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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  torstai 16.12.2021 klo 9.00 – 10.42 
 
Paikka   Pihlaja-kokoustila 
 
Osallistujat (x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (-> § 11) 

(x) Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto (pj. § 12 -> § 15) 
(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, MYR:n puheenjohtaja 
(x)  Patrikainen Pasi, ELY-keskus, MYR:n 1. varapj (§ 8 - § 12) 
()    Savolainen Kaija, Kuopion alueen kauppakamari, MYR:n 2. varapj 
()    Moisander Kirsi, MYR:n 3. varapj 
 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00.  

 
 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin.  
 
 
3 Kokouksen työjärjestys 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän 24.1.2022 kokouksen asiat ja tiedotus 
 

Maakunnan yhteistyöryhmän 24.1.2022 kokouksen asiat:  
 

Esittelyasiat:  

• Tilannekatsaus Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutukseen / Valtiovarain-
ministeriö? 

• Europarlamentin kuulumiset / MEP Elsi Katainen  
 

• MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet (ei ole tulevassa kokouksessa) 
 

• Kuopion kaupungin ekosysteemisopimus – Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 
/ Arto Holopainen, Kuopion kaupunki (pykäläasia) 

 

• Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon 
esitys rahoitustarpeesta työ- ja elinkeinoministeriölle (tiedoksi 17.12.2021 toimi-
tettu esitys) 

 

• Pohjois-Savon ja valtion välisen aluekehittämisen lopulliset keskusteluteemat / 
Satu Vehreävesa, PSL (pykäläasia) 

 

• 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: Kuopion kaupungin ekosysteemisopimuksen toteutusta pyydetään Arto Holopainen 
esittelemään Kuopion kaupungilta. Lisäksi kokouksen ohjelmaan mahtuu Mielitekoja 
-hankkeen esittely, jonka pitää projektijohtaja Helena Länsimies Kuopion kaupungilta. 
Kokouksesta tiedottamiseen palataan 13.1.2022 sihteeristössä.  
 
Tammikuun MYR-kokouksessa esitellään myös maakunnallisia indikaattoritasoja.  
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5 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET 

 
Ei hanke-esityksiä. 

 
 
6 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 

KIELTEISET HANKE-ESITYKSET 
 

Ei hanke-esityksiä. 
 
 
7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 

HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET 
 
(EAKR) TL 2 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vah-

vuuksien pohjalta 
 

KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke / Savonia-ammat-
tikorkeakoulu oy 
Osatoteuttajat: Itä-Suomen yliopisto, Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä / Ylä-Savon 
ammattiopisto (YSAO) 
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen) 
Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia 
Liite 1 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 385 447 € (tuki 79,34 %) ja kokonaiskustan-
nukset 485 806 €. 
 

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 3 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen 
 

Jatkis – Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa / 
Savon Yrittäjät ry 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Niina Suorsa) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 2 
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 352 816 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
441 020 €. 
 

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 3 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edis-

täminen 
 

VOKE - Varkauden Ohjaamon kehittämishanke / Varkauden kaupunki 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 3 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 79 520 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
99 400 €. 
 

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 5 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen 
 

Aikuistuvien nuorten tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin / Savonia-ammat-
tikorkeakoulu Oy 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Niina Suorsa) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 4 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 216 384 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
270 480 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. 
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Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
(ESR) TL 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Strategia NYT! Kestävän kasvun johtaminen pk-yrityksissä/ TalenTree Oy 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 5 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 99 271 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
124 089 €. 
 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
HYLÄTTÄVÄT HANKKEET 
 

Ei hanke-esityksiä.  
 
 
8 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon jäljellä olevien valtuuksien koh-

dentaminen 
 

Liite 6 Pohjois-Savon esitys maakunnan rahoitustarpeista rakennerahasto-ohjelmasta 2014–
2020 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 5.11.2021 saapuneella kirjeellä (liite 5) Itä- ja Poh-
jois-Suomen alueen maakuntia ilmoittamaan ohjelmakauden 2014–2020 valtuustar-
peista. Aiemmin jakamatta jääneitä valtuuksia ja vuoden 2021 neljännessä lisätalous-
arviossa uudelleenbudjetoitavia valtuuksia jaetaan IP-alueen maakuntaliitoille ja RR-
ELY-keskuksille ilmoitettujen tarpeiden perusteella. Jaettavissa on valtuutta (REACT-
EU- ja ns. perusrahoitusta) yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, mikäli lisätalousarvio 
tulee hyväksytyksi.  
 
Ilmoitus pyydetään toimittamaan erillisellä, vapaamuotoisella liitteellä, johon on kir-
jattu valtuustarve (EU+valtio yhteensä) rahastokohtaisesti viranomaisittain, toiminta-
linjoittain ja maakuntakehyksittäin. Valtuuksien käyttötarvetta pyydetään perustele-
maan ilmoituksessa. REACT-EU-valtuudet on käytettävä REACT-EU -toimintalinjoilla. 
Maakuntia pyydetään ilmoittamaan rahoitustarpeet viimeistään 17.12.2021. 
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Pohjois-Savon rahoittajien välisissä keskusteluissa on sovittu, että ensisijaisesti katso-
taan EAKR-yritystukien tarve lokakuun loppuun päättyneen rahoitushaun kysynnän 
mukaan. Lisäksi esitykseen arvioidaan EAKR-rahoituksen tarve liitolle kehittämis- ja 
investointihankkeisiin.  
 
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman hankkeita voi toteut-
taa 31.12.2023 saakka.  
 
Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus ovat valmistelleet liitteen 6 mukaisen esityksen 
maakunnan rahoitustarpeista.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö hyväksyy liitteen mukaisen esityksen toimitettavaksi työ- ja elinkei-
noministeriölle. Viedään esitys tiedoksi MYR:lle 24.1.2022 kokoukseen.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Esitykseen tehdään vielä lisäys yritysrahoituksen perus-

teluihin, poistetaan Pohjois-Savon liitolle osoitettuja hankehakemuksia koskeva tau-
lukko ja muotoillaan tekstiä ennen lähettämistä TEM:lle.  

 
 
9 Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjel-

massa 
 

Liite 7 Pohjois-Savon maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet alue-rakennepolitiikan 
ohjelmassa 2021–2027 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 5.11.2021 saapuneella kirjeellä maakuntia asetta-
maan maakuntakohtaiset tuotos- ja tulostavoitteet koko ohjelmakaudelle ja nyt erik-
seen vuosille 2021–2022. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaattoreita ohjel-
matasolla. Niiden pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus 
tavoitteista. Ohjelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen ja maakuntien asettamien ta-
voitteiden tulee olla tätä kunnianhimoisempia. 
 
Lähtökohtaisesti tavoitteiden on pyrittävä selkeästi kunnianhimoisempaan tavoite-
asetantaan kuin ohjelma-asiakirjan minimiosuuden pohjalta maakunnalle on lasketta-
vissa EAKR:n osalta. Myös ESR+:n osalta on arvioitava ohjelmaan asetettuja prosentu-
aalisia tavoitteita kyseisen maakunnan osalta ja pyrittävä selkeästi kunnianhimoisem-
paan tavoiteasetantaan. Tavoitetasot asetetaan hallintoviranomaisen esittämille 
avainindikaattoreille. Maakunta voi näiden lisäksi valita avainindikaattoreita itse. Ta-
voitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. 
 
Alueiden ja TEM:n välisessä viestien vaihdossa on selvinnyt, että TEM:n asettamissa 
laskennallisissa tavoitetasoissa on virheitä ja on odotettavissa, että indikaattorilukuja 
tarkastellaan vielä uudelleen alkuvuodesta 2022. Erityisesti IP-alueen näkökulmasta 
indikaattori RCO10 Yritykset yhteistyössä tutkimuslaitosten kanssa on aivan ylimitoi-
tettu.  
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Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen liitteenä oleva esitys EAKR-indikaattorien tavoi-
tetasoista on laadittu realistisesti ja huomioiden seuraavat seikat: 

• Pohjois-Savon EAKR+valtio -tuen määrä pienentynyt noin 21 % verrattuna 
ohjelmakauteen 2014–2020  – TEM:n asettamiin laskennallisiin tavoitteisiin 
tehty vähennys  

• EAKR-kehyksissä on ollut mukana myös TL 3:n 8 % rahoitus, joka ei kerrytä 
ollenkaan TEM:n ilmoittamia avainindikaattoreita 

 
Maakunnan itse valitsemat avainindikaattorit:  
a) Verkostojen ja innovaatioekosysteemien kehittämät innovaatiot, tuotteet ja palve-
lut 
b) TKI-infrastruktuuria käyttävät yritykset 
Kyseiset indikaattorit ohjaavat kehittämistoimintaa ja kuvaavat panostuksia TKI-toi-
mintaan. 
 
Vuosien 2021–22 maakunnalliset indikaattoritavoitetasot ovat realistisesti nolla, 
koska ensimmäiset hankkeet käynnistyvät arviolta kesällä 2022, joten tuloksia ei ole 
todennettavissa samana vuonna.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö keskustelee TEM:lle 17.12.2021 toimitettavasta esityksestä. 
MYR:lle esitellään ohjelmatoiminnan vaikuttavuutta sekä tulos- ja tuotosindikaatto-
reita myöhemmin keväällä, kun TEM on tarkistanut kansalliset ja IP-aluetta koskevat 
tavoitetasot. Sihteeristö esittää, että MYR edellyttää työ- ja elinkeinoministeriötä kor-
jaamaan ohjelmatason virheelliset tavoitetasot ennen kuin komissio hyväksyy ohjel-
man.  

 
Päätös: Sihteeristö hyväksyi omalta osaltaan TEM:lle esitettävät indikaattorien maakunnalli-

set tavoitetasot. Tarvittaessa indikaattorien tavoitetasoja tarkistetaan, jos niihin val-
takunnallisesti tehdään tarkistuksia.  

 
Maakunnalliset indikaattoritasot viedään vahvistettavaksi MYR:n kokoukseen 
24.1.20222.  

 
 
10 Kuopion kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttaminen 
 

Liite 8 Ekosysteemisopimukset ja kestävä kaupunkikehittäminen – tilannekatsaus EAKR-jaos-
tossa 10.11.2021  
 
Kuopion kaupunki on sopinut valtion kanssa kestävän kaupunkikehittämisen teeman 
mukaisen Kuopion innovaatioekosysteemisopimuksen ajalle 2021–2027. Valtio on so-
pinut vastaavia sopimuksia 15 muun kaupungin kanssa. Sopimusten tavoitetasona on 
globaalisti merkittävän osaamisen ja tiedon tuottaminen. Sopimukset ovat yksi konk-
reettinen tapa toteuttaa pitkäjänteistä kumppanuutta valtion ja kaupunkien välillä. 
Ekosysteemisopimukset yhdessä muodostavat EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjel-
man kestävää kaupunkikehittämistä koskevan kaupunkikehittämisen suunnitelman. 
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Hallintoviranomainen (Työ- ja elinkeinoministeriö) kokoaa Pirkanmaan liittoon kestä-
vän kaupunkikehittämisen suunnitelman osalta seuraavat maakunnanliiton tehtävät: 
tiedotus ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuen saajille toimialueellaan;  hallintoviran-
omaisen avustaminen seurantakomiteatyössä, ohjelman vuotuisen tuloksellisuuden 
tarkastelun valmistelussa ja lopullisen tuloksellisuuskertomuksen laatimisessa  (toi-
meenpanoasetus 797/2021, 5§).   
 
Kuopion kaupungin ja valtion välisen sopimuksen sisällössä on kaksi painopistealu-
etta: 

1. terveys- ja hyvinvointiteknologia (terveyden ja hyvinvoinnin älykkäät ratkai-
sut; älykkäät ratkaisut henkilökohtaiseen ravitsemukseen; sekä terveysdata-
alustat (terveystietopalvelut, E-DIH) ja   

2. vesiosaaminen (älykkäät vesihuollon ratkaisut; ja älykkäät talteenottoproses-
sit ja nollapäästötehtaat vesien käsittelyssä).  

Lisäksi sopimuksessa on painopistealueiden yhteisiä läpileikkaavia kehittämiskoh-
teita. Sopimuksen tavoitteet ja toimenpiteet ovat hyvin linjassa Pohjois-Savon maa-
kuntaohjelman 2022–2025 tavoitteiden kanssa.  
 
Kuopion ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen kohdennetaan Uudistava ja osaava 
Suomi 2021–2027 Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Kestävän kaupunkike-
hittämisen kehyksestä EAKR-rahoitusta. EAKR- ja valtion tuen määrä on indikatiivisesti 
450 000 €/v. Työ- ja elinkeinoministeriö tarkastelee tasoa tulosten perusteella kahden 
vuoden välein.  

Kuopion kaupunki on nimennyt johtoryhmän (toimeenpanolaki 756/2021 30§), jossa 
ovat edustettuina Kuopion kaupunki, Kuopio Health, VTT, Itä-Suomen yliopisto, Sa-
vonia amk, Kuopion yrittäjät, Kauppakamari, ELY-keskus, Kuopion yliopistollinen sai-
raala. Pohjois-Savon liiton edustaja on johtoryhmässä asiantuntijana.  

Ekosysteemisopimuksen johtoryhmä laatii hakuilmoituksen haun painopisteistä ja 
päättää hakikierroksista. Hakuilmoitus viimeistellään yhdessä Pohjois-Savon liiton 
kanssa. Hakuilmoitus julkaistaan EURA 2021-järjestelmässä, rakennerahastot.fi-sivus-
tolla sekä alueellisissa viestintäkanavissa. Hakemukset jätetään EURA2021:een Poh-
jois-Savon liitolle. Liitto toimittaa hakemukset Kuopion kaupungin käsittelyyn. Johto-
ryhmä voi päättää haussa sovellettavasta tarkentavasta valintaperusteesta, minkä si-
sältöä täsmennetään hakuilmoituksessa siltä osin, mitä kestävän kaupunkikehittämi-
sen hankkeiden haussa painotetaan.  

Tarkentava kestävää kaupunkikehittämistä koskeva valintaperuste: Hanke on 
kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen. 

Johtoryhmä vastaa sopimusta toteuttavien ja sopimuksessa mainittujen strategisten 
painopisteiden mukaisten hankkeiden ja toimenpiteiden valinnasta sekä tavoitteiden 
seurannasta. Johtoryhmässä vain kaupunki osallistuu itse hankevalintaa koskevaan 
päätöksentekoon. Muilla osapuolilla on evästävä ja asiantuntemusta tarjoava rooli 
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ilman varsinaista äänioikeutta hankevalintoihin. Pohjois-Savon liitto vastaa rahoitet-
tavien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta ja tekee johtoryhmän esityksen 
mukaiset rahoituspäätökset. Pohjois-Savon liiton on myönnettävä Euroopan alueke-
hitysrahaston varoista kestävän kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu 
tuki hankkeille johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntäminen on lain, 
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä Kuopion ja valtion inno-
vaatioekosysteemisopimuksen mukaista (rahoituslaki 757/2021, 10 §). 

Tehdyt rahoituspäätökset tuodaan maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö vie asian tiedoksi MYR:lle.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Arto Holopainen Kuopion kaupungilta esittelee aihetta 

MYR:lle 24.1.2022.  
 
 
11 Maakunnan yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma vuodelle2022 
 

Liite 9 Maakunnan yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma 2022 
 
MYR:n kokoussuunnitelma 2022 on laadittu kuluvan vuoden suunnitelman pohjalta ja 
siihen on merkitty tiedossa olevia MYR:n päätettäviä, esiteltäviä ja tiedoksi saatettavia 
aiheita. MYR on edellyttänyt monien suurten hankkeiden/hankekokonaisuuksien pää-
töksenteon yhteydessä raportointia ja näitä hanke-esittelyjä otetaan ajankäytön sal-
liessa esiteltäviksi kokouksiin.  
 
Suunnitelmassa mainittujen aiheiden lisäksi käsittelyssä voi olla puollettavia alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman hankkeita, jotka tulevat tietoon kokouskohtaisesti. Suun-
nitelma elää vuoden aikana; sitä muokataan ja täydennetään tarpeen mukaan.  
 
MYR:n jäsenet ovat esittäneet toiveen, että jokin kokous pidettäisiin muualla kuin 
maakuntasalissa ja samalla tutustuttaisiin EU-rahoitteiseen kehittämistoimintaan. Li-
säksi on toivottu teemakohtaisia strategisia keskusteluja normaalien kokousten li-
säksi.  
 
Tarvittaessa MYR:lle voidaan toimittaa kirjallisesti tietopaketteja tärkeistä teemoista, 
jos kokousten ajankäyttö ei mahdollista aiheen esittelyä. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö keskustelee MYR:n kokouksessa käsiteltävistä teemoista ja hanke-
kokonaisuuksista ja vie kokoussuunnitelman 2022 tiedoksi MYR:lle.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. Todettiin, että yritysrahoituksen kohdentumista on tar-

peellista käsitellä MYR:ssä vähintään puolivuosittain. Yritystukipäätösten aikataulusta 
riippuen aihetta esitellään MYR:lle ensimmäisen kerran maalis- tai toukokuun kokouk-
sessa.  
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Marko Korhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen ja Satu Vehreävesa siir-
tyi puheenjohtajaksi.  
 
 

12 Tiedoksi saatettavat asiat 
 
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - Valtakunnallinen toiminta (liite 10) 

 
MYR-työjärjestys 6§ Maakunnan yhteistyöryhmän tiedoksisaanti:  
Toimeenpanolain 23 §:n mukaan välittävän toimielimen on toimitettava maa-
kunnan yhteistyöryhmälle säännöllisesti:  
1) tiedot valtakunnallisiin teemoihin sisältyvistä Euroopan unionin alue- ja raken-
nepolitiikan ohjelmasta rahoitettavista hankkeista; ja  
2) yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja tehdyistä yritystukipäätök-
sistä. 
 
HÄMELY: RR-ELY toimittaa tiedot valtakunnallisista hankkeista maakuntien yhteis-
työryhmille kaksi kertaa vuodessa. 
 

b) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman ympäristöministeriön valtakun-
nallisten teemojen johtoryhmän asettaminen (liite 11) 

c) Työllisyyden kuntakokeilut ja ESR+ (liite 12) 
 

d) Satu kertoi ohjelmakauden 2021-2027 käynnistymisen viivästymisestä. Tuoreen 
tiedon mukaan EURA2021 -järjestelmä mahdollistaisi hakuilmoitusten laatimisen 
tammikuun alkupuolella. Hakijan toiminnot EURA2021:ssa avautuvat vasta myö-
hemmin tammikuussa.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asiat. 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 

Pasi Patrikainen poistui kokouksesta klo 10.33. 
 
 
13 Muut asiat 
 

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelma  
➔ pääsääntöinen tukiprosentti hankkeissa 

 
Päätös: Sovittiin, että Pohjois-Savossa ohjelmakauden alkuvaiheessa EAKR:n osalta pääsään-

töinen tukiprosentti on 75. JTF:n tuki tulisi olemaan 80 %.  
 
ESR:n tukiprosentti tulee olemaan valtakunnallisesti 80. 
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14 Seuraava kokous 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 13.1.2022 klo 9.00 alkaen Pohjois-
Savon liiton Spede-kokoustilassa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
15 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.42. 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 20.12.2021 
 
MARKO KORHONEN  SATU VEHREÄVESA 
Marko Korhonen  Satu Vehreävesa 
puheenjohtaja § 1 - § 11  puheenjohtaja § 12 - § 15 
 
JANNA MERENNIEMI 
Janna Merenniemi 
sihteeri 


