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- on lakisääteinen kuntayhtymä.

- jäseniä ovat kaikki Pohjois-Savon kunnat (18 kpl)
- v. 2021 alusta myös Joroinen

Se toimii maakunnan ja sen asukkaiden elinolosuhteiden ja hyvinvoinnin 

kehittämiseksi jäsenkuntiensa yhteisenä 

edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnitteluorganisaationa. 

Sen tehtävänä on määritellä maakunnan kehittämisen tahtotila, 

suunnitella ja koordinoida maakunnan kehittämistä sekä 

edistää kansallisesti ja kansainvälisesti maakunnan etua. 

POHJOIS-SAVON LIITTO



Organisaatio

• Maakuntavaltuusto on liiton korkein päättävä elin, jonka poliittiset 
voimasuhteet kaudella 2017-2021 ovat: 
KESK 17, SDP 11, KOK 9, VAS 6, PS 5, VIHREÄT 4 ja KD 3 jäsentä. 

• Maakuntahallitus vastaa maakunnan edunajamisesta, yhteistyön 
edistämisestä sekä liiton hallinnon ja talouden hoidosta.

• Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) vastaa EU-ohjelmien 
toteuttamisesta Pohjois-Savossa.

• Pohjois-Savon liiton toimiston työtä johtaa maakuntajohtaja.



MAAKUNTAHALLITUS 2017–2021

 Maakuntahallituksen puheenjohtaja
Kääriäinen Seppo, Keskusta 
(varajäsen Suihkonen Mikko)

 1. varapuheenjohtaja
Leskinen Pekka, Kokoomus (varajäsen Kekoni Jaakko)

 2. varapuheenjohtaja
Röppänen Neeta, SDP (varajäsen Daavitsainen Risto)

 Jäsenet
Berg Marja, Vihreät (varajäsen Pietikäinen Liisa)
Heikkinen Hannakaisa, Keskusta (varajäsen Rytsy Hetti)
Pentikäinen Pia, Perussuomalaiset (varajäsen Grönlund Tiina)
Raassina Sari, Kokoomus (varajäsen Berg-Väänänen Nelli)
Rautiainen Merja, Keskusta (varajäsen Kukkonen Tiina)
Rusanen Juha-Pekka, Keskusta (varajäsen Smolander Hannu)
Semi Matti, Vasemmisto (varajäsen Laitinen Sakari)
Toppinen Jouni, SDP(varajäsen Korhonen Irma)



Hallinnon päävastuualue
hallintojohtaja Tarja Miettinen

tarkastaja Eija Honkanen
maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen

hallinto- ja viestintäassist. Katja Laakko
tarkastaja Pirkko Markkanen

tarkastaja Tuomo Tossavainen
taloussihteeri Eila Roivainen

viestintäasiantuntija Jari Sihvonen
palvelusihteeri Pirjo Väänänen

POHJOIS-SAVON LIITTO
maakuntajohtaja Marko Korhonen
johdon sihteeri Tuija Raatikainen

Aluekehityksen päävastuualue
aluekehitysjohtaja Satu Vehreävesa

ohjelmapäällikkö Soile Juuti
aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen

hallintosihteeri Tuulikki Huttunen
tietopalveluasiantuntija Maarit Intke

aluekehityssuunnittelija Teemu Juntunen
EU-koordinaattori Janna Merenniemi
rahoitusasiantuntija Juha Minkkinen

EU-sihteeri Merja Sihvola
rahoitusasiantuntija Kari Tarkiainen

Alueidenkäytön päävastuualue
suunnittelujohtaja Paula Qvick

maakuntainsinööri Patrick Hublin
kaavoituspäällikkö Annaelina Isola

toimistosihteeri Irma Kajan
suunnittelija Mikko Rummukainen

Henkilöstö 



Pohjois-Savon liitolla on kolme tehtäväaluetta

1. Edunajaminen sekä kansallinen ja kansainvälinen 

yhteistoiminta (osa lakisääteisiä)

2. Alueidenkäytön suunnittelutehtävät 

(lakisääteinen)

3. Aluekehitystehtävät (lakisääteinen)



 Liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja eri vaikuttajatahojen
yhteistyöorganisaatio.

 Teemme tiivistä yhteistyötä 

 Pohjois-Savon kuntien, valtion viranomaisten ja muiden kehittämisorganisaatioiden kanssa, 
esim.

 Ely-keskus, kehittämisyhtiöt, oppilaitokset (Savonia, UEF, Sakky, Ysao), yritysjärjestöt

 muiden maakuntien kanssa erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa

 Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto  tukee EU-tason edunajamisessa

1. Edunajaminen



1. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset edunajamisasioita

 Valtion toimintojen ja julkisten palveluiden alueellinen saatavuus ja vahvistaminen

 Alueellisen lentoliikenteen kehittäminen

 Kattava laajakaistaverkko koko Suomeen

 EU:n alue-ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021–2027

2. Itä-Suomen edunajamisasiat

 VT5:n parantaminen välillä Leppävirta-Kuopio

 Kuopion ratapihan perusparantaminen 

 Savonradan perusparantaminen nopean henkilöliikenteen tasolle välillä Kouvola-Kajaani

 Nopea itärata –Helsinki-Porvoo-Kouvola, 3h:n yhteys Helsingistä Kuopioon ja Joensuuhun

Edunajamista v. 2021esimerkkejä



3. Pohjois-Savon omat edunajamisasiat

 Kansallisen Neurokeskuksen toiminnan turvaaminen

 Pelastusopiston koulutuksen vahvistaminen Kuopiossa

 Valtatie 5:lle Kajaaniin saakka ympärivuotinen 100 km/h

 -Valtatie  5  Mäntylahti-Lapinlahti-välillä  tien  geometrian  parantaminen  ja  keskikaiteellisen 

ohituskaistaparin toteutus, kustannusarvio 9,5 M€

 -Valtatie 5 Nerkoon kohdan rakentaminen, 20 M€

 -Siilinjärvi-Pöljä-välin toteuttamattomat pienet liitukohteet, 1,5 M€

 Valtatien 9 kehittäminen elinkeinoelämän kannalta kriittisissä kohdissa

 Valtatie 9 Suonenjoen eritasoliittymän parantamisen suunnittelu ja toteutus 2,5 M€

 Vartiala-Riistavesi –välin rakentaminen, 15 M€

Edunajamista v. 2021esimerkkejä



 PSL vastaa maakuntakaavoituksesta

Maakuntakaavoituksen tavoitteena on kestävä kehitys 
ja hyvä elinympäristö

 Linjaa pitkän aikavälin alueidenkäytön periaatteet, aluevaraukset ja liikenneyhteystarpeet

 Uusi maakuntakaava laadinnassa – valmiiksi v. 2023

 Edistää liikennejärjestelmäsuunnittelua

 Sillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä

 liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta

 liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista

 liikennevälineistä

 liikennettä ohjaavista järjestelmistä

2. Alueidenkäytön suunnittelu



 Maakuntaohjelman ja muiden maakunnallisten strategioiden laatiminen

 Kansainvälisyyden edistäminen

 Ennakointityö ja tilastopalvelu 

 Tukee toimillaan alueen kehittämistä

 Kehittämishankkeiden rahoittajaviranomainen

 – EU:n rakennerahastorahoitus!

3. Aluekehittäminen



 Linjaa alueellisen kehittämisen painopisteet 
huomioiden alueen erityispiirteet

 Uuden maakuntaohjelman laadinta käynnistynyt 

 Siinä huomioidaan

 Ilmastonmuutoksen hillintä

 Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet

 Uudistuva elinkeinoelämä ja tki-toiminnan vaudittaminen

 Osaaminen ja sivistys

 Hyvinvoinnin lisääminen ja eriarvoistumisen ehkäisy

 Haastatellaan laajasti alueen kuntia, yrityksiä, 
kehittämisorganisaatioita, muita sidosryhmiä, järjestetään työpajoja ym.

 => valmiiksi loppusyksyllä 2021 

Aluekehittäminen – maakuntaohjelman laatiminen

2018-2021



Toimenpiteet kohdistuvat erit.: elinkeinoelämä, tutkimus- ja oppilaitokset, kunnat

 Tuetaan kansainvälisten kumppanuuksien löytämistä edistämällä 

osallistumisia maakunnan älykkään erikoistumisen mukaisiin 

kansainvälisiin verkostoihin, ensisijaisesti EU:n puitteissa. 

 Parannetaan eurooppalaisten rahoituslähteiden tunnettuutta. 

 Europe Direct Kuopio –tietopalvelu: jakaa käytännön tietoa ja 

neuvontaa EU:sta

 Muu tuki

Aluekehittäminen – kansainvälisyyden edistäminen



Pohjois-Savon toimijat kansainvälisissä 

eurooppalaisissa verkostoissa
Tilanne lokakuu 2020

• Kuopio Water Cluster
https://kuopiowatercluster.com/fi/home/
https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/kuopio-water-cluster
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/water-smart-territories

• Kuopio Health
https://kuopiohealth.fi/
https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/kuopio-health-co-op

 Energiatekniikan klusteri
https://energyclusternorthsavo.fi/fi/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries

• Digikeskus
https://www.digicenterns.fi/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-
/dih/16667/view

https://kuopiowatercluster.com/fi/home/
https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/kuopio-water-cluster
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/water-smart-territories
https://kuopiohealth.fi/
https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/kuopio-health-co-op
https://energyclusternorthsavo.fi/fi/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/batteries
https://www.digicenterns.fi/
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/16667/view


Aluekehittäminen- ennakointi- ja tilastotyö
https://foresavo.fi/



Aluekehittäminen – tutkimus- kehitys- ja innovaatio 
toiminnan kokoaminen ekosysteemeiksi

https://www.bcpohjois-savo.fi/

Palvelu-
kuvaukset



Rakennerahasto-ohjelman (EAKR + ESR) rahoitus Pohjois-Savossa 2014-2020 
(tilanne 5.8.2020)

Valtuutta yhteensä Varaukset Varaus % Käytettävissä Hankemäärä

Toimintalinja 1 87 198 573 76 073 811 87,2 %

Etelä-Savon ELY-keskus 71 949 000 61 503 011 85,5 %

EURA2014 3 850 000 2 961 046 76,9 % 888 954 4

Tuki2014
(1

69 260 595 58 541 965 84,5 % 10 718 630 265

Pohjois-Savon liitto 15 468 737 14 570 800 94,2 % 897 937 32

Toimintalinja 2 84 267 319 77 772 674 92,3 %

Business Finland 6 506 000 6 505 626 100,0 % 374 20

Etelä-Savon ELY-keskus 26 302 432 20 032 275 76,2 % 6 270 157

EURA2014 3 798 618 3 333 604 87,8 % 465 014 11

Tuki2014(1 22 669 134 16 698 671 73,7 % 5 970 463 86

Pohjois-Savon liitto 52 168 670 51 234 773 98,2 % 933 897 126

Toimintalinja 3, ELY (ESR) 39 150 757 35 848 186 91,6 % 3 302 571 104

Toimintalinja 4, ELY (ESR) 25 055 303 25 181 514 100,5 % -126 211 66

Toimintalinja 5, ELY (ESR) 15 987 350 9 379 947 58,7 % 6 607 403 72

251 659 302 224 256 132 89,1 % 27 403 170 786

EU+valtio Hankkeissa on 

mukana myös 

muuta julkista rahaa 

(esim. kunnilta ja 

oppilaitoksilta) 

ja yksityistä 

rahoitusta 

=> 

kehittämiseen 

kohdentuva 

kokonaisrahoitus 

merkittävästi 

suurempi



 Alueellinen rahoittaja: EAKR-rahoitus (Euroopan aluekehitysrahasto)

 Pohjois-Savon liitossa käytettävissä kaudella 2014-2020 n. 67,7 miljoonaa €

 Lisäksi kansallisia rahoitusvälineitä:

 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman kehittäminen 260 000 €/v

 Pohjois-Savon kehittämisrahasto (kuntarahasto) 260 000 €/v

 Vuosittain rahoitushakemuksia saapuu liittoon n. 60-70 kpl 
=> hankkeille myönnetty tukea yht. noin 10 miljoonaa €/v

 v.2015-2020 EAKR-hankkeita tuettu 158 kpl, 
joille myönnetty 65,7 milj.€ (tilanne syyskuu2020)

 Tuen keskiarvo 420 000 €/hanke  (vaihtelu suurta)

Aluekehittäminen- kehittämisrahoitus

Tukea myönnetään 

elinkeinoelämän 
toimintaympäristöä ja 

vähähiilisyyttä 
kehittäviin hankkeisiin:

Esim.
- Yritysverkostot
- Soveltava tki-toiminta ja 

sen tarvitsemat 
laiteinvestoinnit



#MikroGrow

1.4.2017 – 31.12.2019

Vieremän Kumppanuusyrityskylän 

kehittäminen 

1.6.2018 - 31.1.2019

NewTech - Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 

1-1-2020-30.9.2022

TL 1 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

kone- teknologia- ja energia-ala

http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/hankkeet/mikrogrow
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/uutispoyta/artikkeli/viereman-kunta-tahtaa-maakunnan-metalli-ja-teknologiateollisuuden-keskukseksi.html
http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/hankkeet/mikrogrow
https://www.pohjois-savo.fi/tietopalvelut/uutispoyta/artikkeli/viereman-kunta-tahtaa-maakunnan-metalli-ja-teknologiateollisuuden-keskukseksi.html
http://www.savogrow.fi/kehittamispalvelut/hankkeet/lakeland


Kuopio Water Cluster 

1.4.2019-31.3.2022

KierRe – Kiertotalouden ja resurssiviisauden 

toteutuminen Pohjois-Savossa

1.10.2016 – 30.9.2019
- Energiatehokkuuden parantaminen ja uusiutuvien energiaratkaisujen 
käyttöönottaminen
- Kierrätyksen tehostaminen ja uusien ratkaisujen pilotointi

- Ruokaketjun kierron ja biotalouden kehittäminen
- Vähähiilisyyttä tukevien liikkumismuotojen, alueiden, asumisen ja 
aluekehityksen edistäminen

TL 2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista

Savonia, Uef, 

THL, Luke ja 
GTK

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kaivosvesiosaamisen-verkosto-kaivosvv-
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/KierRe-hanke-
https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Paatoksenteko-ja-talous/Kehittaminen-ja-hankkeet/KierRe-hanke-


▪ Tki-ympäristöt / osaamiskeskittymät:

▪Neurokeskus – alueellinen osaamiskeskittymä

▪Mikrokirurgian innovaatiokeskus

▪SOTE AI hub (teköäly)

▪DigiTerveSavo 1

▪Biopankki

▪Silmälääkekehityksen yksikkö

▪Ihmisen suoriutumisen arviointi ja kuntoutus

▪Hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikka

▪ Living lab toiminnat

▪Terveysteknologian kehityskeskus (Living Lab)

▪Kuopio Living lab

▪Terveysteknologian tuotekehitys ja testausympäristö (KuopioHealthLab)

▪ Laitteistoja

▪Pet-radiolääketuotanto

▪Röntgentomografia

▪Kuvantaminen: PET/MRI

TL 2 Esimerkkejä rahoitetuista hankkeista:

Hyvinvointiteknologia –teemaa edistäviä hankkeita

- Tuen määrä hankkeille 

yht. 11.1 milj. €

- Hankkeiden välisen 

yhteistyön tiivistyminen

https://www.uef.fi/-/pohjois-savo-pilotoi-kansallisen-neurokeskuksen-toimintamalleja


Hankkeiden vaikuttavuus: 

Pohjois-Savon EAKR-hankkeiden toteutuneita indikaattorituloksia, 

ote - tilanne 13.8.2020

• 58 pk-yritystä aloittanut uuden liiketoiminnan

• 57 yritystä kehittänyt markkinoille uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen

• 289:ssa pk-yrityksessä tapahtunut merkittävä liikevaihdon tai henkilöstön lisäys

• Luotu 911 uutta työpaikkaa (joista naisten osuus 279 eli 30,6 %)

• 153:n pohjoissavolaisen pk-yrityksen saavutettavuus parantunut 

• Luotu 100 uutta TKI–työpaikkaa (joista naisten osuus 40 %)

• 1172 yritystä osallistunut TKI-organisaatioiden vetämiin hankkeisiin

• 242 yritystä käynnistänyt TKI-yhteistyön korkeakoulujen/tutkimuslaitosten kanssa

• 255 yhdyskunnissa kehitettyä uutta vähähiilisyyttä edistävää ratkaisua

22

Indikaattorit eivät kerro 

välillisistä vaikutuksista 

eivätkä vaikutuksista, 

jotka tulevat viiveellä.



Pohjois-Savon rahoituksen kohdistuminen kehittämisen kärkialoille 2018-2019 
- seurannassa mukana 153 milj. €

70 % rahoituksesta on kohdistunut kehittämisen 
kärkialoille.

* Muu=rahoitus kohdistuu muulle alalle (esim. 

liikenne)

• Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

• Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

• Maaseudun kehittämisrahasto (suorat maatilatuet 

kok.volyymin osalta)

• Business Finland:in kansalliset julkiset tuet ja yritystuet 

• Pohjois-Savon liiton kansallinen rahoitus

• Energiatuki

• Liikennerahoitus (perusväylänpito)

• Yrityslähtöisen rekrykoulutuksen rahoitus kokonaisvolyymin 

osalta

➢ EAKR ja ESR yht. 102 milj. €

➢ Lisäksi maatalouden suorat tuet ja avustukset 314 milj. €  



Pohjois-Savossa suurimmat tuensaajat vuosina 2018-2019

organisaatioittain (kehittämishankkeet) ja yrityksittäin (yritystuet)



Suomeen kohdentuva EU-rahoitus (alue- ja 
rakennepolitiikka) 2021-2027

Yhteensä n. 2 mrd €

Lisäksi kansallinen 

vastinrahoitus, joka lisää 

alueilla käytettävissä olevan 

tukirahoituksen määrää

(koronaelvytykseen)

(turpeesta luopumiseen)

(kv-ohjelmille)

Euromäärät ei vahvistettuja

Itä- ja Pohjois-Suomeen 70,9 %

424

IP-esitys oli 61,8 %



KORONAELVYTYS



KORONAELVYTYS
1. VAIHE  
(kansallinen)

Alueelliset 
elvytyspaketit
yht. n. 120 milj. € 

TEM päättää rahanjaosta lokakuussa

Rahoituksen alueellinen jako perustuu tilastollisiin kriteereihin
(19 erilaista mittaria): aluetalous, koronaresilienssi, koronavaikutukset

Alueelliset, maakunnittain laadittavat selviytymissuunnitelmat ovat 
ehto rahoituksen saamiselle. 

◦ Pohjois-Savon Uuden kasvun suunnitelma

Kansallinen elvytyspaketti sisältää seuraavia vuoden 2020 talousarvion ja LTAE IV:n 
määrärahoja:

• Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen 33,5 milj. euroa

• Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen 25,0 milj. euroa

• EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin 
koheesiopolitiikan ohjelmiin 72,0 milj. euroa 

• Julkiset työvoimapalvelut 



KORONAELVYTYS
2. VAIHE  (EU)

Elpymisväline (Next Generation EU) 750 mrd
euron rahoitus, josta jäsenmaille
kohdennetaan 390 mrd euroa avustuksina ja 
360 mrd euroa lainoina. Elpymisväline
koostuu useasta eri EU:n rahoitusvälineestä ja 
ohjelmasta. 

• Suomen osuuden arvio 2,3 mrd €

• EU myöntää rahoitusta kansallisten 
elpymis- ja palautumissuunnitelmien 
perusteella. Suunnitelmat laadittava 
vuosille 2021- 2023 (dl. 30.4.2021). 

• Vastattava määriteltyihin haasteisiin, 
erityisesti vihreään ja digitaaliseen 
siirtymään: 
Miten uudistukset ja investoinnit edistävät 
talouden kasvupotentiaalia, työllisyyttä ja 
kestokykyä, lievittävät kriisin vaikutuksia ja 
tukevat lähentymistä ja yhtenäisyyttä 
unionin alueella

Yhteensä 3 mrd € Suomelle 

Suomen saanto 
n. 2,3 mrd. €

Suomen 
saanto 
yht. 
n. 0,7 
mrd.€



Kiitos!

soile.juuti@pohjois-savo.fi


