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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  torstai 13.1.2022 klo 9.02 – 10.01 
 
Paikka   teams 
 
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  
(-) Pihlaja Eija, ELY-keskus  
(x) Blomberg Jan, ELY-keskus  
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Minkkinen Juha, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Marttila Sari, ELY-keskus 
 
MYR-puheenjohtajisto 
(x)   Kivelä Antti, MYR:n puheenjohtaja 
(x)   Patrikainen Pasi, ELY-keskus, MYR:n 1. varapj 
(-)   Savolainen Kaija, Kuopion alueen kauppakamari, MYR:n 2. varapj 
(-)   Moisander Kirsi, MYR:n 3. varapj 
 
 

1 Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.  

 
 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi; kokoukseen osallistui 6/6 jäsentä tai varaedustajaa.  
 
 
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:  

• Europarlamentin kuulumiset / MEP Elsi Katainen  

• Suomen kestävän kasvun ohjelman haut (lyhyt taustatieto) 
o Business Finlandin tilannekatsaus hakuihin / Aki Parviainen, Business Fin-

land  
o Liikenne- ja viestintäministeriö - Laajakaistatukiohjelman haku / Esa Huur-

reoksa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 
o Ympäristöministeriö - Avustushaku vihreää siirtymää edistävien inves-

tointihankkeiden viranomaiskäsittelyihin käynnistyy -tiedote 22.12.2021 

• Mielitekoja -hanke / Helena Länsimies, Kuopion kaupunki 
 

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

 

• Maakuntakohtaisten tuotos- ja tulostavoitteiden asettaminen Uudistuva ja 
osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmassa / Timo Ollila, ELY-keskus (pykäläasia) 

 

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

 

• Pohjois-Savon ja valtion välisen aluekehittämisen keskusteluesitykset / Satu Veh-
reävesa, PSL (pykäläasia) 

 

• Maakunnan yhteistyöryhmän kokoussuunnitelma vuodelle 2022 (pykäläasia) 
 

• Tiedoksi:  
a) Osaava ja uudistuva Suomi 2021–2027 rahoitushakujen käynnistyminen (ha-

kuilmoitukset liitteeksi) 
b) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - Valtakunnallinen toiminta 

 
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. 
 

Päätösehdotus: Todetaan MYR: n kokouksen asiat ja sovitaan kokouksen tiedottamisen sisällöstä ja 
valmisteluvastuista. Esitetään, että tiedote laaditaan liittyen ohjelmakauden käynnis-
tymiseen eli rahoitushaut avautuneet. Haastattelussa MYR:n pj Kivelä MYR:n odotuk-
sista ohjelmakaudelle ja Satu toimeenpanosuunnitelman näkökulmasta.  
 



  Pöytäkirja 1/2022  3 (7) 
    

 

21.1.2022   

 

 
 
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 

 

Päätös: Todettiin MYR:n kokouksen asialista; Janna ohjeistaa esittelijöitä puheenvuoroista. 
Hyväksyttiin esitys MYR:n tiedotteen sisällöstä. Janna pyytää viestintäasiantuntijaa 
valmistelemaan tiedoteluonnoksen.  

 
 
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 1 1.1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky 
 

Pohjois-Savon kasvu- ja innovaatioyhteistyö -hanke / Kuopion alueen kauppakamari 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Juha Minkkinen (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 1 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 235 018 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
293 774 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta.  

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

vuuksien pohjalta 
 

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadun-
valvontaan (MAP-hanke) / Itä-Suomen yliopisto 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
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Hankkeen esittelee Juha Minkkinen (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia 
Liite 2 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 400 669 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
500 839 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta. 

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

vuuksien pohjalta 
 

3D-tulostusta robotilla (3DROBO) / Savonia-ammattikorkeakoulu Oy 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Juha Minkkinen (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia 
Liite 3 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 208 358 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
260 448 €. 
 
Kyseessä on hankekokonaisuuden kehittämisosio.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta. 

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

vuuksien pohjalta 
 

3D-tulostusta robotilla: investoinnit / Savonia-ammattikorkeakoulu 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Juha Minkkinen (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema: kone- ja energiateknologia 
Liite 4 
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 89 600 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset 
128 000 €. 
 
Kyseessä on hankekokonaisuuden investointiosio. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
(EAKR) TL 2 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen 
 

Kestävää kasvua Ylä-Savon matkailuun / Iisalmen kaupunki 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Soile Juuti (valmistelija Kari Tarkiainen) 
Innovaatiokärki/teema: matkailu 
Liite 5 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 200 784 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
250 980 €. 
 
Kyseessä on hankekokonaisuuden investointiosio. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
(EAKR) TL 8 12.2. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edis-

tämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta 
 

Leikkaussaliympäristöön soveltuvien mobiilirobottien ja 5G-teknologian hankinta / 
Itä-Suomen yliopisto 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: Pohjois-Savon liitto 
Hankkeen esittelee Juha Minkkinen (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema: hyvinvointiteknologia 
Liite 6 
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Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 66 801 € (tuki 70 %) ja kokonaiskustannukset 
95 429 €. 
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö pitää hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana ja maakunta-
ohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena sekä puoltaa hankkeen ra-
hoittamista. Myönteisen rahoituspäätöksen edellytyksenä on, että Pohjois-Savon lii-
tolla käytettävissä myöntövaltuutta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
HYLÄTTÄVÄT HANKKEET 
 

Ei hanke-esityksiä.  
 
 
8 Pohjois-Savon ja valtion aluekehittämisen keskustelut 2022 
 

Liite 7 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 
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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) 
 
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. 
 

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

 
- 

 
10 Muut asiat 
 

 
11 Seuraava kokous 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 10.2.2022 klo 9.00 alkaen Pohjois-
Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
12 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.01. 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 21.1.2022. 
 
MARKO KORHONEN  JANNA MERENNIEMI 
Marko Korhonen  Janna Merenniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 


