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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  perjantai 4.3.2022 klo 10.32 – 11.13 
 
Paikka   Pihlaja-kokoustila, Pohjois-Savon liitto 
 
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  
(-) Pihlaja Eija, ELY-keskus  
(x) Blomberg Jan, ELY-keskus  
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
(x)   Tuomela Tuija, ELY-keskus 
 
MYR-puheenjohtajisto 
(-)    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 10.32.  

 
 
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 21.3.2022 kokouksen asiat ja tiedotus 
 

Maakunnan yhteistyöryhmän 21.3.2022 kokouksen asiat:  
 

Esittelyasiat:  

• Työllisyyden edistämisen toimenpiteet ja osaavan työvoiman saatavuus / Juha 
Heikkinen, Pohjois-Savon TE-toimisto ja Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus 

• Yritysrahoitus ohjelmakausien taitteessa / Marko Hämäläinen, Etelä-Savon ELY-
keskus 

• Pohjois-Savon maaseuturahoituksen yleiskatsaus: rahoituksen kohdentuminen v. 
2021, näkymät yleensä, kannattavuus ja uuden kauden tilanne / Juha Kaipiainen, 
Pohjois-Savon ELY-keskus 
 

• MYR:n käsittelyä edellyttävät hankkeet (ei ole tulossa suuria hankkeita) 
 

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 – alue- ja rakennepolitiikan ohjelman to-
teutus (pykäläasia) 
a) Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisten siirtymäsuunnitel-

mien jatkovalmistelu ja viimeistely / Heikki Sirviö, Pohjois-Savon liitto 
b) Pohjois-Savon rahoitushaut v. 2022 -tilannekatsaus/ Timo Ollila, Etelä-Savon 

ELY-keskus, Satu Vehreävesa, PSL 
 

• Tiedoksi:  
a) Aluekehittämiskeskustelu valtio ja Pohjois-Savo 16.2.2022 – yhteistyöasiakirja 

Pohjois-Savo tiedoksi 
b) Sopimus rakennerahastotehtävien koordinoinnista Itä-Suomen maakuntalii-

toissa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjel-
massa 

c) Itä-Suomen MYR:ien työkokous loppuvuodesta Pohjois-Savossa (Itä-Suomen 
koordinaatioryhmän esitys -> P-Savon sihteeristö voi evästää)  

 
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.  
 

Päätös: Todettiin MYR:n kokouksen asiat ja se, ettei tällä kertaa ole tiedotettavaa.  
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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 1  1.2. Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikkayhteyksien parantaminen 
 

Tahkomäen ja Panoraman teiden parantaminen / Kuopion kaupunki 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Niina Suorsa) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 1 
 
Kyseessä on lisärahoitushakemus. MYR on 15.3.2021 kokouksessaan puoltanut hank-
keelle EU+valtion tukea 595 000 € (kokonaiskustannukset 850 000 €).  
 
Hankkeelle esitetään lisärahoitusta EU + valtion tuki 343 000 € (tuki 70 %) ja kokonais-
kustannukset 490 000 €.  
 
Hankkeen kokonaistuki lisärahoituksen jälkeen on 938 000 € ja rahoitus 1 340 000 €. 
 

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

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

Export2X –  Pk-yritysten kyvykkyyksien kehittäminen kansainvälisille markkinoille / 
Kuopion alueen kauppakamari 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema:  
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Liite 2 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 310 864 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
388 582 €. 
 

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

 
Päätös:  
 
 
(ESR) TL 9 REACT-EU 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Hallitukset töihin Pohjois-Savossa / Hallituspartnerit Itä-Suomi ry 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Tuija Tuomela (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema: 
Liite 3 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 90 636 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
113 294 €. 
 

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 
 
(ESR) TL 9 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen 
 

Somen rooli yrityksen markkinoinnin digitalisaatiossa "SomeDigi" / Konsulttitoi-
misto Seppo Hoffrén Oy Consultancy 
Osatoteuttajat:  
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Tuija Tuomela (valmistelija) 
Innovaatiokärki/teema: 
Liite 4 
 
Hankkeelle haettu EU + valtion tuki on 92 888 € (tuki 79,98 %) ja kokonaiskustannukset 
116 138 €. 
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Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö ei pidä hanketta rakennerahasto-ohjelmaan sopivana eikä maakun-
taohjelman toimeenpanosuunnitelman linjausten mukaisena. Sihteeristö ei puolla 
hankkeen rahoittamista.  

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
 
 
8 Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) alueellisten siirtymäsuunnitelmien viimeistely 
 

Liite 5 Pohjois-Savon alueellista oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma (helmikuu 
2022) 
 
JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristölli-
siin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi. Suo-
messa JTF-valmistelun perusta on hallitusohjelman kirjaus turpeen energiankäytön 
puolittamisesta 2030 loppuun mennessä. Turvetoimiala työllistää Suomessa noin 2500 
henkilötyövuotta. Toimialan huomattavan supistumisen välittömät ja välilliset haitta-
vaikutukset aluetalouksiin ja työllisyyteen ovat merkittäviä, joihin JTF:n tehtävänä on 
vastata alue- ja rakennepolitiikan toimenpitein elinkeinojen monipuolistamiseksi ja 
työvoiman sopeuttamiseksi.  
 
Siirtymäsuunnitelmia on valmisteltu maakunnissa tiiviisti helmikuusta 2021 lähtien 
JTF-rahoituksen (644 milj. euroa kansallinen rahoitusosuus mukaan lukien) aluejako 
sovittiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 30.9.2021.  
 
Helmi- ja maaliskuussa 2021 TEM:iin lähetetyt JTF A- ja B-osat eivät sellaisenaan vas-
tanneet TEM:n ja Komission vaatimuksia. JTF-rahoituksen käyttöönotto on viivästynyt 
vuodelle 2022 ja maakunnallisten siirtymäsuunnitelmien valmistelua on jatkettu vuo-
rovaikutuksessa TEM:n ja komission kanssa. Valmistelua on ohjannut erityisesti komis-
sion tarkasteltavana käytettyjen kolmen muun maakunnan JTF-suunnitelmaluonnos-
ten pohjalta annettu palaute, joka on tarkentanut tukikelpoisen toiminnan kriteereitä. 
 
Vuoden 2022 alun tilanne on se, että TEM:n 19.1.2022 päivätyn ohjekirjeen mukaan 
maakuntien on toimitettava JTF-suunnitelmiensa todennettuja menetyksiä käsittelevä 
luku 2.1. ministeriölle 15.2.2022 mennessä (toimitettu), poistettava alueellisista suun-
nitelmista investoinnit laajakaista- ja liikenneinfraan ja toimitettava ministeriöön riit-
tävän laadukas, valmis JTF suunnitelma 16.3.2022 mennessä. Kaikille maakunnille yh-
teinen indikaattoripaketti on päätetty 15.2. 2022. Ministeriön palautteen perusteella 
viimeistellyt alueelliset JTF-suunnitelmat toimitetaan komissiolle maaliskuun loppuun 
mennessä. Tavoite on, että komissio saa Suomen valmiin JTF-ehdotuksen kesälo-
maansa mennessä, jotta se voidaan hyväksyä vuoden 2022 aikana. 
 
Maakuntahallitus käsitteli Pohjois-Savon JTF-suunnitelman 28.2.2022.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö merkitsee tiedoksi asian ja vie sen esiteltäväksi MYR:lle. 
 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus. 
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9 Ohjelmakausien 2014–2020 ja 2021–2027 myöntövaltuudet 

 
a) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjelman myöntövaltuuk-

sien jako v. 2022 (liite 6) 
 

Pohjois-Savo esitti uudelleen budjetointimenettelyssä lisävaltuuksia: 

 perus-EAKR EAKR-REACT-EU ESR-REACT-EU 

PS-ELY 350 000 3 000 000 1 700 000 

PS liitto 1 330 000 204 000  

 
TEM:n päätöksellä valtuuksia myönnettiin Pohjois-Savoon seuraavasti:  

 perus-EAKR EAKR-REACT-EU ESR-REACT-EU 

PS-ELY 350 000 3 000 000 1 700 000 

PS liitto 1 300 000 194 000  

 
 

MYR 24.11.2021: Pohjois-Savon rahoittajien välisissä keskusteluissa on sovittu, että 
ensisijaisesti katsotaan EAKR-yritystukien tarve lokakuun loppuun 2021 päättyneen 
rahoitushaun kysynnän mukaan. Loppu EAKR-rahoituksesta kohdennetaan liitolle ke-
hittämis- ja investointihankkeisiin.  
 
 
b) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman 
myöntövaltuuksien jako v. 2022 (liite 7) -suluissa Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman 
2021-22 luku 
 

 EAKR milj. € ESR+ milj. € 

PS-ELY 23,955 (23,954) 11,983 (sama) 

PS liitto 14, 311 (13,925)   

 
Valtioneuvosto edellyttää, että varojen käyttöä suunnataan alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelman erityistavoitteiden ja niihin liittyvien määrällisten indikaattoritavoitteiden 
mukaisesti. Varojen käyttöä tulee suunnata taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kestävään kasvuun. Kunta- ja muun julkisen rahoitus tulee toteutua ohjelmassa kuva-
tulla tavalla.  
 
Yritysten kehittämisavustusten päätöksiä ei voida tehdä kummankaan ohjelman 
osalta ennen kuin aluetukikartta on kansallisesti hyväksytty. Uusi asetus on tarkoitus 
hyväksyä maaliskuun aikana.  
 

Päätösehdotus: MYR:n sihteeristö toteaa TEM:n kirjeiden mukaiset myöntövaltuuksien jaot. Sihtee-
ristö keskustelee, kuinka myönnetyillä valtuuksilla vastataan tarpeisiin a) Kestävää 
kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman ja b) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -
ohjelman valtuuksilla.  
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Päätös: a) Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020: Pohjois-Savoon saatiin uudelleen budjetoituja 
valtuuksia suunnilleen ne summat, mitä haettiin. Pohjois-Savon liiton osuus jäi hieman 
haetusta vajaaksi, mutta Lapin liitosta siirrettiin 60 000 € paikkaamaan vajetta.  
- ELY-keskus: Business Finlandilta käyttämättä jäänyt 2,6 milj € valtuus on v. 2021 

lopussa siirretty ELY:n yritystukiin. Kesällä 2021 Itä-Suomeen osoitettu 6,5 M€ yri-
tysrahoitus jaettiin P-Karjalaan ja E-Savoon. ELY:n jäljellä oleva EAKR-yritysrahoi-
tus kohdentuu myönteisinä valmisteltuihin hankehakemuksiin, kun rahoituspää-
tösten tekeminen tulee mahdolliseksi (kansallinen aluetukikartta on hyväksy-
mättä). Jäljellä olevan ESR:n TL 5:n valtuuden määrä on haastava ja tarpeen mu-
kaan sitä siirretään naapurimaakuntien käyttöön.  

- Pohjois-Savon liiton jäljellä oleva EAKR-rahoitus sidotaan myönteisinä valmistel-
tuihin hankehakemuksiin.  

- Edelleen täytyy tarkkailla käynnissä olevien hankkeiden täysimääräistä toteutu-
mista, kun myös epävarma Euroopan tilanne voi äkisti muuttaa toteutusolosuh-
teita.  

 
b) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027: Todettiin, että Pohjois-Savoon saatiin ra-
hoitussuunnitelman mukaiset valtuudet. Odotellaan rahoitushakuja käynnistyväksi 
maaliskuussa.  

 
 
10 Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelman 2022 päivittäminen 
 

Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelmaa vuodelle 2022 on käsitelty MYR:ssä 
24.11.2021. Kokouksessa todettiin, että Pohjois-Savon liitto ja Etelä-Savon ELY-keskus 
laativat hakujen vuosisuunnitelman, esittävät hakujen sisällöt ja ajankohdat sihteeris-
tölle ja sopivat haun avaamisen tiedottamisen periaatteista. Hakuilmoitukset laadi-
taan EURA2021-järjestelmään rahoittajakohtaisesti. Rahoitushakujen vuosisuunni-
telma käsitellään MYR:ssä aina kunkin vuoden lopulla.  
 
Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman EURA2021-tietojärjestelmän raken-
taminen on viivästynyt ja siten rahoitushakujen avautumisen on arvioitu mahdollistu-
van maaliskuussa. Tästä syystä rahoitushakujen päättymisajankohdat siirtyvät alun pe-
rin suunnitellusta aikataulusta.  
 
Itä-Suomen maakuntakohtaisia rahoitushakusuunnitelmia ylläpidetään jatkossa ra-
kennerahastot.fi -sivuston Itä-Suomen osiossa ”Rahoituksen hakeminen” -otsikon alla: 
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoi-
tushaut 
 
Pohjois-Savon liitto ja ELY-keskus päivittävät Pohjois-Savon vuoden rahoitushakusuun-
nitelmaa vuoden aikana tarpeen mukaan. Rahoitushakujen käynnistymisestä tiedote-
taan mm. www-sivuilla ja sähköpostijakeluilla.  

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

https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut
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11 Tiedoksi saatettavat asiat 
 

a) Aluekehittämiskeskustelu valtio ja Pohjois-Savo 16.2.2022 – yhteistyöasiakirja 
Pohjois-Savo tiedoksi (liite 8) 
 

b) Pohjois-Savossa rahoitetut uuden kasvun suunnitelmaa 2020–2022 toteuttavat 
kansalliset ja EU-hankkeet 7/2021 – 12/2021 (liite 9) 
 

c) Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 alue- ja rakennepolitiikan ohjelman seu-
rantakomitean sihteeristön nimeäminen (TEM-kirje 21.2.2022, liite 10) 
 

d) Suunnitelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 alu-
eellisesti jaettavan rahoituksen kohdistumisesta elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksille vuonna 2022 (liite 11) 

 
e) Interreg-ohjelmien rahoitushaut keväällä 2022 (Satu, Janna, Soile)  

 
Päätös: Merkittiin tiedoksi asiat. Interreg-ohjelmien rahoitushakuihin palataan seuraavassa 

kokouksessa.  
 
 
12 Muut asiat 
 

- 
 
13 Seuraava kokous 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 7.4.2022 klo 9.00 alkaen Pohjois-Sa-
von liiton Pihlaja-kokoustilassa. 
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
14 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13. 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 4.3.2021 
 
MARKO KORHONEN  JANNA MERENNIEMI 
Marko Korhonen  Janna Merenniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 


