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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  torstai 11.11.2021 klo 9.00 -  
 
Paikka   Pihlaja-kokoustila 
 
Osallistujat (x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 

(x) Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 
(x) Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto 
(x) Ollila Timo, ELY-keskus  
(x) Pihlaja Eija, ELY-keskus  
(x) Blomberg Jan, ELY-keskus  
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
 
MYR-puheenjohtajisto 
()    Kivelä Antti 
(x)  Patrikainen Pasi, ELY-keskus 
()    Savolainen Kaija, Kuopion alueen kauppakamari 
()    Moisander Kirsi 
 
Kokouskohtainen asiantuntija: 
Pelkonen Pekka, ELY-keskus (kohta 4) 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.  

 
 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin. 
 
 
3 Kokouksen työjärjestys 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. Käsiteltiin Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia kohtana 4 ennen muita ko-

kousasioita.  
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4 Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia 
 

Liite 1 Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia, tekstiluonnos 21.10.2021 
 
ELY-keskus on uudistamassa Itä-Suomen yritysrahoitusstrategiaa. Yritysrahoitusstra-
tegia täsmentää yritysrahoituksen periaatteita. Strategiaa on tarkoitus käyttää yri-
tyksen kehittämisavustushakemusten arvioinnissa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja 
Pohjois-Savon maakuntien alueella sekä maaseuturahaston yritystukien osalta Etelä-
Savossa ja Pohjois-Karjalassa. Strategian julkistamisella pyritään lisäämään päätök-
senteon avoimuutta sekä helpottamaan avustuksen hakemista suunnittelevien taho-
jen työtä. Lisäksi strategialla parannetaan kansallisen yritystukirahoituksen sekä 
aluekehitysrahaston ja maaseuturahaston yritystukien välistä koordinaatiota Itä-Suo-
messa. 
 
Yritysrahoitusstrategialuonnoksen esittelee Pekka Pelkonen Etelä-Savon ELY-keskuk-
sesta. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö vie asian tiedoksi MYR:lle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  

 
 

5 Maakunnan yhteistyöryhmän 22.11.2021 kokouksen asiat ja tiedotus 
 

Maakunnan yhteistyöryhmän 22.11.2021 kokouksen asiat:  
 

• Europarlamentin kuulumiset / MEP Elsi Katainen (tämä siirtyy) 
 

• MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet (ei ole tulossa) 
 

• Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon jäl-
jellä olevien valtuuksien kohdentaminen (pykäläasia)  
 

• Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022–2023 -maakuntaohjelman toi-
meenpanosuunnitelman sekä Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja ra-
kennepolitiikan ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman 2021–2022 hyväk-
syminen (pykäläasia) / Satu Vehreävesa, PSL 

 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–
2027 Pohjois-Savon rahoitushakujen suunnitelma (pykäläasia) / Timo Ollila, ELY-
keskus 

 

• Valtion ja maakuntien väliset aluekehittämisen keskustelut 2022 / Satu Vehreä-
vesa, PSL (pykäläasia) 
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Esittelyasiat:  

• Itä-Suomen yritysrahoitusstrategialuonnos / Pekka Pelkonen, ELY-keskus 

• Viitoskäytävä – kumppanuudella kehittyvä kasvuvyöhyke -hankkeen esittely / Pat-
rick Hublin, PSL 

 

• Tiedoksi:  
a) x 

 
Puheenvuorojen käsittelyjärjestyksen logiikka: 1) MYR:n päätöstä/puoltoa vaativat 
asiat (omina pykälinään) 2) MYR:n linjauksia/näkemyksiä vaativat, valmistelussa ole-
vat asiat 3) MYR:lle tiedoksi saatettavat ja edistettävät asiat. 
 
MYR:n puoltoa edellyttäviä hankkeita pyydetään ennakkoon laatimaan tiedotepohjat.  

 
Päätösehdotus: Todetaan MYR: n kokouksen asiat ja sovitaan kokouksen tiedottamisen sisällöstä ja 

valmisteluvastuista.  
 

Päätös: MYR:n asioiden käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että esittelypuheenvuorot ovat 
kokouksen alussa. Todettiin, ettei MYR:n kokouksesta ole tällä kertaa tiedotettavaa.  

 
 
6 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 

MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET 
 

Ei hanke-esityksiä. 
 
 
7 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 

KIELTEISET HANKE-ESITYKSET 
 

Ei hanke-esityksiä. 
 
 
8 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 

HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET 
 
(ESR) TL 9 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen 
 

Yhdessä oppien digitaidot haltuun / Live-säätiö sr 
Osatoteuttajat: Valo-Valmennusyhdistys ry, Ylä-Savon ammatillisen koulutuksen kun-
tayhtymä 
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 2 
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 219 828 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
274 785 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 
(ESR) TL 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Myyntiä ja markkinointia digitaalisesti pk-yrityksille / Aava & Bang Oy 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 3 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 118493 € (tuki 98,79 %) ja kokonaiskustannuk-
set 119 943 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Valintaesitykseen tulee perustella korkea tukiporosentti.  
 
 
HYLÄTTÄVÄT HANKKEET 
 

Ei hanke-esityksiä.  
 
 
9 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoituksen tilanne 
 

Liite 4 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman rahoitustilanne Poh-
jois-Savossa 8.11.2021 
 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoi-
tuksen toteumaa ja muutostarpeita käsiteltiin elokuun sihteeristössä. Tuolloin todet-
tiin, että kokonaistilannetta voidaan tarkastella vasta sitten, kun yritysrahoituksen 
tarve on selvillä eli rahoitushaku on päättynyt lokakuun lopussa ja asiaan päätettiin 
palata marraskuussa.  
 
Lokakuussa MYR hyväksyi Business Finlandin valtuuden 2,617 milj. € ja ELY:n TL 2:n 
valtuuden 32 376 € valtuuden siirrot ELY-keskuksen TL 1:n yritysrahoitukseen.  
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Etelä-Savon ELY-keskukselta odotetaan tietoa lokakuun lopussa päättyneen yritysra-
hoituksen haun maakuntakohtaisista valtuustarpeista (ratkaistaan alkukesästä Itä-
Suomelle osoitetun 6,5 milj. euron yritysrahoituksen maakunnittainen kohdennus).  
 
5.11.2021 saapuneella kirjeellä (liite 7) työ- ja elinkeinoministeriö Itä- ja Pohjois-Suo-
men alueen maakuntia pyydetään lisäksi ilmoittamaan ohjelmakauden 2014–2020 
valtuustarpeista. Aiemmin jakamatta jääneitä valtuuksia ja vuoden 2021 neljännessä 
lisätalousarviossa uudelleenbudjetoitavia valtuuksia jaetaan IP-alueen maakuntalii-
toille ja RR-ELY-keskuksille ilmoitettujen tarpeiden perusteella. Jaettavissa on val-
tuutta (REACT-EU- ja ns. perusrahoitusta) yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, mikäli 
lisätalousarvio tulee hyväksytyksi. Maakuntia pyydetään ilmoittamaan rahoitustar-
peet viimeistään 17.12.2021. 
 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman hankkeita voi toteut-
taa 31.12.2023 saakka.  
 
Keskustellaan kokouksessa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-oh-
jelman Pohjois-Savon rahoitustilanteesta ja valtuustarpeista.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle mahdolliset 
rahoitussuunnitelman muutostarpeet.  

 
Päätös: MYR:n sihteeristö totesi, että tällä hetkellä ei ole tarpeita esittää MYR:lle muutoksia 

Pohjois-Savon rahoitussuunnitelmaan. MYR:ltä pyydetään valtuutusta sihteeristölle 
(Satu, Soile, Timo, Eija ja Janna) laatia TEM:n pyynnön mukaisesti esitys valtuustar-
peista. Lopullinen esitys viedään vahvistettavaksi MYR:lle 24.1.2022 kokoukseen.  

 
 

10 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020–2022, päivitys vuosille 2022–2023 
 

Liite 5 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman - toimeenpanosuunnitelma – asiakirja-
luonnos 9.11.2021  
 

Liite 6 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alu-
eellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2021 ja 2022 (TEM-kirje 
5.11.2021) 

 
Liite 7  TEM-kirjeen 5.11.2021 liitteet: alueellisten rahoitussuunnitelmien 2021–22 taulukot 

ja kulmaluvut maakunnittain 
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpa-
nosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan maakunnan yhteis-
työryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja sii-
hen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 
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Rahoitussuunnitelmissa kuvataan Suomen alue- ja rakennepolitiikan varojen alueelli-
nen kohdentaminen. Rahoituksen kohdentaminen kuvataan toimintalinjoittain, eri-
tyistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi hallintoviranomai-
sen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Pohjois-Savossa laaditaan 
maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää aluekehityslain 29 §:ssä maini-
tun rahoitussuunnitelman.  
 
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman rakenne on muutettu maakuntaohjelman 
2022–2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi. Uuden kasvun suunnitelman 
painotuksia kootaan huomioiden maakuntaohjelman 2022–2025 luonnos sekä Uudis-
tuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.  
 
Toimeenpanosuunnitelmaan sisällytetään rahoitussuunnitelma Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelma Pohjois-Savon vuosien 2021–
22 valtuuksista.  
 
Maakuntahallitus ja maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyvät toimeenpanosuunnitel-
man 22.11.2021. 
 
Toimeenpanosuunnitelma-asiakirja viimeistellään ja taitetaan joulukuussa. EU:n alue- 
ja rakennepolitiikan alueelliset rahoitussuunnitelmat 2021–2021 tulee toimittaa työ- 
ja elinkeinoministeriöön viimeistään 17.12.2021 
 
TEM:n kirjeessä maakuntia pyydetään asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja tu-
lostavoitteet koko ohjelmakaudelle ja nyt erikseen vuosille 2021–2022. Tulostavoit-
teiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Niiden pohjalta lasketaan 
maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus tavoitteista. Ohjelma-asiakirja asettaa 
minimitavoitteen ja maakuntien asettamien tavoitteiden tulee olla tätä kunnianhi-
moisempia. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö keskustelee maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman sisäl-
löstä sekä alue- ja rakennepolitiikan rahoitussuunnitelmasta. Sihteeristö valmistelee 
maakuntakohtaisten tuotos- ja tulosindikaattoreiden tasoja 16.12.2021 kokoukseen. 
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma – maakuntaohjelman toimeenpanosuunni-
telma-asiakirja viedään maakuntahallituksen ja MYR:n hyväksyttäväksi.  

 
Päätös: a) Sihteeri valmistelee alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Pohjois-Savon vuosien 

2021–22 rahoitussuunnitelman rahoittajien välisen neuvottelun pohjalta MYR:lle hy-
väksyttäväksi. 
b) Sihteeristö valtuuttaa pienryhmän (Soile, Timo, Eija, Janna) valmistelemaan maa-
kuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet TEM:n pyynnön mukaisesti. Esitys käsitellään 
seuraavassa sihteeristön kokouksessa 16.12.2021.  
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11 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 Pohjois-Savon rahoi-
tushakujen suunnitelma 

 
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 5 §:n kohdan 5 mukaan 
MYR käsittelee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman Pohjois-Savon rahoitushakuja koskevan suunnitelman.  
 
Pohjois-Savossa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman rahoituksesta jär-
jestetään rahoittajittain 2 perushakua vuodessa ja niiden lisäksi voidaan avata teema-
hakuja.  
 
Rahoitushaut toteutetaan Pohjois-Savossa siten, että Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Sa-
von ELY-keskus laativat hakujen vuosisuunnitelman, esittävät hakujen sisällöt ja ajan-
kohdat sihteeristölle ja sopivat haun avaamisen tiedottamisen periaatteista. Hakuil-
moitukset laaditaan EURA2021-järjestelmään rahoittajakohtaisesti. Rahoitushakujen 
vuosisuunnitelma käsitellään MYR:ssä aina kunkin vuoden lopulla. 
 
Ohjelmakaudella 2021–2027 on tavoitteena toteuttaa hakukierroksia yhtäaikaisesti 
Itä- ja Pohjois-Suomen -maakuntien kanssa ylialueellisten hankkeiden mahdollista-
miseksi. Myös ylialueellisia teemahakuja voidaan järjestää.  

 
Pohjois-Savossa käynnistetään ensimmäiset Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -
ohjelman rahoitushaut toimintalinjoilla 1–2 ja 4–5 seuraavasti: 
Pohjois-Savon liitto (EAKR-kehittämisrahoitus) 3.1.2022–31.3.2022 
ELY-keskus (EAKR- ja ESR-kehittämisrahoitus) 3.1.2022–18.3.2022 

 
EAKR-yritysrahoitushaku käynnistyy loppuvuodesta 2021 EURA2021-järjestelmän toi-
mintojen valmistuttua. 
 
Timo Ollila esittelee asiaa MYR:ssä.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö vie rahoitushakujen suunnitelman MYR:lle käsiteltäväksi. MYR:n 
sihteeristö esittää, että MYR valtuuttaa sihteeristön valmistelemaan rahoitushakuja.  

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 
12 Valtion ja maakuntien väliset aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022  
 

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa voi-
maan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä (756/2021). 
Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain mukaisena toimintana vuoden 
2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina ovat aluekehittämispäätöksen paino-
pisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajantasainen tilan-
nekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi. 
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Tavoitteena keskusteluissa on pyrkiä valtion ja maakuntien yhteisen näkemyksen 
muodostamiseen alueiden kehittämisen tavoitteista, toimeenpanosta ja toiminta-
edellytyksistä. Keskusteluihin nostetaan esille alueiden kehityksen kannalta ajankoh-
taisia, eri hallinnonaloja koskevia horisontaalisia teemoja ja ilmiöitä. Keskusteluissa ei 
tehdä sitovia päätöksiä tai ratkaisuja, mutta keskustelujen osallistujat ottavat yhteis-
työasiakirjan johtopäätökset huomioon oman toimintansa ja taloutensa suunnitte-
lussa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -momentin määrä-
rahaa kohdennetaan yhteen tai useampaan keskusteluteemaan liittyvän kokonaisuu-
den toimeenpanon vauhdittamiseen. 
 
Keskusteluihin valmistautuminen etenee seuraavasti: 

• aluekehityksen tilanne- ja kehityskuvan laadinta – loka-marraskuu 

• keskusteluteemojen valinta – marraskuu 

• asialistan viimeistely ja keskusteluista sopiminen – joulu-tammikuu 

• Pohjois-Savon aluekehityskeskustelu 16.2.2022 klo 9.30–11.00. 
 
Pohjois-Savon keskusteluteemat nousevat valmisteilla olevasta maakuntaohjelman 
toimeenpanosuunnitelmasta 2022–2023, jossa esitellään maakunnan lähiaikojen ke-
hittämistarpeet sekä keskeiset edunajamisasiat. Keskusteluteemat ja keskusteluihin 
osallistuvat henkilöt päättää yllä olevan aikataulun mukaisesti maakuntahallitus.  
 
Maakunnan yhteistyöryhmälle viedään tiedoksi keskusteluteemat ja tilannekuva. 
 
Tausta-aineisto: Pohjois-Savon tilannekuva_2022_versio051102021 

 
Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö vie asian tiedoksi MYR:lle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 
13 Tiedoksi saatettavat asiat 

 
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 

käynnistäminen (liite 8) 
 
Sihteeristö keskustelee tarvittaessa käynnistyskirjeen sisällöstä.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asiat. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
 
14 Muut asiat 
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15 Seuraava kokous 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 16.12.2021 klo 9.00 alkaen Pohjois-
Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
16 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 19.11.2021 
 
 
MARKO KORHONEN  JANNA MERENNIEMI 
Marko Korhonen  Janna Merenniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 


