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Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 
 
Aika  torstai 13.10.2022 klo 9–10.28 
 
Paikka   Pihlaja-kokoustila, Pohjois-Savon liitto 
 
Osallistujat (-) Vehreävesa Satu, puheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 

(x) Juuti Soile, varapuheenjohtaja, Pohjois-Savon liitto 
(x) Minkkinen Juha, Pohjois-Savon liitto (poistui klo 9.55)  
(x)   Tarkiainen Kari, Pohjois-Savon liitto 
(x) Ollila Timo, ELY-keskus  
(x) Pihlaja Eija, ELY-keskus (poistui klo 10.02) 
(x) Blomberg Jan, ELY-keskus  
(x) Merenniemi Janna, sihteeri, Pohjois-Savon liitto 
 
MYR-puheenjohtajisto 
(-)    Kivelä Antti, MYR:n puheenjohtaja 
(-)    X, 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.  

 
 
2 Kokouksen päätösvaltaisuus 
 
Päätösehdotus: Todetaan kokous päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Todettiin päätösvaltaiseksi.  
 
 
3 Kokouksen työjärjestys 
 
Päätösehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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4 Maakunnan yhteistyöryhmän 28.10.2022 kokouksen asiat ja tiedotus 
 

Esittelyasiat:  

• Pohjois-Savon kulttuuristrategia / Tiina Taskinen-Viinikainen, Minna Merivalo, 
Kuopion kaupunki (MKH hyväksyy 28.11.2022) 

• Pohjois-Savon kansainvälistymisen toimintamalli ja toimenpidesuunnitelma / Jo-
han Halvarsson, Savonia-amk 

 
Pykäläasiat:  

• (MYR-käsittelyä vaativat hankkeet) 

• Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman 2023–24 evästys-
keskustelu ja AURA-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelman hyväksyminen 
/ Satu Vehreävesa, PSL 

• Itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esitykset: EU:n 
alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varojen kohdentaminen Itäiseen Suomeen - 
Pohjois-Savon esitys / Soile Juuti  

• AURA-ohjelman Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma v. 2023 / Timo Ollila ELY 
ja Soile Juuti PSL 

• Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokoukset vuonna 
2023 
 

• Tiedoksi:  
a) Pohjois-Savossa avoinna olevat AURA-ohjelman rahoitushaut 
b) 22.11.2022 Itä-Suomen MYRien työkokous Varkaudessa 

 
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, arvioidaan kokouksen tiedottamisen tarvetta ja so-
vitaan valmisteluvastuista.  
 

Päätös: Todettiin MYR:n kokouksen asiat. Päätettiin, ettei tästä kokouksesta ole tarvetta laatia 
tiedotetta.  

 
 
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. 
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7 Maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavat hankkeet 

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma 
HYVÄKSYTTÄVÄT HANKKEET 

 
(ESR) TL 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Pohjois-Savon luovien alojen kasvuohjelma / Kuopion Rouvasväenyhdistys ry 
Osatoteuttajat: - 
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 1 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 220 029 € (tuki 78,57 %) ja kokonaiskustan-
nukset 280 029 €. 
 

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 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Tulevaisuuden toimintakulttuuri / TalenTree Oy 
Osatoteuttajat: - 
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tuija Tuomela) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 2 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 89 205 € (tuki 90,44 %) ja kokonaiskustannuk-
set 98 635 €. 
 

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 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Pohjois-Savon kehittyvä järvimatkailu / Brande Oy 
Osatoteuttajat: Savonia ammattikorkeakoulu Oy 
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Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Sari Marttila) 
Innovaatiokärki/teema: matkailu 
Liite 3 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 338 326 € (tuki 80 %) ja kokonaiskustannukset 
422 908 €. 
 

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 9 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen 
 

Myymälä-Warkaus: Kivijalkakaupat, palveluyritykset ja tapahtumat elävän kaupun-
gin ytimenä / Warkauden kaupunkikeskusta ry 
Osatoteuttajat: - 
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Kirsi Komppa) 
Innovaatiokärki/teema:  
Liite 4 
 
Hankkeelle haetaan 8 kk jatkoaikaa 1.11.2022-30.6.2023 ja lisärahoitusta ESR+VALTIO 
42 630 €.  
(Vanha budjetti yht. 118 000 €, josta ESR-osuus 106 200 €, yksityinen omarahoitus 11 
800 €. Uusi budjetti yht. 165 366 €, josta ESR-osuus 148 830 €, yksityinen omarahoitus 
16 536 €) 
 
MYR:n työjärjestyksen 8 pykälän mukaan sihteeristö käsittelee lisärahoituksen, jos 
haetun lisärahoituksen määrä kasvaa vähintään 100 000 € tai tuen osuus kasvaa alku-
peräisestä 50 %.  
 

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

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

Päästölaskennalla kohti hiilineutraaliutta / Konsulttitoimisto Seppo Hoffrén Oy Con-
sultancy 
Osatoteuttajat: - 
Rahoittaja: ELY-keskus 
Hankkeen esittelee Timo Ollila (valmistelija Tiina Arpola) 
Innovaatiokärki/teema: matkailu 
Liite 5 
 
Hankkeelle esitetty EU + valtion tuki on 72 377 € (tuki 79,95 %) ja kokonaiskustannuk-
set 90 527 €. 
 

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 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–24 ja AURA-ohjelman rahoitussuunnitelma 
vuosille 2023–24 

 
Liite 6 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–24, diat 7.10.2022 
Liite 7 AURA-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelma; JTF 2022, EAKR, ESR+ ja JTF 

2023–24 
 
Pohjois-Savossa on maakunnan liiton johdolla valmisteltu vuosittain maakuntaohjel-
man toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Suun-
nitelma sisältää keskeiset maakuntaohjelmaa toteuttavat kehittämisen painopisteet, 
hanke- ja toimenpide-esitykset sekä eri aluetasojen edunvalvonta-asiat. Suunnitel-
massa on esitetty painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta maa-
kunnassa tarvitaan kohdennettavan. Tässä ominaisuudessa toimeenpanosuunnitelma 
toimii maakunnan sopimusasiakirjana lähivuosien toimista. 
 
Toimeenpanosuunnitelman laadinta oli aiemmin lakisääteistä. Kansallinen aluekehi-
tyslainsäädäntö muuttui 1.9.2021 alkaen, ja uudessa laissa ei edellytetä toimeenpa-
nosuunnitelman laadintaa. Toimeenpanosuunnitelma on Pohjois-Savossa koettu hy-
väksi kehittämistoimenpiteitä ja niihin ohjattavaa rahoitusta linjaavana asiakirjana.  
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Ukrainan sotatilanne sekä siihen liittyvät pakotteet ja vastapakotteet ovat aiheutta-
neet uuden haasteen maakunnan taloudelle, työllisyydelle ja vetovoimalle. Onkin tar-
koituksen mukaista päivittää Pohjois-Savon uuden kasvun suunnitelmaa 2022–2023 
(toimeenpanosuunnitelmaa) vuosille 2023–2024. 
 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2023–2024 tulee toimimaan myös 
pohjana ministeriöiden kanssa käytäville lakisääteisille aluekehittämiskeskusteluille 
helmikuussa 2023. 
 
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa 2023–2024 on valmisteltu laajana yh-
teistyönä eri sidosryhmien kanssa, ja tavoitteena on, että se hyväksytään maakunnan 
yhteistyöryhmässä ja maakuntahallituksessa marraskuussa 2022. 
 
Toimeenpanosuunnitelman diaesitys on ollut Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen 
asiantuntijoiden päivitettävänä ajalla 19.8.-6.10.2022.  
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpa-
nosta annetun lain (756/2021, toimeenpanolaki) 20 §:n mukaan maakunnan yhteis-
työryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä toimeenpanolain 29 §:n 3 momentissa tarkoi-
tettu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja sii-
hen sisältyvät rahoituksen painopisteet. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on 23.6.2022 päivätyllä kirjeellä pyytänyt maakuntien liit-
toja laatimaan yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa maakunnan EAKR-, ESR+- ja JTF-ra-
hoitusta koskevat suunnitelmat 2023–24 sekä lisäksi JTF:n rahoitussuunnitelma vuo-
delle 2022. Rahoitussuunnitelmat tulee toimittaa ministeriölle viimeistään 
31.10.2022.  
 
Liitteessä 6 on kuvattu rahoituksen kohdentuminen toimintalinjoittain, erityistavoit-
teittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuodeksi (+JTF v. 2022) hallintoviran-
omaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Pohjois-Savossa laa-
dittava maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää aluekehityslain 29 §:ssä 
mainitun rahoitussuunnitelman vuodelle 2023.  
 
Satu Vehreävesa esittelee asiaa.  
 

Päätösehdotus: a) MYR-sihteeristö keskustelee toimeenpanosuunnitelman päivityksestä ja vie sen 
MYR:n evästettäväksi. 
b) MYR-sihteeristö vie AURA-ohjelman Pohjois-Savon rahoitussuunnitelmat JTF 2022, 
EAKR, ESR+ ja JTF 2023–24 MYR:lle hyväksyttäväksi.  
 

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotukset.  
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9 Esitykset lisärahoituksesta itäisen Suomen kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseksi 
 

Liite 8 Itäisen Suomen elinvoimaa selvittäneen valtiosihteerityöryhmän esitykset: EU:n alue- 
ja rakennepolitiikan varojen kohdistaminen Itäiseen Suomeen (jaetaan kokouksessa) 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää maakunnan liitoille ja ELY-keskuksille osoittamas-
saan kirjeessään (19.9.2022) esityksiä itäisen Suomen kehittämistoimenpiteiden ra-
hoittamiseksi.  
 
Varautumisen ministerityöryhmä linjasi keväällä, että hallitus selvittää ja valmistelee 
syksyn 2022 budjettiriiheen mennessä ehdotukset itäisen Suomen elinvoimaa vahvis-
tavista toimenpiteistä. Varautumisen ministerityöryhmä ohjaa varatumista, joka liittyy 
Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen vaikutuksiin. Ministerityöryhmä asetti 
valtiosihteerityöryhmän asiakokonaisuuden valmistelua varten. Valtiosihteerityö-
ryhmä antoi loppuraporttinsa 31.8.2022 ja hallitus hyväksyi raporttiin sisältyneet esi-
tykset budjettiriihen yhteydessä.   
 
Valtiosihteerityöryhmän esitykseen sisältyvät seuraavat EU:n alue- ja rakennepolitikan 
varojen kohdentamista koskevat kokonaisuudet:  

• Kohdennetaan 12 M€ EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja alueellisiin ja ylimaa-
kunnallisiin yhteistyöhankkeisiin, joilla tuetaan esimerkiksi älykkään erikoistumi-
sen mukaisia osaamiskärkiä, ekosysteemityötä, digitalisaatiota sekä vihreää siirty-
mää. Myös matkailun ympärille pyritään luomaan pysyviä rakenteita muun mu-
assa opiskelupaikkojen, yritysten kanssa tehtävän yhteistyön sekä ulkomaisten 
opiskelijoiden ja työntekijöiden houkuttelemisen keinoin  

• Itäisen Suomen matkailun näkyvyyttä parantavaan koordinointi- ja koontitoimin-
non käynnistämiseen kohdennetaan 1 M€ EU:n aluekehitysrahoja  

• Saimaan matkailun kehittämiseen (esim. Visit Saimaa -hankkeelle) kohdennetaan 
rahoitusta 0,5 M€ EU:n aluekehitysrahoitusta  

  
Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden toteuttamiseksi on käytettä-
vissä EU:n alue- ja rakennepolitiikan varoja seuraavasti: 

- Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmasta: noin 7,7 miljoonaa euroa REACT-
EU EAKR-varoja 1,8 milj. € ja REACT-EU ESR-varoja 5,9 milj. €,  

- Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman varoja noin 5,8 miljoonaa euroa. 
 
Ylimaakunnalliset hankkeet asetetaan työryhmän linjauksen mukaisesti etusijalle. Yli-
maakunnalliset hankkeet sisällytetään euromääräisesti vain rahoittavan maakunnan 
rahoitussuunnitelmaesitykseen (ei siis kaikkien osallistuvien maakuntien esityksiin).  
 
Alueilla on käynnissä alueellisten rahoitussuunnitelmien valmistelu vuosille 2022–
2024 (TEM:n kirje VN/6966/2019-TEM-57). Mikäli itäisen Suomen alueella on kehittä-
mistarpeita, joita ei pystytä kattamaan vuosien 2022–2024 EU:n alue- ja rakennepoli-
tiikan varoilla tai muulla rahoituksella, alue voi tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esi-
tyksen siitä, minkälaiset toimenpiteet vaatisivat lisärahoitusta. 
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Maakuntien liitot vastaavat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alu-
eellisten rahoitussuunnitelmien valmistelusta aluekehittämislainsäädännön mukai-
sesti. Mikäli alue haluaa tehdä työ- ja elinkeinoministeriölle esityksen lisärahoituksesta 
itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden tukemiseksi, esitys ja siihen 
liittyvä rahoitussuunnitelma on hyväksyttävä maakunnan yhteistyöryhmässä. 
 
Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen esitykset kehittämistoimenpiteistä ja niiden ra-
hoituksesta esitetään viimeistään kokouksessa. Soile Juuti esittelee asiaa.  
 

Päätösehdotus: MYR-sihteeristö keskustelee esityksistä ja vie ne hyväksyttäväksi MYR:lle.  
 

Päätös: Esityksiä jatkojalostetaan ja lopulliset versiot tuodaan MYR:n hyväksyttäviksi.  
 
 
10 JTF-rahoituksen toimeenpanon edistäminen Pohjois-Savossa 
 

JTF (Joint Transition Fund) -alueellisten suunnitelmien hyväksyntää komissiosta odo-
tetaan loppuvuodesta 2022. Rahoitushakujen aukaiseminen pitäisi tulla mahdolliseksi 
EURA2021-järjestelmässä alkuvuodesta 2023. Suuri osa JTF-rahoituksesta on EU:n ns. 
elvytysrahaa, joka tulee olla sidottu v. 2025 loppuun mennessä. Rahoituksen etupai-
notteisuuden takia hankkeita tulisi saada käyntiin mahdollisimman pian.  
 
JTF-rahoituksen tarpeista ja käyttökohteista on aiheellista alkaa viestimään ja käy-
mään vuoropuhelua maakuntien toimijoiden kanssa. Viestintätoimenpiteistä on kes-
kusteltu Pohjois-Savon liiton ja ELY-keskuksen kesken ja Itä-Suomi -tason toimenpi-
teistä AURA-ohjelman Itä-Suomen viestintäryhmässä.  
 
Suunniteltuja toimenpiteitä:  
 

• pe 14.10.2022 klo 12–14 JTF-rahoituksen toimeenpano Pohjois-Savossa -työko-
kous HAVA-ryhmälle 

• Laaditaan (marraskuussa?) Itä- Suomi –tasolla laaditaan yhteinen tiedote, jonka 
viestinnällinen kärki tarkennetaan yhdessä. Emme markkinoi vain “turpeesta luo-
pumisen rahoitusta”, vaan laajemmin seuduille uutta kasvua luovaa kehittämisra-
hoitusta. Maakuntaliittojen JTF-valmistelijoiden ja viestijöiden sekä ELY-keskuk-
sen edustajista koostuva pienryhmä jalostaa asiaa.  

• PSL ja ELY järjestävät Pohjois-Savossa marraskuussa seututilaisuudet, joihin hou-
kutellaan potentiaalisia hanketoteuttajia esittämään tarpeitaan, joita lähdetään 
jalostamaan hankkeiksi. 2h sessio / seutu, yhteensä 4 tilaisuutta 

• PSL ja ELY järjestävät Pohjois-Savossa joulukuussa JTF:n teemakohtaisia työpajoja 
 
Soile Juuti ja Timo Ollila esittelevät asiaa.  
 

Päätösehdotus: MYR-sihteeristö keskustelee suunnitelluista JTF-rahoituksen toimeenpanon edistämi-
sen toimenpiteistä.  
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Päätös: JTF-rahoituksen toimeenpanon käynnistäminen on erittäin tärkeätä, koska rahoituk-
sen käytöllä on takaraja. Viestintää aktivoidaan, kun sen ajankohta on oikea eli rahoi-
tuksen hakemisen ajankohta on tiedossa. Keskustelua JTF:n viestinnästä jatketaan ra-
hoittajien 14.10.2022 työkokouksessa. Viestinnän aikataulua tarkennetaan.  

 
 
11 AURA-ohjelman (alue- ja rakennepolitiikan) 2021–2027 Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma v.2023  
 

Liite 9 AURA-ohjelman Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma vuodelle 2023 
 
Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen pykälän 5 kohdan 5 mu-
kaan MYR käsittelee alue- ja rakennepolitiikan Pohjois-Savon rahoitushakuja koskevan 
suunnitelman seuraavalle vuodelle.  
 
Maakunnittaiset rahoitushakusuunnitelmat on tallennettu rakennerahastot.fi Itä-
Suomen suuralueen sivulle ”Rahoituksen hakeminen”  
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoi-
tushaut 
Rahoitushakusuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vuoden aikana.  
 
Soile Juuti ja Timo Ollila esittelevät asiaa.  

 
Päätösehdotus: MYR-sihteeristö merkitsee rahoitushakusuunnitelman tiedoksi ja vie sen hyväksyttä-

väksi MYR:lle.  
 

Päätös: Merkittiin Pohjois-Savon rahoitushakusuunnitelma 2023 tiedoksi ja viedään se MYR:n 
hyväksyttäväksi.  

 
 
12 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöryhmän ja sihteeristön kokoukset vuonna 2023 
 

Pohjois-Savon liiton kokouskalenteri vuodelle 2023 käsitellään maakuntahallituksessa 
24.10.2022 ja MYR:ssä 28.10.2022. Myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen luottamus-
elinten kokoukset huomioidaan kokouskalenterissa. 
 
Kokouskalenterissa on esitys sihteeristön ja MYR:n kokousajankohdista vuodelle 2023 
seuraavasti: 
 
sihteeristö   MYR  
(15.12.2022) 
to 12.1.2023  ma 23.1.  
to 9.2.   X  
to 3.3.   ma 20.3.  
to 13.4.   X  
to 11.5.   ma 22.5.  
to 8.6.   ma 19.6.  
to 10.8.   ma 21.8.  

https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut
https://rakennerahastot.fi/ita-suomi/rahoituksen-hakeminen/pohjois-savon-rahoitushaut
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to 7.9.   X  
to 12.10.   ma 23.10.  
to 9.11.   ma 20.11.  
to 14.12.   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.  
 
Lokakuun maakuntahallituksen ja MYR:n kokouksen sekä hyvinvointialueen käsittelyn 
jälkeen vahvistetut päivämäärät laaditaan kalenterikutsuiksi MYR:n ja sihteeristön jä-
senille sekä lähetetään tiedoksi varajäsenille. Muutokset ovat vielä mahdollisia.  
 
Janna Merenniemi esittelee asiaa.  
 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.  

 
 
13 AURA-ohjelman 2021–2027 avoinna olevat rahoitushaut Pohjois-Savossa 
 

20.9.2022 ELY:n ja maakuntaliiton palaverissa sovittiin, että sihteeristön esityslistalle 
lisätään vakiopykälä ”AURA-ohjelman rahoitushaut Pohjois-Savossa”, jolloin todetaan 
avoinna olevat tai tiedossa olevat tulevat rahoitushaut. 
 

Ajanjakso Rahoittaja Teema 

14.3.-31.12.2022 Etelä-Savon ELY-keskus Yrityksen kehittämisavustuksen haku Etelä-Sa-
vossa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa 
(EAKR) 

1.9.-31.10.2022 Etelä-Savon ELY-keskus Elinkeinoelämäverkottuneiden tutkimushank-
keiden haku toimintaympäristön kehittämis-
avustuksena Itä-Suomessa 

1.9.-31.10.2022 Etelä-Savon ELY-keskus Toimintaympäristön kehittämisavustusten 
haku Itä-Suomessa 

5.9.-31.10.2022 Etelä-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon ESR+ -hankehaku 

5.9.-31.10.2022 Etelä-Savon ELY-keskus Pohjois-Savon EAKR - hankehaku (ELY-keskus) 

10.10.-9.12.2022 Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liiton EAKR-hankehaku 10.10.-
9.12.2022: TL2 Hiilineutraali Suomi kertakor-
vaushankkeet  

10.10.-9.12.2022 Pohjois-Savon liitto Pohjois-Savon liiton EAKR-hankehaku 10.10.-
9.12.2022: TL1 ja TL3 hankkeet 

 
Päätösehdotus: Merkitään rahoitushaut tiedoksi.  

https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/b241c1e2-9f94-46e0-8938-7a98ec14d61d/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/b241c1e2-9f94-46e0-8938-7a98ec14d61d/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/b241c1e2-9f94-46e0-8938-7a98ec14d61d/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/0da4564b-e125-4197-b229-089abd29ffd9/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/0da4564b-e125-4197-b229-089abd29ffd9/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/0da4564b-e125-4197-b229-089abd29ffd9/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/881be065-8c15-42cd-bc3e-6c0caa671bb5/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/881be065-8c15-42cd-bc3e-6c0caa671bb5/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/634033f8-eeb0-4237-9705-322c07c094b3/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/4052a7a8-1fdc-4bcc-badc-a60cc5316d26/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/dd94e6ba-f2d6-48e1-bc69-eac4943971fe/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/dd94e6ba-f2d6-48e1-bc69-eac4943971fe/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/dd94e6ba-f2d6-48e1-bc69-eac4943971fe/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/4bb7016e-a733-4223-8e55-85f42c69f931/
https://eura2021.fi/hakuilmoitukset/hakuilmoitus/4bb7016e-a733-4223-8e55-85f42c69f931/
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Päätös: Merkittiin rahoitushaut tiedoksi.  
 
 
14 Tiedoksi saatettavat asiat 
 

a) 22.11.2022 Itä-Suomen MYRien työkokous Varkaudessa (+Pohjois-Savon MYR:n 
kokous); ilmoittautuminen viimeistään 28.10.2022 (liite 10) 
https://forms.office.com/r/MhXg6WmYM7 
 

Päätösehdotus: Merkitään tiedoksi.  
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
 
 
15 Muut asiat 
 
 
16 Seuraavat kokoukset 
 

Sihteeristön seuraava kokous pidetään torstaina 10.11.2022 klo 9.00 alkaen Pohjois-
Savon liiton Pihlaja-kokoustilassa.  
 

Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
17 Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.28. 
 
Pöytäkirja on tarkastettu sähköpostitse 24.10.2022. 
 
SOILE JUUTI   JANNA MERENNIEMI 
Soile Juuti   Janna Merenniemi 
puheenjohtaja  sihteeri 

https://forms.office.com/r/MhXg6WmYM7

