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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  torstai 14.10.2021 klo 9.01 – 10.21 
 
Paikka   Teams, Pihlaja-kokoustila 
 
Osallistujat (x) Korhonen Marko, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 

(-) Vehreävesa Satu, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 
(x) Juuti Soile, Pohjois-Savon liitto 
(x) Ollila Timo, ELY-keskus  
(x) Pihlaja Eija, ELY-keskus  
(x) Kaipiainen Juha, ELY-keskus (klo 9.30 alkaen) 
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Minkkinen Juha, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Kela Mikko, Pohjois-Savon liitto 
 
(x)    Patrikainen Pasi, ELY-keskus 
 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.01.  

 
 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin.  
 
 
3 Kokouksen työjärjestys 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin. Jälkikäteen esityslistalle on lisätty Hiilineutraali Pohjois-Savo -hanke kä-

siteltäväksi.  
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän 25.10.2021 kokouksen asiat ja tiedotus 
 

Maakunnan yhteistyöryhmän 25.10.2021 kokouksen asiat:  
 

• Perehdytys ALKE-lainsäädäntöön, alue- ja rakennepolitiikan (AURA) ohjelmaan, 
MYR:n tehtäviin, kokousrytmi ja muut käytännöt 
 

• MYR:n työjärjestyksen hyväksyminen (MKH vahvistaa) (pykäläasia) 
 

• MYR:n puheenjohtajiston nimeäminen (pykäläasia) 
 

• MYR:n sihteeristön nimittäminen (pykäläasia) 
 

• MYR:n asiantuntijajäsenten kutsuminen (pykäläasia) 
 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-
2027 tarkentavien alueellisten valintaperusteiden hyväksyminen (pykäläasia) 

 

• MYR:n puoltoa edellyttävät hankkeet  
 

• Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman 2040, -ohjelman 2022-2025 ja älykkään 
erikoistumisen strategian luonnoksen käsittely (pykäläasia) 

 

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

 

• Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin valmistautuminen 
 

• Tiedoksi:  
a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjel-

man seurantakomitean asettaminen 
 

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: Päätettiin nostaa MYR:lle tiedoksi saatettava hanke Hiilineutraali Pohjois-Savo tiedo-
tettavaksi. Janna pyytää hankkeen yhteyshenkilöä toimittamaan tiedotepohjan.  
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5 Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 
MYÖNTEISET HANKE-ESITYKSET 

 
EAKR TL 2 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vah-

vuuksien pohjalta 
 

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface1, kehittämishanke / 
Itä-Suomen yliopisto 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esitteli valmistelija Juha Minkkinen 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 1  
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 188 682 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
235 856 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä esittää, että MYR 
puoltaa hankekokonaisuuden rahoittamista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
(EAKR) TL 2 4.1. Tutkimus-, osaamis- ja Innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vah-

vuuksien pohjalta 
 

Materiaalien pinta-analytiikan uusi ulottuvuus, DeepSurface2, investointihanke / 
Itä-Suomen yliopisto 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esitteli valmistelija Juha Minkkinen 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 2  
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 500 850 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset 
715 500 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä esittää, että MYR 
puoltaa hankekokonaisuuden rahoittamista. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
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6  
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 
KIELTEISET HANKE-ESITYKSET 

 
Ei hanke-esityksiä. 

 
 
7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 

HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET 
 
EAKR TL 2 3.2. Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen 
 

Hiilineutraali Pohjois-Savo / Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esitteli valmistelija Juha Minkkinen 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 3  
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 371 720 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
464 650 €. 
 

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 rahoitussuunnitelman muutos 

2019 
 

Liite 4 Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman Pohjois-Savon rahoi-
tussuunnitelman 2019 muutos 

 
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.  
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Syyskuun sihteeristön kokouksessa todettiin, että kokonaistilanteeseen palataan 
marraskuun kokouksissa, koska yritysrahoitushakua oli jatkettu lokakuun loppuun. 
ELY-keskuksen antamien tietojen mukaan olemassa olevat yritysrahoituksen valtuu-
det eivät tule riittämään jo nyt jätettyjen hankkeiden rahoituspäätöksiin. Tästä 
syystä siirretään jo ennen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 Pohjois-Savon rahoi-
tussuunnitelman kokonaistarkastelua Business Finlandilta toimintalinjalla 2 käyttä-
mättä jäänyt 2,617 milj. € (EAKR+valtio) ELY-keskukselle yritysrahoitukseen toiminta-
linjalle 1 (TUKI2014).  
 
TL 2 Business Finland EAKR 1,719 + valtio 0,898 = 2,617 milj. € ->  
TL 1 ELY-keskus (TUKI2014) muuttuneet luvut EAKR 12,573 milj. €, valtio 9,913 

 
Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi v. 2019 rahoitussuunnitelman muutokseen ja vie 

sen hyväksyttäväksi MYR:ään. MYR-kokouksen jälkeen MYR-sihteeri toimittaa MYR-
päätöksen tiedoksi työ- ja elinkeinoministeriöön, jotta myöntövaltuuden siirto toteu-
tuu tietojärjestelmissä.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus seuraavalla lisäyksellä: ELY-keskus esittää, että toiminta-

linjalta 2 yritysten kehittämisestä (TUKI2014) siirretään jäljellä oleva valtuus 32 376 
euroa toimintalinjalle 1 yritysten kehittämiseen (TUKI2014).  

 
 
9 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2021–2027  
 

Liite 5 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 2021-2027 (luonnos 
13.10.2021)  

Liite 6 Pohjois-Savon MYR-viestinnän toimintatapa (luonnos)  
 

Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue - ja rakennepolitiikan toimeenpa-
nosta annetun lain (756/2021) 19 pykälän mukaan maakunnan liiton hallitus asettaa 
maakunnan yhteistyöryhmän, nimittää sen puheenjohtajan ja vahvistaa sen työjärjes-
tyksen.  
 
Työjärjestyksessä määrätään mm. MYR:n tehtävistä, asian valmistelusta, esittelystä ja 
päätöksenteosta yhteistyöryhmässä, käsiteltävien hankkeiden koosta ja viestinnästä. 
Työjärjestystä voidaan tarvittaessa tarkistaa.  
 
MYR:n työjärjestyksessä §:ssä 5 määrätään hankkeiden käsittelystä seuraavasti;  

• antaa toimeenpanolain 21 §:n 3 momentin mukainen sitova lausunto hanke-
hakemuksesta, jolle haetaan tukea Euroopan unionin alue- ja rakennepolitii-
kan ohjelmasta; 
- yhteistyöryhmässä käsitellään maakunnallisia ja ylimaakunnallisia hank-

keita sekä hankekokonaisuuksia, joihin on haettu maakunnan rahoituske-
hyksestä EU:n ja valtion vastinrahoitusta yhteensä yli 500 000 euroa  

- lisäksi käsitellään lisärahoitushakemukset, jos lisärahoitus huomioiden 
hankkeen kokonaistuen määrä kasvaa yli 500 000 euron. 
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- yhteistyöryhmässä käsitellään muutkin hankkeet, mikäli esittelijä tai ra-
hoittajataho sitä haluaa; 

 
MYR hyväksyy työjärjestyksen kokouksessa 25.10.2021 ja MYR:n työjärjestys vahvis-
tetaan maakuntahallituksen kokouksessa 20.12.2021.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö käy läpi työjärjestyksen, tekee tarvittavat muutokset ja vie työjär-
jestyksen hyväksyttäväksi Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmään. MYR hyväk-
syy hankkeiden ja muutoshakemusten käsittelyrajat sekä viestinnän linjaukset osana 
työjärjestystä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. MYR:n sihteeristö teki lisäyksen § 5 MYR:n tehtäviin: 

MYR käsittelee alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Pohjois-Savon rahoitushakuja kos-
kevan suunnitelman. 

 
 
10 Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021-2027 tarkentavien alueel-

listen valintaperusteiden hyväksyminen 
 

Liite 7 Yleiset valintaperusteet Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman va-
roista rahoitettavissa hankkeissa ohjelmakaudella 2021–2027 

Liite 8 Erityiset valintaperusteet EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027  
 
Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 2021–2027 hankevalinnassa sovelletaan kolmen-
laisia valintaperusteita. Ohjelman seurantakomitea käsittelee ja hyväksyy kokoukses-
saan 15.10.2021 yleisasetuksen 40 artiklan mukaiset yleiset valintaperusteet ja erityi-
set valintaperusteet sekä menettelyt, miten välittävä toimielin voi hauissa valikoida ja 
painottaa erityisiä valintaperusteita suhteessa toisiinsa. 
 
Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä hanketta koskevat ylei-
set valintaperusteet. Yleiset valintaperusteet perustuvat EU- ja kansalliseen lainsää-
däntöön (rahoituslaki 37 §). 
 
Erityiset valintaperusteet ovat erityistavoitekohtaisia. Ne eivät rajaa hankkeiden tu-
kikelpoisuutta, vaan pyrkivät nostamaan esille parhaita hankkeita. Valintaperusteiksi 
on nostettu ohjelman erityistä lisäarvoa tuottavia painopisteitä tai painotuksia.   
 
Tarkentavat valintaperusteet ovat alueellisia, teemakohtaisia tai kestävää kaupun-
kikehittämistä koskevia perusteita. Tarkentavat valintaperusteet eivät saa olla risti-
riidassa yleisasetuksen 73 artiklan ja seurantakomitean hyväksymien valintaperustei-
den kanssa.  
 
a. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tehtävänä on (toimeenpanolaki 20 § 1 mom 
kohta 5) laatia ehdotus hallintoviranomaiselle Euroopan unionin alue- ja rakennepoli-
tiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperus-
teiksi;  
 



  Pöytäkirja 9/2021  7 (12) 
    

 

14.10.2021   

 

 
 
Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto  Y-tunnus 0827616-7 
pohjois-savo.fi  Sepänkatu 1, PL 247  Puhelin 017 550 1400 
  70101 Kuopio, Suomi  kirjaamo@pohjois-savo.fi 

 

Tarkentava alueellinen valintaperuste: Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa 
(erityisesti älykkään erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai kehit-
tämiskohteisiin  
 
b. Valtakunnallisen teeman johtoryhmä (toimeenpanoasetus 10 § 3 mom) voi tehdä 
välittävälle toimielimelle esityksen valtakunnallisen teeman hankehaussa käytettä-
vistä täydentävistä valintaperusteista ja tarvittaessa hakukohtaisista painopisteistä.  
 
Tarkentava teemakohtainen valintaperuste: Hanke kohdistuu valtakunnallisen tee-
man sisällöissä tunnistettuihin painotuksiin. 
 
c. Kestävän kaupunkikehittämisen hauissa sovelletaan yleisiä ja erityisiä valintaperus-
teita vastaavasti kuin muissakin hauissa. Ekosysteemisopimuskaupunkien johtoryh-
mät laativat kestävän kaupunkikehittämisen haun painopisteet. Tarkentavan valinta-
perusteen sisältöä täsmennetään hakuilmoituksessa siltä osin, mitä kestävän kaupun-
kikehittämisen hankkeiden haussa painotetaan. Ekosysteemisopimuskaupunkien joh-
toryhmien roolista hankkeiden valinnassa säädetään toimeenpanolaissa (toimeenpa-
nolaki 30 §).  
 
Tarkentava kestävää kaupunkikehittämistä koskeva valintaperuste: Hanke on kaupun-
gin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen. 
 
d. Välittävä toimielin vahvistaa haussa käytettävät tarkentavat valintaperusteet. Vä-
littäviä toimielimiä pyydetään ilmoittamaan hallintoviranomaiselle rahoitushauissa 
käytettävistä tarkentavista alueellisista valintaperusteista.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö esittää Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmälle, että MYR eh-
dottaa hallintoviranomaiselle (työ- ja elinkeinoministeriö) Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien hankkeiden Pohjois-Savon tarkentaviksi 
alueellisiksi valintaperusteiksi maakuntaohjelmassa 2022-2025 määritellyt älykkään 
erikoistumisen valinnat: 
 

• kone- ja energiateknologia 

• metsäteollisuus 

• elintarvikkeet 

• hyvinvointiteknologia 

• matkailu 

• älykäs vesijärjestelmä 

• biojalostus 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. MYR:n sihteeri lähettää MYR:n päätöksen hallintoviran-

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

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmaa 2040, -ohjelmaa 2022-2025 ja älykkään erikois-
tumisen strategiaa on käsitelty sihteeristössä ja MYR:ssä toukokuussa ja syyskuussa 
2021.  
 
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelman ja -ohjelman luonnokset ja ympäristöarviointi 
olivat lausunnoilla 18.8 - 23.9.2021. 
 
7.10.2021 mennessä lausuntoja saatiin 37 kpl. Maakuntasuunnitelman ja -ohjelman 
luonnoksia ja ympäristöarviointia on lausuntojen perusteella muokattu (liite tiedos-
toissa).  
 
Lausunnoissa yleisesti puollettiin esitettyjä kehittämisen kärkien ja teemojen valin-
toja ja todettiin, että linjaukset antavat hyvän pohjan koko maakunnan kehittämi-
selle. Väestötavoitteita pidettiin yhtä lausunnonantajaa lukuun ottamatta riittävän 
kunnianhimoisina. Uuteen suunnitelman luonnokseen on päivitetty myös Tilastokes-
kuksen uusi lokakuun väestöennuste: Erityisesti kunnat ovat esittäneet työvoimapal-
velujen ja SOTE-palvelujen toteuttamisessa yhteistyötä kuntien, valtion hallinnon ja 
SOTE-organisaation ja maakunnan liiton kesken. Lisäksi suunnitelmaan, ohjelmaan ja 
ympäristöarviointiin on lausuntojen pohjalta tehty täsmennyksiä.  
 
Nyt käsittelyssä olevan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman rakennetta on hiukan 
muutettu. Kehittämisen kärkien nimiä on muutettu kuvaamaan paremmin niiden 
sisältöjä. Puunjalostus on muutettu nimelle Metsäteollisuus, Terveysteknologia ja 
hyvinvointi muutettu nimelle Hyvinvointiteknologia (palvelujen kehittäminen on tee-
massa Hyvinvointi & Kulttuuri) ja Vesi on muutettu nimelle Älykäs vesijärjestelmä.   
 
Maakuntasuunnitelman strategiaosaan on lisätty kehittämisen kärkien ja teemojen 
tavoitteelliset visiot sekä kuvattu väestötavoitteen toteuttamisen edellyttämiä toi-
menpiteitä ja tuloksia. Maakuntaohjelmaosan kehittämismatriisia on hiukan tiivis-
tetty, kärkien tavoitekuvausten alkuun on lisätty ingressit ja tekstiä paikoin lyhen-
netty. Nuoria koskevat tavoitteet on koottu yhteen osioon.  
 
Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston evästysten, käsittelyjen ja lopullisen 
hyväksymiskäsittelyn lisäksi maakuntasuunnitelmaa ja -ohjelma on esillä kaikkiaan 
neljässä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa, kolmessa kuntajohtajien ko-
kouksissa sekä maakuntaliiton ja ELY-keskuksen yhteisissä kokouksissa. Valmisten 
päälinjaukset teki maakuntavaltuusto marraskuussa 2020.   
 
Maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen jälkeen maakuntasuunnitelma ja -oh-
jelma muokataan julkaisuksi, missä yhteydessä kehitetään graafista ilmettä, tehdään 
lukemista tukevia nostoja ja korjataan mahdollisia kirjoitusvirheitä. Suunnitelman ja 
ohjelman sisältöä ei muuteta. Lisäksi suunnitelmasta ja ohjelmasta laaditaan tiivis-
telmä. 
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Jari Jääskeläinen Pohjois-Savon liitosta esittelee MYR:ssä syyskuussa päättyneen lau-
suntokierroksen myötä täydennettyä ja muokattua asiakirjan luonnosta.  

 
Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian MYR-käsittelyn.  
 
Päätös:  Merkittiin tiedoksi.  
 
 
12 Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelma 2020-2022, päivitys vuosille 2022-2023 
 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman laatimista ei enää edellytetä syys-
kuussa voimaan astuneen lain mukaan (Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan 
unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021).  
 
Aluekehityslain 29 §:n mukaan maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman alueellisesta valmistelusta ja alueellisten rahoitussuunni-
telmien valmistelusta.  
 
MYR päätti 21.6.2021 kokouksessaan käynnistää Pohjois-Savon uuden kasvun suunni-
telman 2020-2022 eli maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivityksen. 
Pohjois-Savossa toimeenpanosuunnitelma on koettu hyväksi kehittämistoimenpiteitä 
ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asiakirjana Se toimii myös pohjana lakisää-
teisille ministeriöiden kanssa käytäville alukekehittämiskeskusteluille. Toimeenpano-
suunnitelma sisältää aluekehityslain 29 §:ssä mainitun rahoitussuunnitelman.  
 
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman rakenne muutetaan maakuntaohjelman 
2022 – 2025 luonnoksen sisältörakenteen mukaiseksi. Pohjois-Savon liitto ja ELY-kes-
kus valmistelevat alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoitussuunnitelman, kun TEM 
on päättänyt alueellisesta varojen jaosta. Uuden kasvun suunnitelman painotuksia 
kootaan huomioiden maakuntaohjelman 2022-2025 luonnos sekä Uudistuva ja 
osaava Suomi 2021 – 2027 - alue- ja rakennepolitiikan ohjelma.  
 
Pohjois-Savon liitossa on selvitetty Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2020-
2022 toteuttavat hankkeet, joiden koonti on liitteenä 9.  
 
Aikataulu: 
2.-9.9.  seutukierros 
20.9.  AURA-ohjelman 2021-2027 EAKR-rahoituksen työnjako PSL-ELY 
23.9.  Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon ELY-keskus (painopistekeskuste-

lut, EAKR-rahoitus) 
 
Lokakuu 
7.10. PSL:n ja ELY:n valmistelijoiden palaveri 
14.10. MYR-sihteeristö 
25.10.  Uuden MYRin evästys 
25.10. Uuden MKH:n evästys sisältöön  
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Marraskuu 
1.11. työmarkkina- ja elinkeinoelämäjärjestöt 
11.11. MYR-sihteeristö 
22.11.  asiakirjan hyväksyntä MYRissä 
22.11. asiakirjan hyväksyntä MKH:ssa  
 
Toimeenpanosuunnitelman diaesitystä täydennetään torstaihin 14.10.2021 saakka ja 
asiaa käsitellään diaesityksen pohjalta MYR:ssä.  
 

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

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 
13 Aluekehittämisen keskustelut vuonna 2022 ja keskusteluihin valmistautuminen 
 

Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa 
voimaan tulleen alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä 
(756/2021). Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään lain mukaisena toimin-
tana vuoden 2022 helmikuussa. Keskustelujen lähtökohtina ovat aluekehittämispää-
töksen painopisteet ja toimeenpano, maakuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajan-
tasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- ja kehityskuvan suuntaiseksi. 
 
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 yh-
teistyöasiakirjan johtopäätökset huomioon oman toimintansa ja taloutensa suunnit-
telussa. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -momentin mää-
rärahaa kohdennetaan yhteen tai useampaan keskusteluteemaan liittyvän kokonai-
suuden 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 yhteistyöryhmä evästää valmistelua. 
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Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö vie asian tiedoksi MYR:lle.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 
14 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokoukset vuonna 2022 
 

Pohjois-Savon liiton kokouskalenteri vuodelle 2022 käsitellään maakuntahallituk-
sessa ja MYR:ssä 25.10.2021. Kokouskalenterissa on esitys sihteeristön ja MYR:n ko-
kousajankohdista vuodelle 2022 seuraavasti: 
 
sihteeristö   MYR  
(16.12.2021) 
to 13.1.2022  ma 24.1.  
to 10.2.   X  
to 10.3.   ma 21.3.  
to 7.4.   X  
to 5.5.   ma 16.5.  
ke 9.6.   ma 20.6. (klo 12.30)  
to 11.8.   ma 22.8.  
to 8.9.   X  
to 13.10.   ma 24.10.  
to 10.11.   ma 21.11.  
to 15.12.   X 

 
Kokoukset alkavat kello 9.00 ellei toisin mainita.  
 
MYR:n työjärjestyksen mukaan ylimääräinen MYR-kokous voidaan järjestää, jos pu-
heenjohtaja tai sihteeristö sitä esittävät.  
 
Maakuntahallituksen ja MYR:n kokouksen 25.10.2021 jälkeen vahvistetut päivämää-
rät laaditaan kalenterikutsuiksi MYR:n ja sihteeristön jäsenille sekä lähetetään tie-
doksi varajäsenille. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö hyväksyy omalta osaltaan kokousajankohdat ja vie esityksen ko-
kouspäivistä hyväksyttäväksi MYR:lle.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  

 
 
15 Tiedoksi saatettavat asiat 

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

seurantakomitean asettaminen (liite 10) 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeen-
panosta annetun lain (756/2021) 16 §:n mukaan valtioneuvosto asettaa seuran-
takomitean ohjelmakauden ajaksi. 
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b) 3.11.2021 klo 12-16 Katse tulevaan - Itä- ja Pohjois-Suomi kiitoon EU:n alue- ja 

rakennepolitiikan ohjelman tuella 
Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat käynnistävät Uudistuva ja osaava Suomi 
2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden yhteisellä etätilaisuu-
della. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tule-
vaan 

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

Sihteeristö kiitti jäsen Juha Kaipiaista sihteeristötyöskentelystä, koska hän osallistui 
tällä erää viimeistä kertaa sihteeristön kokoukseen. Juha on jatkossa MYR:ssä varajä-
sen.  
 

17 Seuraava kokous 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 11.11.2021 klo 9.00 alkaen Pohjois-
Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
18 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.21. 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 14.10.2021 
 
 
Marko Korhonen  Janna Merenniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 

https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tulevaan
https://www.pohjois-karjala.fi/katse-tulevaan

