinkeinoelämän hyvä kehittyminen, työllisyyden parantuminen ja maakunnan ko-
konaiskilpailukyvyn paraneminen. 
 
Uusi EU-kausi. Vuonna 2022 ovat käytössä EU:n uuden ohjelmakauden varat, joiden käyttöä lin-
jataan EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa. Tämä edellyttää henkilöstöltä perehtymistä 
uuteen EU-ohjelmaan, sen kriteereihin ja myös kokonaan uuden rahaston, oikeudenmukaisen 
siirtymän rahaston (JTF) toimintaperiaatteisiin. 
 
Vanha EU-kausi. Rinnan uuden EU-kauden käynnistymisen kanssa toteutetaan myös vanhaa ra-
kennerahastokautta, jonka tehokas ja vaikuttava toteutus tulee varmistaa. 
 
Uusi maakuntaohjelma. Vuoden 2022 alusta voimaan astuu myös uusi maakuntaohjelma, joka 
omalta osaltaan linjaa kehittämisvarojen kohdentamista maakunnassa. Myös uuden maakunta-
ohjelman perehtyminen vaatii aikaa. 
 
Uusi lainsäädäntö. Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi koko aluekehityslainsäädäntö on uudis-
tunut, mikä sekin asettaa tarpeita henkilöstö perehtymiselle ja koulutukselle.  
 
Vuosi 2022 tulee monessa mielessä olemaan siis muutosten vuosi, mistä syystä tulee varmistaa 
riittävät resurssit, koulutus ja ohjaus, jotta tehtävät kyetään hoitamaan niin, että henkilöstön 
voimavarat eivät ylity. 

 
Kansallisen ja kansainvälisen vahvuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi tiivistetään osaamisalakoh- 
taista yhteistyötä muiden, erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen, maakuntien kanssa. Lisäksi suunna- 
taan painopistettä entistä enemmän kansainvälisten rahoituslähteiden sekä uusien rahoi- 
tusinstrumenttien hyödyntämiseen. Tämän tukemiseksi edistetään toimijoiden kansainvälistä 
verkottumista maakunnan kehittämisen kärkialoilla. Liitos omien resurssien rajallisuuden vuoksi 
pyritään hyödyntämään Itä- ja Pohjois-Suomen Brysselin toimiston palveluja aiempaa enemmän. 

 
Tehtävien eriyttäminen EU-säädösten mukaisesti. Laaditulla uuden EU-kauden hallinto- ja val-
vontajärjestelmän kuvauksella varmistetaan tehtävien riittävä eriyttäminen ja tehtävien asian-
mukainen hoito.  

 
Ylimaakunnalliset puheenjohtajuudet. Pohjois-Savon liitto on Itä-Suomen puheenjohtaja aluekehi-
tykseen, etenkin rakennerahastoasioihin liittyvissä tehtävissä ja tulee koordinoimaan yhteistyötä, 
valmistelemaan asioita sekä johtamaan työtä. Maakuntajohtajien puheenjohtajuuden myötä Poh-
jois-Savon liitto on myös Suomen aluekehitysjohtajien puheenjohtaja, mikä tulee näkymään kan-
sallisten tehtävien lisääntymisenä. 

 
Henkilöstön osaamista ja jaksamista tuetaan perehdytyksellä ja koulutuksella sekä alkuvuodesta 
käytävillä kehityskeskusteluilla. Riittävät resurssit varmistetaan.
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3.2 Alueidenkäytön päävastuualue  
 

Päävastuualueen vastuu: vs. suunnittelujohtaja Annaelina Isola 
 

Tehtävänä elinvoimainen, turvallinen, viihtyisä sekä hyvin saavutettavissa oleva Pohjois-Savo 
Alueidenkäytön päävastuualue vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sekä muiden lakien maa- 
kunnan liitoille antamista tehtävistä, kuten maakuntakaavoituksesta ja liikennejärjestelmäsuun-
nittelusta sekä yhteistyöstä ja lausuntojen valmistelusta maankäyttöön, liikennejärjestelmään ja 
ympäristöön liittyvään lainsäädäntöön ja strategioihin. Näiden tehtävien kautta edistetään 
Pohjois-Savon menestymisen mahdollisuuksia kestävästi nyt ja pitkällä aikavälillä. Maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisuudistus (=Kaav o i t us -  ja  rake ntam i s lak i )  on keskeisin lakiuu-
distus, joka vaikuttaa maakunnan liiton rooliin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä. 

 
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2022 

 
Tavoite Toimenpide Mittari 
Voimassa olevien maakun-
takaavojen toteutuminen 
kuntakaavoituksessa sekä 
erilaisissa hankkeissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strategian mukainen avoin 
tiedottaminen; Maakunta-
kaavoituksesta ja muista 
ajankohtaisista asioista tie-
dottaminen 

 
 
 
 
 
 

 
 

Lausunnot annetaan kaavoista pyyntö-
aikataulun puitteissa. Maankäyttöön 
liittyvistä asioista käydään vuoropuhelua 
kuntien kanssa. Lisäksi osallistutaan kes-
keisimpiä kaavahankkeita koskeviin vi-
ranomaisneuvotteluihin. 
 
Osallistutaan kuntien ja ELY-keskuksen 
kehittämiskeskusteluihin (MRL  8§) mah-
dollisuuksien mukaan. Lisäksi omat kes-
kustelukierrokset (Kuntakierros ja Seutu-
kuntakierros). 
 
• Kaavoituskatsauksessa kuvataan 

Pohjois-Savon kaavoitustilanne ja ly-
hyesti yleisempi suunnittelutilanne 
aluei denkäytön ja liikennejärjestel-
män osalta. Nostetaan esille analyy-
sien pohjalta jokin ajankohtainen 
teema. 

• Osallistutaan säännöllisesti kokoon-
tuvaan, kahdenkeskiseen ajankoh-
taisten asioiden neuvotteluun Kuo-
pion kaupungin kanssa (tarvittaessa 
muidenkin kuntien). 

• Aktiivinen tiedottaminen eri medi-
oissa (esim. Twitter). 
 

Lausuntojen kokonais-
määrä. Lausuntojen vai-
kuttavuus. 

 
 
 
 
Kuntien kehittämiskeskuste-
luissa yhteistyöstä saatu 
palaute. Omissa keskuste-
luissa saatu palaute. 
 
 
Kaavoituskatsaus maakunta-
hallitukseen helmikuussa. 
 
 
 
 
Yhteisten toimenpiteiden kir-
jaaminen: Vaikutus maakun-
takaavaan ja vastavuoroisesti 
vaikutukset kuntakaavoihin. 
 
Monikanavainen näkyvyys. 
 

Pohjois-Savon maakunta- 
kaavan 2040, 2. vaihetta 
jatketaan luonnosvaihto-
ehtojen ja selvitysten 
nähtävilläpidolla. Luon-
noksista saatavan palaut-
teen perusteella valmis-
tellaan maakuntakaava-
ehdotus. 

Järjestetään luonnosvaihtoehtojen näh-
tävilläolon aikana monipuolinen vuoro-
vaikutus.  
Nähtävillä pidon jälkeen valmistellaan 
vastineet ja viedään yhteenveto maa- 
kuntahallitukseen etenemisehdotuksi-
neen.  
Laaditaan kaavaehdotus ja teetetään koko-
naisvaikutusten arviointi sekä mahdolli-
set lisäselvitykset.  
 

Maakuntakaavaprosessin 
eteneminen. Osallistamisen 
onnistuminen. 
Palautteeseen laaditut vas-
tineet. 
 
 
Käynnistettävät selvitykset. 
Järjestettävät seminaarit ja 
neuvottelut (vuoropuhelu ja 
työryhmätyöskentely) 
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Pohjois-Savon liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaa 
toteutetaan laajassa sidos-
ryhmävuoro-vaikutuksessa.  

 

 

 

Liikennejärjestelmäyhteis-
työhön osallistuminen kai-
killa aluetasoilla. 

 

 

 

 

 

 

”Viitoskäytävä – Kumppa-
nuudella kehittyvä kasvu-
vyöhyke” aluekehittämisen 
ylimaakunnallinen verkos-
tohanke v. 2021 - 2023 

 

Liikenneasiat ovat liiton edunvalvonnan 
painopiste. 
Pohjois-Savon liikennejärjestelmä-
työryhmä koordinoi suunnitelman aktii-
vista toteuttamista ja luo valtakunnalli-
seen liikennejärjestelmäanalyysiin ja -
seurantaan integroituvan seurantajär-
jestelmän. 
 
Liitto osallistuu aktiivisesti seudulliseen, 
maakunnalliseen, ylimaakunnallisiin ja 
valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-
yhteis- ja vaikuttamistyöhön. Itä-
Suomen liikennestrategia päivitetään ja 
valtakunnalliseen liikennejärjestelmä-
suunnitteluun liittyvä suuralueyhteistyö 
käynnistyy. Pohjois-Savon puheen-
johtajavuonna 2022 saavutettavuus- ja 
liikenneasiat ovat yksi painopiste Itä- ja 
Pohjois-Suomi yhteistyössä. 
 
Viitoskäytävä -hanke käynnistyy loppu-
vuodesta 2021. Hanke on saanut rahoi-
tusta Työ- ja elinkeinoministeriön kas-
vuvyöhyketeemahausta. Hankkeeseen 
on sitoutunut yli 25 maakuntaliittoa, 
kaupunkia, kuntaa, kauppakamaria ja 
Viitostie ry. Hankkeen aluekehittäjäver-
koston tavoitteena on yhdessä muiden 
sidosryhmien kanssa tuoda esille Viitos-
käytävän kansallista merkitystä ja nos-
taa se yhdeksi Suomen pääkehittämis- 
ja kasvuvyöhykkeeksi. Hanke kestää 
vuoden 2023 loppuun saakka.  
Hankesuunnitelmaa tarkentava projek-
tisuunnitelma verkoston hyväksymä 
31.3.2022 mennessä ja verkoston toi-
minta käynnistynyt täysipainoisesti 
30.6.2022 mennessä. 
 

Seurantajärjestelmä käy-
tössä 30.6.2022 mennes-
sä. 

 

 

 

 
Arvio vaikuttavuudesta 
osana Pohjois-Savon lii-
kennejärjestelmä-
suunnitelman toteutumi-
sen seurantaa. 

 

 

 

 
 
Hankesuunnitelman ja 
sen pohjalta laaditun pro-
jektisuunnitelman toteu-
tumisen väliarviot 
31.3.2022, 30.6.2022 ja 
31.12.2022. 

Pohjois-Savon maakunta- 
kaavojen paikkatietoai- 
neistot ovat paikkatietoik- 
kunan kautta yhteiskäy- 
tössä yhteisen tietomallin 
mukaisena. 

 
Ratkaistaan rakennetun 
kulttuuriympäristön julkai-
sua korvaava sähköinen 
alustaratkaisu. 

Osallistutaan maakuntien yhteiseen 
HAME-tietomalli-projektin jatkokehittä- 
miseen, jonka keskeiset osat ovat Laatu- 
vahdin huomaamien virheiden korjaus, 
maakuntakaavakoosteet ja merkintöjen 
turvallisuusvaatimukset. 
 
Kilpailutetaan sähköinen alusta ja toteu-
tetaan aineiston julkaisu. 

Pohjois-Savon voimassaole- 
vat maakuntakaava-aineis- 
tot ovat saatavissa 
www.paikkatietoikkuna.fi 
HAME-tietomallin mukai- 
sena aineistona. 
 
Valmis tietokanta kulttuu-
riympäristön kohteista jul-
kaistaan.  

 

 
 
 
 
 
 

http://www.paikkatietoikkuna.fi/
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Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä 

 
Vuosi 2022 on Pohjois-Savon puheenjohtajuusvuosi ja sen myötä saamme mahdollisuuden li-
sätä vaikuttavuutta, vaikka puheenjohtajuusvuosi näkyy kiireenä myös ajankäytössämme. Alu-
eidenkäytön vastuualue työskentelee vielä alkuvuoden 2022 vajaalla henkilöresurssilla. Vuoden 
2022 aikana tilannetta korjataan pysyvällä järjestelyllä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus (uudelta nimeltään Kaavoitus- ja rakennuslaki) etenee. 
Uudistuksessa tavoitteenamme on säilyttää kuntien kaavamonopoli, selkeyttää kaavajärjestel-
mää ja huomioida paremmin alueiden erilaiset olosuhteet. Maakuntakaavataso on ainut kaava-
taso, joka kattaa koko Suomen maa- ja merialueet. Maakuntakaavan osalta edunvalvonnassa 
keskitytään lisäämään kolmen oikeusvaikutteisen teeman lisäksi lain oikeusvaikutteisiin tee-
moihin ainakin luonnonvarat ja uusiutuva energia. Mikäli tässä ei onnistuta, on vaikutus maa-
kuntakaavoituksen painoarvon heikentymiseen suuri. 

 
Pohjois-Savon maakuntakaava 2040 -prosessia jatketaan toisen vaiheen luonnosvaihtoehtojen 
nähtävilläpidolla ja kattavalla, monimuotoisella osallisten kuulemisella. Maakuntakaavan 2. vai-
heen kaavaehdotus valmistellaan vaikutustenarviointeineen vuoden 2022 aikana ja pidetään 
nähtävillä vuonna 2023. Kaava pyritään saamaan hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2023 loppuun 
mennessä. 

 
Edistetään helmikuussa 2021 hyväksytyn Pohjois-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman ta-
voitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista laajalla sidosryhmävuorovaikutuksella ja Itä-
Suomen yhteistyöllä. Suunnitelman toimeenpanosta ja toteutumisen seurannasta vastaa Poh-
jois-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä. 
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3.3 Hallinnon päävastuualue  

 
Päävastuualueen vastuu: vs. hallintojohtaja Riikka Pehkonen 

 
Tehtävät: 
Hallinnon päävastuualue vastaa toimielintyöskentelystä, kuntayhtymän taloussuunnittelusta ja 
seurannasta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, asiakirjahallinnosta ja arkistotoimesta, ICT-, han- 
kinta- ja muista tukipalveluista sekä EU- ja kansallisten hankkeiden maksatuksesta. Hallinto huo- 
lehtii kuntataloustyöryhmän ja ikäihmisten valtuuskunnan työskentelystä, kuntien edunajami- 
seen liittyvistä asiantuntijapalveluista sekä tukee osaltaan muiden päävastuualueiden vastuulla 
olevia prosesseja. Lisäksi hallinnon vastuulla on toimia yhteispalveluiden edistämistehtävissä 
yhteistyössä Valtiovarainministeriön kanssa.   

 
Hallinto tukee liiton aktiivista ja objektiivista sisäistä ja ulkoista tiedottamista ja markkinointia. 

 
Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2022 

 
Tavoite Toimenpide Mittari 
Henkilöstöresurssit ovat 
liiton strategian mukai-
set. 

Tehtävän vaativuuden arviointijär-
jestelmän ja tehtäväkuvauksien 
päivittäminen. 

TVA on päivitetty. 
 
 

Pääministeri Rinteen / 
Marinin hallituksen sote- 
uudistuksen toteutus 
maakunnassa 

Uusien sote-uudistuksen kehittä-
mishankkeiden hankehallinnointi    
Pohjois-Savon liitossa. 
 
Pohjois-Savon liitto antaa hallinnol-
lista tukea Pohjois-Savon hyvinvoin-
tialueen väliaikaiselle valmistelu-
toimielimelle.  

POSOTE20 hankkeen henki-
löstö on rekrytoitu, toimin-
ta ja talous toimii suunni-
tellusti, avustusten käytön 
tilitykset on hyväksytty. 
 
Pohjois-Savon liitto järjes-
tää tilat, hallinnon ja val-
mistelun tuen väliaikaiselle 
valmistelutoimielimelle se-
kä huolehtii sopimuksista. 
 

ICT mahdollistaa nykyai- 
kaiset työmuodot ja vaati- 
mukset sähköiselle asioin- 
nille. 

ICT-palveluntarjoajan kilpailuttaminen 
vastaamaan paremmin liiton tarpeita. 
 
Tehostetaan asioiden valmisteluproses- 
seja.   

 
Käyttökoulutusta jatketaan suunnitel- 
mallisesti. 

 
Etätyömahdollisuudet käytetään hy- 
väksi. 

Palveluntarjoaja on valittu.  
 
Tietojärjestelmät ovat käy- 
tettävissä 24/7 lukuun otta- 
matta suunniteltuja käyttö- 
katkoja. 

 
Tietojärjestelmät ovat help- 
pokäyttöisiä ja käytettä- 
vissä. 

 
Koulutuspäivät, etätyöpäivät. 

Saavutettavuusdirektiivi 
on toimeenpantu. 

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpanon 
toteutusta jatketaan, kyseessä on jatkuva 
prosessi. 

Liiton verkkosivuille lisä-
tyt aineistot ovat direktii-
vin edellyttämässä muo-
dossa. 

Tiedonhallintalain toi- 
meenpanon jatkaminen 
siirtymäaikojen mukaan 

Jatketaan tiedonhallintalain toimeen-
panoa Pohjois-Savon liiton tiedonhal-
linnan kehittämissuunnitelman mukai-
sesti huomioiden lain siirtymäsään-
nökset: tietoaineistojen turvallisuus, 
tietoaineistojen muuttaminen sähköi-
seen muotoon ja saatavuus, asiarekis-
teri ja tietoaineistojen hallinta. 

Toimenpiteet ja tehtävät 
on tehty tiedonhallinta-
lain edellyttämällä taval-
la. 
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Asianhallintaohjelman käyt- 
töönotto 

Uusi asianhallintaohjelma Tweb otetaan 
käyttöön ja ohjelman uudet toiminnalli-
suudet integroidaan liiton toimintapro-
sesseihin.  

Käyttäjät hallitsevat asian- 
hallintaohjelman käytön. 

TAHE -palveluiden pro-
sessit ovat sujuvia ja re-
surssitehokkaita. 

TAHE -palveluntarjoajan kilpailuttaminen. Palveluntarjoaja on valittu 
ja ratkaisu on kustannuksil-
taan ja toiminnoiltaan op-
timaalinen kokonaisratkai-
su. 

 
Henkilöstö voi hyvin ja 
henkilöstötyytyväisyys on 
parantunut. 

Henkilöstösuunnitelman toimeenpano. 
 

Vuosien 2020–2021 aikana toteutetun 
henkilöstön hyvinvointihankkeen suosi- 
tuksien toteuttaminen. 
 
Yhdessä tekeminen ja suunnittelemi-
nen (esim. strategiaprosessi). Osalliste-
taan liiton asiantuntijoita edunajami-
seen. 
 
Vapaamuotoiset yhteiset hetket (tyhy 
ja virkistystoiminta.)   
 
Kehityskeskustelut. 

Henkilöstötyytyväisyys pa- 
ranee vuosien 2018-2020 
tasosta. 

 
Sairauspoissaolojen määrä 
ei kasva. 

Toiminta on sujuvaa ja 
tehokasta, toimitaan so- 
vittujen käytäntöjen mu- 
kaisesti. 

Toimintaohjeet ja säännöt ovat ajan ta- 
salla ja niitä noudatetaan. Vastuuhenki- 
löt raportoivat toiminnan havainnoista si- 
säistä valvontaa suorittaessaan. Tarvitta- 
essa tuetaan sisäisellä koulutuksella. 

Keskeiset työprosessit on ku- 
vattu. 

 
Selkeät tehtävävastuut. 

Edunajamisen laatu ja 
laajuus on parantunut. 

Edunajamisessa toimitaan tiiviissä yh-
teistyössä maakunnan muiden 
edunajamistahojen kanssa (Kauppaka-
mari, SY, MTK, Ay-järjestöt). Jatketaan 
Itä-Suomen ja IP-alueen maakuntien 
yhteistä edunajamista soveltuvissa koh-
teissa. 

Sidosryhmäkyselyn tulokset 
ovat parantuneet. Hankkei-
den eteneminen valtion 
suunnitelmissa ja TA:ssa. 
Päätösten ja suunnitteluvai-
heiden kehityksen seuranta. 
Koulutustarjonnan kehitys. 

Sujuva päätöksenteko-
prosessi ja päätöksente-
on varmistaminen. 

Päätösten hyvä valmistelu ja esittely. 
 
Uusien luottamushenkilöiden perehdy-
tys. 

Luottamushenkilöiden Teams 
-ryhmä on käyttöönotettu.  
 
Luottamushenkilöiden ym-
märrys Pohjois-Savon laaja-
alaisesta kehittämisestä on 
kasvanut.  

Riittävä julkisten palvelu- 
jen kehittämistyön tuki 
Pohjois-Savossa. 

Järjestetään ja koordinoidaan tarvitta- 
essa Pohjois-Savon sisäisen yhteistyön 
tarvitsemat yhteistyökäytännöt, pysyvät 
työryhmät ja muut foorumit. Digituen 
jatkon seuraaminen yhteistyössä DVV:n 
kanssa sekä muiden yhteispalveluhank-
keiden seuraaminen. 
Edunajaminen. 

 

Ennakoiva kuntatalous. 
 

Digitukiverkoston jatku-
vuus. 
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Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä 
 

Liitto toteuttaa vuoden 2022 aikana tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän päivittämisen. 
Tämän myötä liiton työntekijöiden tehtävänkuvia tullaan tarkastelemaan laajempina kokonai-
suuksina ja yhteensovittamaan liiton hyväksyttyyn strategiaan. Eri tehtävien uudistamismah-
dollisuuksia tarkastellaan. 

 
Pohjois-Savon liitto jatkaa 2020 käynnistetyn sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kehit-
tämishankkeiden hankehallinnoijana toimimista ja antaa hallinnollista tukea Pohjois-Savon hy-
vinvointialueen väliaikaiselle valmistelutoimielimelle.   

 
Hallinnon johdolla jatketaan koko toimiston työprosessien kehittämistä erityisesti talous- ja 
henkilöstöhallinnan ja ICT:n osalta. Kyseisten kokonaisuuksien palveluntarjoajat tullaan kilpai-
luttamaan vuoden 2022 aikana. Käyttöönotto ICT:n osalta ajoittuu vuodelle 2022 ja TAHE -
palveluiden osalta vuodelle 2023. Liiton visuaalinen ilme tullaan uudistamaan vuoden 2022 ai-
kana. Uudistus koskee liiton verkkosivuja sekä tiedotus- ja markkinointimateriaaleja. Liiton työ-
prosesseissa tullaan korostamaan sähköisiä järjestelmiä, mm. hankehallinnoinnissa pyritään 
siirtymään kokonaan sähköisiin lomakkeisiin. Lisäksi kokousmateriaalien osalta hyödynnetään 
mahdollisimman paljon sähköisiä materiaaleja.   
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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, tu- 
loslaskelmaosasta ja rahoitusosasta. Liiton talousarviossa ei ole investointiosaa, koska liitolla ei 
ole investointeja. Talousarviossa osoitetaan tulosyksiköittäin liiton toiminnan toimintatulot ja - 
menot, rahoitustulot ja -menot, tilikauden tulos ja tilikaudenylijäämä/alijäämä. 

 
Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Talousar- 
vion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä taloussuunnitelma kolmeksi tai use- 
ammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen 
vuosi. Mikäli kunnalla tai kuntayhtymällä on taseessa alijäämää, se tulee kattaa. Alijäämän kat- 
tamisvelvollisuus koskee kuntalain mukaan myös kuntayhtymiä. Pohjois-Savon liitolla ei ole ali- 
jäämää taseessa. 

 
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään liiton toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. 
Talousarvio laaditaan siten, että edellytykset liiton tehtävien hoitamisen turvataan. Talousarvi- 
oon sisällytetään toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä 
osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan esittää brutto- tai net- 
tomääräisenä. 

 
Liiton toiminta jakautuu seuraaviin talouden tulosyksiköihin: 

• luottamushenkilöhallinto 
• toimisto (sisältää aluekehityksen, alueiden käytön ja hallinnon päävastuualueet) 
• rakennerahasto 
• projektit 
• Pohjois-Savon kehittämisrahasto 

 
Kunnilta perittävillä maksuosuuksilla rahoitetaan varsinainen toiminta (=luottamushenkilöhal- 
linto ja liiton toimisto) sekä osa rakennerahaston toimintaa. Lisäksi kunnilta peritään erilliset 
maksuosuudet Pohjois-Savon kehittämisrahastoon. 

 
Talousarviossa esitetään kunkin päävastuualueen tehtävät, tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit 
talousarviovuodelle 2022 sekä arvio suunnittelukauden toiminnan kehittymisestä. Osavuosira-
portti edellä mainittujen tavoitteiden toteutumisesta talousarviovuodelta tehdään 30.6. tilan-
teesta maakuntahallitukselle ja se annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle ja jäsenkun-
nille. 

 
Liitolla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus Touko Invest Oy kanssa Sepänkadun toi-
mitiloista. Liiton vuokrakustannuksia on pyritty pienentämään vuokraamalla osa tiloista yhteis-
työorganisaatioille ja hanketoteuttajille.  

 
Liiton henkilöstön määrä syksyllä 2021 on 35 henkilöä.  vakinaisia on 24 henkilöä, määrä- aikai-
sissa työsuhteissa ja projekteissa toimii 11 henkilöä. Vakinaisista henkilöistä yksi on osa-
aikainen. 

 
Talousarvion sitovuus 

 
Maakuntavaltuustoon nähden maakuntahallitusta sitova taso talousarvion varsinaisessa toimin- 
nassa (luottamushenkilöhallinto, toimisto ja rakennerahasto) on näiden tulosyksiköiden yhteen- 
laskettujen tulojen ja menojen netto. 
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Maakuntahallitukseen nähden sitova taso on jäljempänä määriteltyjen tulosyksiköiden (luotta- 
mushenkilöhallinto, 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. 2022 2.426.879 €, joka 
on sama määrä kuin edellisvuonna. Suunnitelmavuosien 2023 ja 2024 euromäärät ovat samat, 
lukuun ottamatta projektien osuutta, jonka arvioidaan olevan pienempi kuin v. 2022. Suomen 
Kuntaliitto ei kerää nykyisen sopimuksen mukaan enää keskitetysti tietoja maakuntaliittojen jä-
senkuntien maksuosuuksista, liitteenä on maakuntaliittojen talousarvioihin perustuva 

• maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuuksien varsinaisen toiminnan vertailu euro- 
määräisesti asukasta kohden vuonna 2021. 

 
Rakennerahastokaudella 2014—2020 ja tulevalla 2021—2027 kaudella EU:lta saatu rahoitus ei 
kata täysimääräisesti toiminnasta aiheutuvia kuluja, vaan omistajakunnilta perittävillä maksu-
osuuksilla katettavaksi on arvioitu jäävän talousarviovuonna 142.089 €.  Rakennerahastotehtä-
vät ovat liiton lakisääteisiä tehtäviä.  

 
Projekteihin varataan edellisvuotta enemmän Tulevaisuuden SOTE-keskus jatkohankkeelle. 
Projekteilla ei pääsääntöisesti ole tulosvaikutusta, sillä projektien tulot ja menot ovat lähes yh-
tä suuret ja niiden rahoitus tulee pääosin ulkopuolisten rahoittajien tai Pohjois-Savon kehittä-
misrahaston kautta. Liiton toimiston talousarviossa on varattu 10.000 € liiton itse toteuttamien 
hankkeiden omarahoitusosuuksiin asiantuntijapalveluissa.  

 
Pohjois-Savon kehittämisrahastoon kerätään kunnilta 264.807 €. 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 talousar- 
vion käyttösuunnitelman meno- ja tulolajeittain eriteltynä tulosyksiköittäin. Käyttösuunnitel- 
mien yksityiskohtainen erittely tulo- ja menotileilleen perusteluteksteineen tehdään hallinnon 
päävastuualueella. 



22  

 
 

 
 

Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin 
 
 

  

TP2020 TA 2021 TAE 2022 TS 2023 TS 2024
TOIMINTATULOT 1 000 € 1 000 €

  LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 0 0 0 0 0

  TOIMISTO, josta 2 438 961 2 497 639 2 527 559 2 528 2 528
    Myyntitulot, josta 2 383 560 2 426 879 2 426 879
    - kuntien maksuosuudet 2 382 824 2 426 879 2 426 879 2 427 2 427
    Tuet ja avustukset 42 270 62 660 98 120
    Muut toimintatulot 13 130 8 100 2 560

  RAKENNERAHASTO, josta 289 128 241 000 300 000 300 300
    Tuet ja avustukset 289 128 241 000 300 000

  PROJEKTIT, josta 535 335 944 500 1 385 092 1 000 600
    Tuet ja avustukset 535 335 944 500 1 385 092

  RAHASTOT, josta 260 000 264 807 264 807 265 265
    Myyntitulot 260 000 264 807 264 807

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 3 523 424 3 947 946 4 477 458 4 093 3 693

TOIMINTAMENOT

  LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO, josta -140 307 -232 007 -240 976 -232 -232
    Henkilöstömenot -98 323 -133 457 -104 176
    Palvelujen ostot -41 167 -97 350 -132 800
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -435 -1 200 -1 000
    Muut toimintamenot -383 0 -3 000

  TOIMISTO, josta -1 956 116 -2 031 502 -2 143 492 -2 143 -2 143
    Henkilöstömenot -1 273 888 -1 354 672 -1 504 558
    Palvelujen ostot -475 201 -471 600 -465 025
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -52 785 -60 030 -55 186
    Avustukset -3 100 -4 000 -3 100
    Muut toimintamenot -151 141 -141 200 -115 623
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   RAKENNERAHASTO, josta -377 443 -450 418 -442 089 -442 -442
    Henkilöstömenot -310 386 -321 968 -314 690
    Palvelujen ostot -41 813 -104 750 -98 039
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -546 -700 -3 800
    Muut toimintamenot -24 699 -23 000 -25 560

  PROJEKTIT, josta -616 795 -1 000 000 -1 386 803 -1 000 -600
    Henkilöstömenot -416 429 -824 458
    Palvelujen ostot -178 775 -422 839
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 309 -5 000
    Muut toimintamenot -18 282 -134 506

  RAHASTOT, josta -272 065 -264 807 -264 807 -265 -265
    Palvelujen ostot 0 -200 0
    Avustukset -272 065 -264 607 -264 807

TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ -3 362 726 -3 978 733 -4 478 167 -4 082 -3 682

TOIMINTAKATE 160 698 -30 787 -708 11 11

RAHOITUSTULOT JA -MENOT

  LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO -11 0 0 0
    Muut rahoitusmenot -11 0

  TOIMISTO 4 200 1 750 1 700 2 2
    Korkotulot 4 247 150 1 100
    Muut rahoitustulot 27 2 000 1 000
    Korkomenot 0 0 0
    Muut rahoitusmenot -74 -400 -400

   RAKENNERAHASTO 0 0 0 0 0
    Muut rahoitusmenot 0 0 0

  PROJEKTIT 0 0 0 0 0
    Muut rahoitusmenot 0 0 0

  RAHASTOT 0 0 0 0 0
    Korkotulot 0 0 0
    Muut rahoitusmenot 0 0 0
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VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS 164 886 -29 037 992 13 13

Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto 12 065

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 176 951 -29 037 992 13 13

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot) 4,56 -0,78 -0,02 0,27 0,30
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)
Taseen kertynyt ylijäämä, 1000 € 1 036 1 007 1 008 1 021 1 034
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Tuloslaskelmaosa/koko liitto 
 
  

  

TP2020 TA 2021 TAE 2022 TS 2023 TS 2024
1 000 € 1 000 €

TOIMINTATULOT 3 523 424 3 947 946 4 477 458 4 093 3 693
    Myyntitulot 2 643 561 2 691 686 2 691 686
    Tuet ja avustukset 866 733 1 248 160 1 783 212
    Muut toimintatulot 13 130 8 100 2 560

TOIMINTAMENOT -3 362 726 -3 978 733 -4 478 167 -4 082 -3 682
    Henkilöstömenot -2 099 026 -1 810 096 -2 747 882
    Palvelujen ostot -736 955 -1 673 900 -1 118 703
    Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 075 -61 930 -64 986
    Avustukset -275 165 -268 607 -267 907
    Muut toimintakulut -194 505 -164 200 -278 689

TOIMINTAKATE 160 698 -30 787 -708 11 11

RAHOITUSTULOT JA -MENOT 4 188 1 750 1 700 2 2
    Korkotulot 4 247 150 1 100
    Muut rahoitustulot 27 2 000 1 000
    Korkomenot 0 0 0
    Muut rahoitusmenot -86 -400 -400

VUOSIKATE / TILIKAUDEN TULOS 164 886 -29 037 992 13 13

Siirto / Pohjois-Savon kehittämisrahasto 12 065 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 176 951 -29 037 992 13 13

TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT
Toimintakate % (100 * Toimintakate/Toimintatuotot) 4,56 -0,78 -0,02 0,27 0,30
Vuosikate / Poistot % (Liitolla ei ole poistoja)
Taseen kertynyt yliijäämä, 1000 € 1036 1 007 1 008 1 021 1 034
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Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa 
   

   

TP2020 TA 2021 TAE 2022 TS 2023 TS 2024
1 000 € 1 000 €

Toiminnan rahavirta
   Vuosikate 164 886 -29 037 992 13 13

Rahoituksen rahavirta
   Oman pääoman muutokset

Vaikutus maksuvalmiuteen 164 886 -29 037 992 13 13
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Jäsenkuntien maksuosuusarviot vuodelle 2022 
 
 
 

   
 
 
 

Kunta Maksuunpantua 
kunnallisveroa 

vastaava 
verotettava tulo 

(euroa), verovuosi 
2019

Jako-osuus %

Varsinainen 
toiminta 

Maksuosuus €  
2022, arvio

Pohjois-Savon 
kehittämisrahasto 

Maksuosuus €  
2022, arvio

Iisalmi                                           319 687 973 8,28 201 055,79 21 938,04
Joroinen 69 337 332 1,80 43 607,12 4 758,16
Kaavi                                             33 882 728 0,88 21 309,27 2 325,14
Keitele                                           28 339 978 0,73 17 823,37 1 944,78
Kiuruvesi                                         96 628 636 2,50 60 770,97 6 630,98
Kuopio                                            1 974 424 475 51,17 1 241 740,40 135 491,53
Lapinlahti                                        125 369 643 3,25 78 846,55 8 603,28
Leppävirta                                        143 297 311 3,71 90 121,48 9 833,53
Pielavesi                                         50 011 951 1,30 31 453,15 3 431,99
Rautalampi                                        39 723 781 1,03 24 982,79 2 725,98
Rautavaara                                        17 086 437 0,44 10 745,87 1 172,53
Siilinjärvi                                       367 699 410 9,53 231 250,79 25 232,75
Sonkajärvi                                        47 504 632 1,23 29 876,26 3 259,92
Suonenjoki                                        95 259 624 2,47 59 909,98 6 537,03
Tervo                                             17 581 208 0,46 11 057,04 1 206,48
Tuusniemi                                         30 150 350 0,78 18 961,93 2 069,02
Varkaus                                           333 425 938 8,64 209 695,77 22 880,79
Vesanto                                           22 747 862 0,59 14 306,42 1 561,03
Vieremä                                           46 690 224 1,21 29 364,07 3 204,04
Pohjois-Savo 3 858 849 495 100,00 2 426 879,00 264 807,00

Varsinaisen toiminnan ja Pohjois-Savon kehittämisrahaston maksuosuudet määräytyvät
samalla periaatteella.

Lopulliset maksuosuudet määräytyvät vuoden 2020 verotustietojen valmistuttua syksyllä
2021, jolloin kuntakohtaisiin osuuksiin saattaa tulla muutoksia.
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Liite 1. Pohjois-Savon liiton organisaatio 
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Liite 2. Henkilöstöorganisaatio 2022 
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Liite 3. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet, talousarvio v. 2021 (euroa/asukas ja milj. €) 


	1. Katsaus vuoteen 2022
	1.1 Pohjois-Savon aluetalous
	1.2 Pohjois-Savon väestökehitys
	1.3  Hyvinvoinnin tilanne
	2. Pohjois-Savon liiton toiminta-ajatus ja tehtävät sekä yhteistyö ja edunajaminen
	2.1 Toiminta-ajatus ja tehtävät
	2.2 Yhteistyö ja edunajaminen

	3. Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 sekä taloussuunnitelma 2022–2024 päävastuualueittain
	3.1 Aluekehityksen päävastuualue
	Tehtävät:
	Tavoitteena kilpailukyinen ja vetovoimainen maakunta sekä hyvinvoiva väestö
	Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä

	3.2 Alueidenkäytön päävastuualue
	Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2022
	Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä

	3.3 Hallinnon päävastuualue
	Tehtävät:
	Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit talousarviovuodelle 2022
	Arvio suunnittelukauden 2022–2024 toiminnan kehittymisestä


	4. Talousarvion ja -suunnitelman rakenne
	5. Talousarvion laadinnan yleiset periaatteet
	Talousarvion sitovuus
	Käyttösuunnitelmat
	Käyttötalousosa/tulosyksiköittäin
	Tuloslaskelmaosa/koko liitto
	Talousarvion ja taloussuunnitelman rahoitusosa
	Jäsenkuntien maksuosuusarviot vuodelle 2022
	Liite 1. Pohjois-Savon liiton organisaatio
	Liite 2. Henkilöstöorganisaatio 2022
	Liite 3. Maakuntien liittojen jäsenkuntien maksuosuudet, talousarvio v. 2021 (euroa/asukas ja milj. €)


