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Käsiteltävät asiat: 1 § – 17 § 
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  MIKKO JÄRVINEN  MARKO HÄMÄLÄINEN 
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Osallistujat  
(x) Kivelä Antti, pj., KESK, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Aikio-Tallgren Paula, Savon Yrittäjät ry -> §9 
(x) Anttonen Kimmo, Elinkeinoelämän keskusliitto 
(x) Eloranta Tuukka, KOK, Pohjois-Savon liitto 
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(x)   Järvinen Mikko, LUKE 
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(x)   Kantonen Leila, Pohjois-Savon ELY 
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(x)   Keinänen Marja Leena, STTK -> §12 
(x)   Jääskeläinen Heli, Metsäkeskus Pohjois-Savo 
(x) Kokki Esa, SDP, Pohjois-Savon liitto 
(x) Korhonen Irma, SDP, Pohjois-Savon liitto  
(x)   Moisander Kirsi, KOK, Pohjois-Savon liitto 
(x) Mönkkönen Jukka, Itä-Suomen yliopisto 
(x) Näätänen Esa, Teknologiateollisuus Itä-Suomi 
(x)   Osala Tapio, P-S luonnonsuojelupiiri ry 
(x)   Patrikainen Pasi, ELY-keskus,  
(x)   Pellikka Minna, KESK, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Puumalainen Kari, Ylä-Savon koulutusky 
(x)   Savolainen Kaija, Kuopion kauppakamari 
(x)   Sonninen Pauli, VIHR, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Tuhkalainen Jaana, ELY-keskus 
(x)   Vidgrén Mervi, Savonia-amk. 
(x)   Voutilainen Jorma, KESK, Pohjois-Savon liitto 
 
(x) Korhonen Marko, Pohjois-Savon liitto, esittelijä 
(x) Merenniemi Janna, Pohjois-Savon liitto, sihteeri 
 

() Partanen Jarkko 
()     Arbélius Tarja 
()  Laakkonen Jukka 
()  Savolainen Jukka 
()  Huusko Senja 
()  Haverinen Timo 
()     Hakala Kaisa 
()     Kaukovirta Anu 
() Tuovinen Esa 
()     Huttunen Tommi 
()  Partanen Kati 
()     Riepponen Juha 
()  Granander Markku 
()  Wallius Timo 
()  Syväys Katariina 
()     Sorjonen Anu 
()  Koskenvuori Heini 
()  Pajala Juhani 
()     Kekäläinen Ari 
()     Haapanen Kimmo  
()  Luttinen Helka 
()  Helve Heikki, Sakky 
()     Polvinen Mari 
()     Berg Marja 
()     Kaipiainen Juha 
() Vuoristo Mikko 
()     Nykänen Arto 
 
 
 

 
Pysyvät asiantuntijat: 
(x) Laitinen Taina, Taiteen edistämiskeskus 
(x) Ollila Timo, Etelä-Savon ELY-keskus 
(x) Pirhonen Jarmo, Kuopion kaupunki 
(x) Vehreävesa Satu, Pohjois-Savon liitto 
 
Kokouskohtaiset asiantuntijat: 
Holopainen Arto, Kuopion kaupunki -> § 9  Tarkiainen Kari, Pohjois-Savon liitto 
Katainen Elsi, Euroopan parlamentti -> § 6 (a 
Länsimies Helena, Kuopion kaupunki -> § 6 (c 
Parviainen Aki, Business Finland -> § 6 (b 
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1§ Kokouksen avaus ja etäkokouksen käytännöt 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.00. 
 
Tarvittaessa käydään läpi etäkokouksen käytännöt. 

 
 

2§ Läsnäolijoiden toteaminen 
 
 Todetaan läsnäolijat nimenhuudolla. 
 

Kokoukseen osallistuivat kaikki 25 jäsentä ja 4 asiantuntijaa.  
 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus:  MYR toteaa tämän kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 
 

4§ Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Päätösehdotus: Tarkastusvuorossa ovat Marko Hämäläinen ja Mikko Järvinen. Pöytäkirja tarkastetaan 

ja hyväksytään sähköpostitse. Pöytäkirjat tallennetaan MYR:n teams-ryhmään ja Poh-
jois-Savon liiton www-sivulle.  

 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin esityksen mukaan Marko Hämäläinen ja Mikko Järvi-

nen.  
 
 

5§ Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Päätösehdotus: MYR hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys.  
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6§ Esittelyasiat 
 

a) Euroopan parlamentin kuulumiset / Elsi Katainen, MEP 
 
Irma Korhonen liittyi kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9.18.  
 
b) Suomen kestävän kasvun ohjelman haut 
 
Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP) on Suomen kansallinen suunni-
telma EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) rahoituksen hyödyntämiseksi. 
Suunnitelma on osa kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen kestävän kasvun ohjelmalla 
tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja talou-
dellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamis-
tason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.  
 
Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille: 
 
1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyh-

teiskuntaa (822 milj. €) 
2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palve-

lut kaikkien saataville (217 milj. €) 
3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi 

(636 milj. €) 
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustan-

nusvaikuttavuuden lisääminen (400 milj. €). 
 
Tiivistelmä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta  
Lisätietoa rahoitushakujen kokonaisuudesta eri ministeriöiden ja virastojen www-si-
vuilta https://vm.fi/rahoituksen-hakeminen 
 

• Business Finlandin rahoitushaut / Aki Parviainen 
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla avattiin vuoden 2021 aikana useita 
erityisesti yrityksille suunnattuja rahoitushakuja. Haut koskevat muun muassa 
energiajärjestelmän murrosta, teollisuuden energia- ja kiertotalousratkaisuja, tut-
kimus-, kehittämis- ja innovaatioinvestointeja sekä luovien alojen uudistumista. 
Käynnistetyistä ja suunnitelluista rahoitushauista viestitään tarkemmin työ- ja 
elinkeinoministeriön sekä Business Finlandin kanavissa. Lisätietoja työ- ja elinkei-
noministeriön sivuilla ja Business Finlandin sivuilla. 
Euroopan unionin elpymisvälineestä tulee myönnettäväksi Business Finlandin 
kautta 530 miljoonaa suomalaisille yrityksille.  

 

• Liikenne- ja viestintäministeriö - Laajakaistatukiohjelma haku (Pohjois-Karjalan 
maakuntaliiton Esa Huurreoksan laatima taustapaperi) ja maakuntaliittojen kan-
nanotto kuntien maksuosuusvaateen poistamisesta laajakaistaohjelmassa 
3.12.2021 (liite 1) 

 

https://vm.fi/documents/10623/47468099/Tiivistelm%C3%A4+elpymis-+ja+palautumissuunnitelmasta.pdf/2e1b66b4-edf9-b855-46ef-7953ceccc734/Tiivistelm%C3%A4+elpymis-+ja+palautumissuunnitelmasta.pdf?t=1622023812255
https://vm.fi/rahoituksen-hakeminen
https://tem.fi/kestavan-kasvun-ohjelman-yritysrahoitushaut
https://tem.fi/kestavan-kasvun-ohjelman-yritysrahoitushaut
https://www.businessfinland.fi/kampanjasivut/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma
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• Ympäristöministeriö - Avustushaku vihreää siirtymää edistävien investointihank-
keiden viranomaiskäsittelyihin käynnistyy (liite 2) 

 
c) Mielitekoja -hanke / Helena Länsimies, Kuopion kaupunki 
Mieliteko on kunnianhimoinen kehitysohjelma, jolla halutaan lisätä mielen hyvinvoin-
tia ja vähentää päihteiden käyttöä Pohjois-Savossa. Pahoinvoinnin kääntäminen hy-
vinvoinniksi on koko maakunnan yhteinen asia, joten työtä tehdään jokaisen työikäi-
sen, 18-64-vuotiaan pohjoissavolaisen kanssa. 
 
Erityisesti keskitytään heikommassa asemassa, työelämän ulkopuolella ja työttöminä 
oleviin. Mieliteko-kehitysohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Poh-
jois-Savo 2021-2030 -ohjelma. Sen ensimmäisen vaiheen kahden vuoden hankkeen 
budjetti on 3,4 milj. €, josta ESR- ja valtion rahoitus kattaa 80 %. Hyvällä mielellä Poh-
jois-Savo -kehitysohjelma kestää kymmenen vuotta ja ajoittuu vuosille 2021-2030.  
 
Rahoitukseen osallistuvat hankkeessa mukana olevat Pohjois-Savon kaupungit ja kun-
nat, joiden omarahoitusosuus on suhteutettu kunnan asukaslukuun. 
 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi esittelyt.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  
 

Teemakohtaiset esittelijät poistuivat kokouksesta.  
 

7§ Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014–2020  
Maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyä ja lausuntoa edellyttävät hankkeet 

 
PUOLLETTAVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET 
 

Ei hanke-esityksiä.  
 
HYLÄTTÄVIKSI ESITETTÄVÄT HANKKEET 
 

Ei hanke-esityksiä. 
 
 

8§ Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 
 

Liite 3 Sihteeristön käsittelemät tiedoksi saatettavat EAKR- ja ESR-hankkeet 16.12.2021 ja  
13.1.2022 kokouksista. 

 

Hankkeen nimi Päätoteuttaja 

(TL 1 / 1.1.) Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteis-
työ -hanke 

Kuopion alueen kauppakamari 

(TL 2 / 4.1.) KesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- 
ja käynnistämishanke 

Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 
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(TL 2 / 4.1.) Mikromuovien analyysin ja poistomenetel-
mien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan 
(MAP-hanke) 

Itä-Suomen yliopisto 

(TL 2 / 4.1.) 3D-tulostusta robotilla (3DROBO) Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 

(TL 2 / 4.1.) 3D-tulostusta robotilla: investoinnit Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 

(TL 2 / 5.1.) Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun Iisalmen kaupunki 

(TL 3 / 6.1.) VOKE - Varkauden Ohjaamon kehittämis-
hanke 

Varkauden kaupunki 

(TL 3 / 7.1.) Jatkis – Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita 
omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa 

 Savon yrittäjät ry 

(TL 5 / 10.1.) Aikuistuvien nuorten tukeminen laaduk-
kain jälkihuoltopalveluin 

Savonia-ammattikorkeakoulu 

(TL 8 / 12.2.) Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mo-
biilirobottien ja 5G-teknologian hankinta 

Itä-Suomen yliopisto 

(TL 9 / 12.4.) Strategia NYT! Kestävän kasvun johtami-
nen pk-yrityksissä 

TalenTree Oy 

 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät hankkeet. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
9§ Kuopion kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen toteuttaminen 

 
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. 
 
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).  
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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 hakukierroksista. 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 il-
man varsinaista äänioikeutta hankevalintoihin. Pohjois-Savon liitto vastaa rahoitetta-
vien hankkeiden lain- ja ohjelmanmukaisuudesta ja tekee johtoryhmän esityksen mu-
kaiset rahoituspäätökset. Pohjois-Savon liiton on myönnettävä Euroopan aluekehitys-
rahaston varoista kestävän kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu tuki 
hankkeille johtoryhmän esityksen mukaisena, jos tuen myöntäminen on lain, Euroo-
pan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman sekä Kuopion ja valtion innovaatio-
ekosysteemisopimuksen mukaista (rahoituslaki 757/2021, 10 §). 
Tehdyt rahoituspäätökset tuodaan maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi. 
 
Arto Holopainen Kuopion kaupungilta esitteli asiaa.  
 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi asian.  
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 

 
Paula Aikio-Tallgren poistui asian käsittelyn jälkeen klo 10.26. 
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10§ Pohjois-Savon esitys maakunnan rahoitustarpeista Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 rakenne-
rahasto-ohjelmasta 
 

Liite 4 Pohjois-Savon esitys maakunnan rahoitustarpeista rakennerahasto-ohjelmasta 2014–
2020 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää 5.11.2021 saapuneella kirjeellä Itä- ja Pohjois-Suo-
men alueen maakuntia ilmoittamaan ohjelmakauden 2014–2020 valtuustarpeista. 
Aiemmin jakamatta jääneitä valtuuksia ja vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa 
uudelleenbudjetoitavia valtuuksia jaetaan IP-alueen maakuntaliitoille ja RR-ELY-kes-
kuksille ilmoitettujen tarpeiden perusteella. Jaettavissa on valtuutta (REACT-EU- ja ns. 
perusrahoitusta) yhteensä noin 30 miljoonaa euroa, mikäli lisätalousarvio tulee hy-
väksytyksi.  
 
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 pyydettiin ilmoittamaan rahoitustarpeet viimeistään 17.12.2021. 

 
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 4 mukaisen esityksen 
maakunnan rahoitustarpeista ja sihteeristö on hyväksynyt esityksen 16.12.2021 ko-
kouksessa.  
 
Satu Vehreävesa Pohjois-Savon liitosta esitteli asiaa.  
 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi sihteeristön valmisteleman ja työ- ja elinkeinoministeriöön 
toimitetun esityksen. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus. 
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11§ Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–
2027 -ohjelmassa 

 
Liite 5 Pohjois-Savon maakuntakohtaiset arviot tuotos- ja tulostavoitteista alue-rakennepo-

litiikan ohjelmassa 2021–2027 (16.12.2021) 
 
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.  
 
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.  
 
Timo Ollila ELY-keskuksesta esitteli asiaa. 
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Päätösehdotus: MYR vahvistaa 16.12.2021 sihteeristön asettamat tavoitetasot. Tarvittaessa indikaat-

torien tavoitetasoja tarkistetaan, jos niihin valtakunnallisesti tehdään tarkistuksia. 
MYR edellyttää työ- ja elinkeinoministeriötä korjaamaan ohjelmatason virheelliset ta-
voitetasot ennen kuin komissio hyväksyy ohjelman.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
12§ Pohjois-Savon ja valtion aluekehittämisen keskustelut 2022 
 

Liite 6 Pohjois-Savon tilannekuva ja keskusteluesitykset (26.11.2021) 
 

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan keskusteluissa käsiteltävät asiat nousevat 
aluekehittämispäätöksestä, tilanne- ja kehityskuvasta sekä maakuntaohjelmasta. Tee-
mojen tulee olla poikkihallinnollisia, asiakokonaisuuksia, joiden käsittelyyn ei ole 
muuta foorumia tai prosessia. Pohjois-Savon keskusteluteemat on johdettu eo. asia-
kirjoista ja perustuvat maakuntahallituksen 22.11.2021 kokouksessaan hyväksymään 
Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelman 2022–2023, joka on samalla maakuntaoh-
jelman toimeenpanosuunnitelma.  

 
Pohjois-Savon keskusteluteemat kytkeytyvät elinkeinoelämän ja etenkin vientiteolli-
suuden kasvuedellytysten varmistamiseen. Keskusteluun esitetyillä toimenpiteillä on 
tavoitteena tukea elinkeinoelämää, vientiyritysten määrän kasvattamista ja sitä 
kautta työllisyyden ja väestön hyvinvoinnin parantamista. Vahvat vientiyritykset tuke-
vat koko maan kilpailukykyä.  
 
1) Osaavan työvoiman saatavuus ja alueellinen liikkuvuus (valtakunnallinen TEMin 
esittämä teema) 
a. kansainvälisten osaajien rekrytoinnin helpottaminen 
b. uudet koulutusavaukset, riittävä koulutustarjonta ja koulutuksen rahoitus: DI-kou-
lutus (UEF), tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutus (Savonia), 
c. ammatillisen toisen asteen maa- ja metsätalousalan koulutuksen rahoitus, korvaa-
vat toimet, kohdennettu lisärahoitus (YSAO, SAKKY). 
 
2) Pohjois-Pohjois-Savon vihreä liiketoiminta: Valtion tutkimuskeskittymien vahvista-
minen Pohjois-Savossa 
a. alkutuotantoon liittyvä kehittämis- ja innovaatiotoiminta, TKI-ympäristöjen vahvis-
taminen tukemaan alkutuotannon kestävyyttä, hyväksyttävyyttä ja kilpailukykyä, kyt-
keytyy myös kansalliseen huoltovarmuuteen ja teolliseen liiketoimintaan 
1. kiertotalous 
2. biojalostus 
3. vesiosaamisen vienninedistämiseen 
4. VTT:n toimintojen vahvistaminen Kuopiossa terveydenhuollon teknologian osalta 
 
3) Kansainvälistyvä liiketoiminta, vientiyritysten määrän kasvattaminen. viennin edis-
tämisen toimenpiteet ja alueellisten resurssien vahvistaminen (Invest in -toiminta) 
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Keskustelujen lopulliset teemat ja keskusteluagendat päätetään vuorovaikutteisesti 
ministeriöiden kanssa. Pohjois-Savon keskusteluesitykset on toimitettu 24.11.2021 
työ- ja elinkeinoministeriölle. Palaute valtioneuvostolta saadaan 20.1.2022. Lopulliset 
teemaat viedään maakuntahallituksen hyväksyttäväksi 31.1.2022 kokoukseen, jossa 
myös päätetään keskusteluihin osallistuvat tahot. Aluekehittämisen keskustelu järjes-
tetään Helsingissä 16.2.2022. 
 
Satu Vehreävesa esittelee asiaa 14.1.2022 Työ- ja elinkeinoministeriön edustajan 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. 
 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi esitetyt keskusteluteemat ja Pohjois-Savon tilannekuvan.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus.  

Marja-Leena Keinänen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 10.45.  
 
 
13§ Maakunnan yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma vuodelle2022 
 

Liite 7 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. 
 
Janna Merenniemi Pohjois-Savon liitosta esitteli asiaa. 
 

Päätösehdotus: MYR keskustelee kokoussuunnitelman 2022 sisällöstä ja tekee siihen tarpeelliset muu-
tokset.  

 
Päätös: MYR hyväksyi kokoussuunnitelman vuodelle 2022. Suunnitelmaa täydennetään vuo-

den kuluessa. Toukokuun kokous pidetään koronatilanne huomioiden Maaningalla 
Luonnonvarakeskuksen tiloissa.  
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14§ Tiedoksi saatettavat asiat 
 

a) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 
rahoitushaut - Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen hakuilmoitukset julkaistaan 
EURA2021-järjestelmässä helmikuussa, kun hakijan toiminnat valmistuvat järjes-
telmässä. https://eura2021.fi/ 
 

b) Pohjois-Savon liiton rahoitustiedotteet syksyltä ja koko vuodelta 2021 (liite 8) 
 

Päätösehdotus: MYR merkitsee tiedoksi asiat. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 

15§ Muut asiat 
 
MYR:n kokousta 24.10.2022 on tarpeen siirtää puheenjohtajan ja esittelijän esteen 
(23.-26.10.2022) takia.  
 

Päätösehdotus: MYR päättää siirtää kokouksen pidettäväksi perjantaina 28.10.2022 klo 9.  
 
Päätös:  Hyväksyttiin päätösehdotus. 

 
 

16§ Seuraava kokous 
 
MYR:n seuraava kokous pidetään ma 21.3.2022 klo 9.00 alkaen Pohjois-Savon liiton 
maakuntasalissa ja teams-yhteydellä.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 

17§ Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.54.  

https://eura2021.fi/

