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 Johdanto

Päijät-Hämeen strategia ja maakuntaohjelma vuosille 2018–2021 on yhdistetty yhdeksi dokumentiksi, 
jossa ovat mukana maakunnan älykkään erikoistumisen kärjet eli EU:n RIS3:n prosessin mukainen alueel-
listen vahvuuksien tarkastelu. Mukaan on sulatettu myös Päijät-Hämeen liiton kansainvälisyysstrategian 
aineksia. Nyt käsillä oleva toimeenpanosuunnitelma kattaa näkymiä vuosille 2019 - 2020.

Maakuntahallituksessa ja maakunnan yhteistyöryhmässä tarkistettu vuosien 2019 ja 2020 toimeenpa-
nosuunnitelma rakennerahasto-osuudet arvioituna tulee toimittaa 31.10.2018 mennessä työ- ja elin-
keinoministeriöön.

Valtioneuvoston päättämät aluekehitystavoitteet uudistumisella kasvua, elinvoimaa alueiden verkostoi-
tumisesta ja hyvinvointia kumppanuuksilla on huomioitu toimeenpanosuunnitelman valmistelussa.

Päijät-Hämeen kunnat vuoden 2018 alussa olivat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollolla, Kärkölä, Lahti, Ori-
mattila, Padasjoki ja Sysmä. Iitin kunnan liittyminen Päijät-Hämeen maakuntaan ei ole vielä toteutunut 
maakuntauudistuksen lykkääntymisen takia. Uuden aikataulun mukaan maakunnat aloittavat toimintansa 
1.1.2021, jolloin myös palvelujen järjestäminen siirtyy niiden vastuulle. 
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Tilannekuva, toimintaympäristön muutokset ja  
muutosjoustavuus

Alla on tiivistyksiä työ- ja elinkeinoministeriölle 1.9.2018 toimitetusta tilannekuvasta. 

Alueprofiili

Päijät-Häme on yhdeksän kunnan muodostama reilun 200 000 asukkaan maakunta, jossa on monipuoli-
nen elinkeinorakenne, komea teollinen perinne ja matkailullista potentiaalia muun muassa hyvien liiken-
neyhteyksien ja komean järvi- ja harjuluonnon ansiosta. Nykytilanteen varjopuolia ovat rakennemuutok-
sen runnoma työllisyys ja työttömyys, matala koulutustaso ja nopeasti ikääntyvä väestö.  Päijät-Häme 
kuuluu Etelä-Suomen toiminnalliseen alueeseen ja siinä laajempaan Helsingin metropolialueeseen. Maa-
kunnan sijainti EU:n Skandinavia- TenT-ydinverkon ja kattavan runkoverkon väylien risteysalueella on 
nostanut maakunnan yhdeksi kasvuvyöhykkeistä. Valtiovallan ja EU:n panostukset kohdistuvat Itä- ja 
Pohjois-Suomeen, vaikka ne saattavat paikoin tunnusluvuiltaan peitota Päijät-Hämeen.

Väestödynamiikka

Koko Päijät-Hämeen väestökehitykseen vaikuttaa oleellisesti maakuntakeskus Lahden väestökehitys. 
Lahden väestömäärä on noin 120.000. Kuntien välinen muuttoliike ja maahanmuutto lisäävät Lahden vä-
kilukua. Lahden väestönkasvu on kompensoinut väestöään rajusti menettävien pienten kuntien väestön 
vähenemistä. Paineita talouteen tuottaa se, että Päijät-Hämeessä väestön keski-ikä on koko maan keski-
arvoa korkeampi ja noussut useita maakuntia nopeammin. Työikäisten osuus väestöstä on laskenut no-
peasti. Huoltosuhde on heikentynyt. 

Aluetalouden, työllisyyden ja kuntatalouden dynamiikka

Teollisuus on edelleen maakunnan yritystoiminnan perusta, mutta sen työllistävä vaikutus on hiipunut, 
eikä palveluvaltaistuminen ole pystynyt täysimääräisesti korvaamaan menetettyjä työpaikkoja. Pitkäai-
kaistyöttömyys ja rakennetyöttömyys vaikuttavat yhä, kun heinäkuussa 2018 maakunnan Lahden työt-
tömyysprosentti oli noin 15,2 ja maakunnan 13,5. Syyskuussa työttömyystilanne oli parantunut ollen 
Lahdessa 12,9 % ja maakunnassa 11,5 %. Pitkittynyt työttömyys aiheuttaa moniongelmaisuutta. Toimen-
piteiden painotuksissa on ollut muutoksia, kun palkkatuella työllistämistä on vähennetty ja kuntouttavaa 
työtoimintaa on lisätty.

Päijät-Hämeen yrityskenttää luonnehtivat erikokoiset perheyritykset, ja Lahdessa on yksi Suomen suur-
ten kaupunkien monipuolisimmista elinkeinorakenteista. Mikroyrittäjyys on suhteellisen merkittävä työl-
listymisen tapa, ja maakunnassa on paljon alihankintayrityksiä. 

Maakunnassa on julkisia ja erityisesti valtion työpaikkoja huomattavasti kansallista keskiarvoa vähem-
män. Kuntataloutta rapauttaa työttömyys, syrjäytyminen ja matala koulutustaso.
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Yritys- ja innovaatiotoiminnan sekä osaamisen dynamiikka

 Päijät-Häme on vahvasti pk-yritysten maakunta: 10 - 49 henkeä työllistävien yritysten osuus on täällä 
noin 37 %, kun se on valtakunnallisesti noin 27 %. Vastaavasti suurten 250+ henkeä työllistävien osuus 
on vain 10 % (valtakunnallisesti lähes 25 %). Perheyritysten rooli Päijät-Hämeen aluetaloudessa on aivan 
erityislaatuinen: noin 70 % yritysten työntekijöistä työskentelee perheyrityksissä. 

Ammatillisen korkea-asteen kouluttajana maakunta on kansainvälisen tason toimija; myös ammatilli-
sen toisen asteen ylimaakunnalliset opiskelijavirrat ovat merkittäviä. Yliopistokoulutus on laajenemassa 
LUT:n ja LAMK:n fuusioitumisen myötä.

Luonnonympäristö

Rannikkovyöhykkeen viljelysmaat vaihettuvat maakunnan alueella Järvi-Suomen metsämaihin. Maise-
mallisesti ja luontotyypeiltään Päijät-Häme on monipuolinen, mikä katsottakoon vetovoimatekijäksi. Vir-
kistysalueiden saavutettavuus on tutkimuksissa todettu hyväksi. Päijänteen kansallispuisto on kävijämää-
riltä vielä pieni, lähes löytämätön helmi. Salpausselkä Geopark -hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeeseen 
sijoittuvaa harju- ja vesistöalueita siten, että sille voidaan hakea UNESCO Global Geopark -statusta. Osa-
na Visit Finlandin Western Lakeland aluetta ja samalla yksi Suomen kiinnostavimmista hyvinvointi- ja jär-
viluontomatkailun kohdealueista. Valtaosa Hämeessä otetuista maa-aineksista on arvokkailta pohjavesi-
alueilta kaivettua soraa ja hiekkaa. 

Liikkumisen dynamiikka

Lahti on linjannut, että liikennejärjestelyissä etusijalla ovat kestävät liikennemuodot, joita ovat jalankulku, 
pyöräily ja joukkoliikenne. Lahdessa puolet kaikista matkoista tehdään kävellen tai pyörällä. Käynnissä on 
hankkeita (mm. CitiCAP = Citizens’ cap-and-trade co-created), joilla vaikutetaan asukkaiden liikkumisen 
kannustimiin, uusiin ratkaisumalleihin ja yhteyksien paranemiseen. Maakunnan tieliikennesuorite on vii-
me vuosina kasvanut ja ruuhkautunut mm. valtatiellä 24 Lahdesta Asikkalaan. Uuden Silkkitien avautu-
minen Kouvolasta Kiinaan lisää liikennemääriä oikoradalla ja valtatiellä 12.

Asumisen dynamiikkaa   

Päijät-Hämeen kaavoitetuilla alueilla rakennetaan vilkkaasti, mikä näkyy kaavamuutosten kasvussa. Vii-
me vuosien suhdanteet näkyvät asuinrakentamisessa omakotirakentamisen hiljentymisenä, mutta hie-
noista vilkastumista on havaittavissa. Lahdessa on vireillä paljon kerrostalokohteita, joissa pienten asun-
tojen osuus on määrällisesti nousussa. Väestön sijoittuminen ja keskittyminen taajamiin on ollut vahvaa 
- joistakin kylistä on hävinnyt yli puolet asukkaista ja työpaikoista viimeisen 30 vuoden aikana. Lahdessa 
yli puolet asuu kerrostaloissa, kun muissa kunnissa on pientalojen rooli suurin. Uusia kehityskohteita ja 
merkittäviä aluehankkeita on mm. radanvarressa Orimattilassa Henna sekä Lahdessa radanvarsi ja ase-
manseutu, Ranta-Kartano ja ydinkeskustan täydennysrakentaminen. Asumisen vetovoimaa ja palvelu-
verkkoa pitää yllä Päijät-Hämeen maaseutumaisten kuntien vahvistunut vapaa-ajan asumisen kasvu. 
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 Terveyden ja hyvinvoinnin dynamiikka 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteiden uudistaminen on käynnistetty Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymässä, jotta hoitotyön tarpeet ja niistä aiheutuva kustannusten kasvu kyettäisiin taitta-
maan. Riippumatta tulevasta sote- ja maakuntarakenteesta, mutta mahdollisesti myös näiden tukemana, 
keskeiseksi tulevaisuusteemaksi on noussut maakunnallisen yhdessä tekemisen mahdollistavat hyvin-
voinnin ja terveyden edistämisen rakenteet. Syrjäytymisestä, vähäosaisuudesta tai koulutussidonnaisista 
elämäntapaongelmista ei välttämättä päästä eroon jatkossakaan, koska toisen asteen koulutuspaikkojen 
vastaanottaminen perusopetuksen jälkeen on Päijät-Hämeessä suhteellisesti vähäistä useimpiin muihin 
maakuntiin verrattuna.

Alueelliset kehitysnäkymät 2/2018 

Päijät-Hämeessä asui vuoden 2018 kesäkuun lopussa 201 147 henkilöä. Viime vuoden kesäkuusta vä-
hennystä oli 442 henkilöä. Vuoden 2018 kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimas-
ta oli 13,1 % ja työttömiä työnhakijoita oli 12 169.

Päijät-Häme Tilanne nyt verrattuna 
vuoden takaiseen

Tilanne 6 kk kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen

Tilanne 12 kk kuluttua 
verrattuna nykyhetkeen

Elinkeinoelämä ja yri-
tystoiminta + + +

Työttömyyden määrä 
ja rakenne ++ + ++

Osaavan työvoiman 
saatavuus - - -

Arviointiasteikko: (++) paljon parempi, (+) parempi, (0) ennallaan, (-) heikompi, (--) paljon heikompi

Taulukko 1. Julkaistu 10.10.2018         

Syyskuussa tehdyn arvioinnin mukaan erityisen paljon pulaa työvoimasta on mm. rakennusinsinööreistä, 
lääkäreistä, sosiaalityön erityisasiantuntijoista, rakennusalan työnjohtajista, betonirakentajista, automaa-
tio- ja konetekniikan osaajista.          
https://www.ammattibarometri.fi/Toplista.asp?tetoimistot=Lahti&vuosi=18ii&kieli= 

Alueen ydinvahvuudet löytyvät monipuolisesta elinkeinorakenteesta, pk-yrityksistä ja saavutettavuu-
desta. Haasteena on sijainnin hyödyntäminen, sillä hyvästä sijainnista huolimatta alueen vetovoima ei 
ole merkittävässä määrin houkutellut uusia asukkaita tai yrityksiä. Monien alueiden tapaan haasteena on 
osaavan työvoiman saatavuus, jonka puute jo nyt rajoittaa osaltaan yritysten kasvua. Lisäksi jalostusar-
voa ja sitä kautta kilpailuetua tulisi lisätä tuotteissa ja palveluissa.
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Toimintaympäristön muutokset

Maakuntastrategian ja -ohjelmatyön työpajat aloitettiin megatrendi- ja skenaariokatsauksella, jossa hyö-
dynnettiin muun muassa Sitran megatrendityötä (2016).  Päijät-Hämeen tulevaisuuskuvia vuodelle 2030 
on julkaistu huhtikuussa. Tulevaisuuskuvat olivat laatimassa Alternative Futures, Gaia Consulting ja De-
mos Helsinki. Päijät-Hämeestä laaditut tarinat ja niiden kommentit toimivat pohjana myöhemmin käyn-
nistyvälle uuden maakunnan strategiatyölle.        
http://www.uusiph.fi/paijat-hameen-tulevaisuuskuvat-2030-kommentoitavissa/.

Toimintaympäristön muutos ja muutostekijät ovat edelleen pääosin samoja. Varmat muutostekijät piir-
tävät tulevaisuuteen kehyksen, jonka sisällä epävarmat asiat tapahtuvat. Tällaisia varmoina pidettyjä te-
kijöitä ovat esimerkiksi monikulttuurisuuden kasvu, kaupungistuminen, robotisoituminen, digitalisaatio, 
ikääntyminen länsimaissa ja ilmastonmuutos. Epävarmoja muutostekijöitä ovat muun muassa globaali 
yhteiskunnallinen kehitys, Venäjän kehitys, turvallisuus, sosiaalisen median tulevaisuus, sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestämisen tapa, globaalit väestöliikkumiset, energiatuotannon muodot ja hinta, julki-
sen sektorin rooli, elinkeinoelämän rakenne ja muodot, kuntarakenne, kansanterveyden muutokset, työn 
muuttuminen, ja datan avoimuus, liikkuminen ja logistiikka, luonnonvarojen riittävyys ja kestävä käyttö. 

Maakuntastrategian ohjelmaprosessin työpajoissa koottiin näkemyksiä tulevaisuuden mahdollisuuksista 
ja uhista. Koska uhat voidaan kääntää myös vahvuuksiksi, alle on laadittu taulukko, joka esittää molem-
mat puolet. Ajatuksena on suunnata toimia uhkia vastaan ja kääntää ne siten välttämättömyyden sanele-
miksi mahdollisuuksiksi. Perinteiset osaamiseen perustuvat vahvuudet on sulautettu maakunnassa älyk-
kään erikoistumisen kärkiin. 

UHAT MAHDOLLISUUDET

Ilmastonmuutos ja ympäristön kestämätön 
käyttö

Kiertotalousratkaisuista ja puhtaasta ympäris-
töstä valttikortti 

Väliinputoaminen kasvavan metropolin ja taan-
tuvan maaseudun väliin

Sijainnin hyödyntäminen, houkutteleva asumi-
nen 

Julkisen talouden rahoitusongelmat, vino huol-
tosuhde 

Asumisen, liikenteen ja uuden työn ratkaisuilla 
muuttovoittoa

Osaamisen riittämättömyys TKI-toiminnalla talouskasvuun 

SOTEn ja muun maakunnallisen yhteistyön epä-
onnistuminen

Hyvinvoinnista tulee vetovoimatekijä, hyvä yh-
teistoiminta menestystekijänä

Maakunnallinen vetovoima heikkenee Matkailusta uusi erikoistumisala, mer-kittävä 
muuttovoitto 

Investointien puute Onnistunut rakennemuutos ja yritys-myöntei-
syys vetävät tekijöitä

Kuva 2. Uhat ja mahdollisuudet
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Muutosjoustavuus

Muutosjoustavuus on osa rakennemuutoksen hallintaa. Päijät-Hämeen elinkeinoelämän rakennemuu-
toksen kannalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurin muutos on alueen työttömyyden lasku 
ja elinkeinoelämän parantunut tilanne. Resilienssi tarkoittaa joustavuutta muutostilanteissa: muutosjous-
tavalla alueella on kyky varautua, palautua ja erityisesti uudistua ulkoisesta aluetalouden shokista sekä 
kyky käynnistää resurssien uudelleenkäyttö muutostilanteessa. Arvioinnin apuvälineeksi on kehitetty 
muutosjoustavuuden arviointikehikko. Rakennemuutoksen hallintaan on Päijät-Hämeessä laadittu en-
nakoidun rakennemuutoksen ohjelma, jonka mukaisesti rahoitetaan pieniä innovaatioiden ja kokeilujen 
(AIKO) hankkeita vielä vuoden 2018 aikana ja alkuvuodesta 2019.
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Älykäs erikoistuminen

Älykäs erikoistuminen on alueellisen innovaatiopolitiikan suunnittelu- ja toimeenpanomalli, jonka mu-
kaan maiden ja alueiden tulee tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa. Nykyistä rakennerahasto-ohjel-
maa ja edellistä maakuntaohjelmakautta varten päivitettiin jo aiemmin Päijät-Hämeen älykkään erikois-
tumisen kärjet (Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation = RIS3). Tuolloin määritellyt 
neljä kärkeä – ympäristöteknologia, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta, muotoilu ja hyvinvointi – ha-
luttiin kuitenkin ottaa uuteen tarkasteluun.  Erityisesti matkailun eri osa-alueiden nouseminen elinkeino-
lupauksiksi vaati uutta harkintaa.

Päijät-Hämeen liitto arvioi kesällä 2017 älykkään erikoistumisen päälinjoja yhdessä alueen avaintoimijoiden 
kanssa ja päivitti kärjet. Älykäs erikoistuminen on vahvistuva konsepti ja rakennerahastopolitiikan trendi 
sekä komissiossa, eurooppalaisilla alueilla että EU-jäsenmaissa. Euroopan komissio esittää älykkään erikois-
tumisen toimintamallia siirrettäväksi myös tulevan rakennerahastokauden 2020+ -prioriteetiksi.

Maakunnan vahvuuksia selviteltiin työ- ja elinkeinoministeriön johdolla valmistuneella maakuntakier-
roksella ja analyysillä alueiden vahvuuksista. Maakuntatasoisen analyysityön tavoitteena oli tunnistaa 
maakunnan keskeiset vahvuudet yritys ja elinkeinotoiminnan näkökulmasta ja löytää myös mahdollisia 
hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, joita aluekehitystoimin voidaan tukea. Päijät-Hämeelle ei löytynyt 
merkittäviä uusia mahdollisuuksia. Vahvuuksien analysoinnin toivotaan kuitenkin toimivan tukena maa-
kuntien strategisessa valmistelussa. Päijät-Häme on erityisen vahva valmistavassa teollisuudessa huo-
nekaluissa, juomissa, viemäreissä, vaatteissa (trading), muoveissa, sahatavarassa, ajoneuvoissa ja jäte-
kierrätyksessä. Kaksi ensimmäistä kärkeä jatkavat aiemman älykkään erikoistumisen strategian linjaa, 
kolmanteen on sulautettu entinen hyvinvointikärki ja nouseva matkailu. Kaikkien kärkien osalta on käyn-
nissä sisältöjen päivitystä ja toimeenpanon edistämistä.

• Kiertotalous 

• Muotoilu

• Liikunta ja elämykset          

Kiertotalous: Vuonna 2030 Päijät-Häme on resursseja hukkaamaton menestyjä. Tämä on Kiertolii-
ke-hankkeessa maakunnalle määritetty visio, jonka jatkoksi luodaan kiertotalouden tiekartta yhdessä 
alueen sidosryhmien kanssa. Kiertotalous merkitsee Päijät-Hämeessä materiaali- ja energiatehokkuut-
ta sekä uusia biotalouden ratkaisuja, jotka tukeutuvat alueen vahvuuksiin ja osaamiseen. Valitut teemat 
ovat: materiaalikierrot, biotalous, energia, uudet palvelut ja edelläkävijyys. 

Muotoilu: Muotoilun maakunnalliset painopisteet ovat teollinen, palvelu- ja viestintämuotoilu. Äly ja 
teollisen internetin sovellukset uudistavat teollisuustuotteita. Muotoilulla ja siihen liittyvällä digitalisaa-
tiolla saadaan vauhtia myös julkisen sektorin uudistamiseen. Tavoitteena on edistää materiaalien ja ener-
gian resurssiviisasta käyttöä ja kiertotalouteen siirtymistä. Päijät-Hämeen vahvuuksiin perustuva älykäs 
erikoistuminen muotoilun osalta keskittyy teollisten alojen muotoiluun sisältäen.
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Liikunta ja elämykset: Päijät-Hämeen matkailu- ja tapahtumastrategia antaa suuntaviivat alueen matkai-
luelinkeinon ja tapahtumatoiminnan kehittämiseksi, ja sen pääteemoja ovat tapahtumat, liike ja puhtaus. 
Sitä tukee Päijät-Hämeen terveysliikunnan ja sportin strategia. Tavoitteena on vahvistaa matkailuelinkei-
noa ja hyvinvointia maakunnassa. Matkailutulon kasvulle on asetettu 3 % kasvun vuositavoitteet. Muka-
na ovat alueen kasvuhakuiset urheiluopistot ja koulutusorganisaatiot. Kansainvälistyminen on keskeinen 
osa-alue kasvua ja uusia työpaikkoja luotaessa. 

Älykkään erikoistumisen strategiasta laaditaan uusi päivitetty kuvaus, joka tarkentuu edelleen kansalli-
sessa ja kansainvälisessä hanketyössä yhdessä sidosryhmien kanssa.  

Kuva: Outdoors Finland © Eetu Linnankivi.
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• Kestävä valinta
• Palvelut ja kulttuuri

Jalostusarvon nostaminen  
kauttaaltaan
• Tuotekehitys ja uudet teknologiat
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Läpileikkaavat periaatteet 

Maakuntastrategian ja -ohjelman toteuttamisessa huomioidaan seuraavat läpileikkaavat periaat-
teet:

EU:n kasvustrategia (Eurooppa 2020) ohjaa EU:ta ja sen jäsenmaita saavuttamaan korkean työllisyyden, 
tuottavuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden. Käytännössä tavoitteet on asetettu työllisyyden, inno-
vaatioiden, koulutuksen, syrjäytymisen ehkäisyn sekä ilmasto- ja energiakysymysten teemoihin. Nämä 
komission strategiset tavoitteet on jalkautettu kaikkiin EU:n politiikka- ja rahoitusinstrumentteihin, joten 
ne ohjaavat käytännössä maakunnan kehittämistä. 

Itämeristrategian kolme päätavoitetta (meren pelastaminen, hyvinvoinnin kasvattaminen ja alueen yhdis-
täminen) on jaettu kolmeentoista politiikka-alaan ja neljään horisontaaliseen toimeen, jotka sisältävät Päi-
jät-Hämeen älykkään erikoistumisen teemat – näin Päijät-Häme toteuttaa Itämeri-strategiaa luontevasti. 

Kestävä kehitys toimii kehyksenä maakunnan kehittämiselle. Päijät-Häme noudattaa vuoden 2016 alus-
ta voimaan tulleita YK:n kestävän kehityksen seitsemäätoista universaalia tavoitetta (Agenda 2030). 
Maakuntaa ja sen elinkeinoja kehitetään kulttuurinen, ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä 
kehitys sekä ihmisoikeudet huomioon ottaen.

Kansainvälisyys tarkoittaa ennen kaikkea toimintaa ja vaikuttamista EU-tasolla, mutta myös globaa-
lia viennin edistämistä ja osaamisen vaihtoa. Maakuntana Päijät-Häme etsii yhteistyötä samankaltaisten 
metropolien reuna-alueiden kanssa, mikä on Päijät-Hämeen liiton kansainvälisen keskeinen linjaus. 

Kuva 3. Tavoitteet, toimintalinjat, älykäs erikoistuminen ja läpileikkaavat teemat
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Strategisten tavoitteiden ja toimintalinjojen   
toimeenpano

 Päijät-Hämeen on saatava lisää asukkaita ja työpaikkoja ja samalla korjattava ikärakennettaan. Alueen 
perinteiset elinkeinot on pidettävä kilpailukykyisinä, ja uusia menestyksiä on metsästettävä riittävän kun-
nianhimoisesti. 

Strategian kolmea kärkeä tavoitteiksi, koska älykkään erikoistumisen strategiassa puhutaan kärjistä. Näis-
sä kolmessa tavoitteessa valitaan keinot saavuttaa hyvinvoiva ja kestävästi menestyvä maakunta. Tavoit-
teet on tiivistetty runsaasta osallistujilta saadusta raakamateriaalista niin, että on määritelty keskeiset, 
tähän ajankohtaan sopivat toimintalinjat. Tavoitteita on myös peilattu Päijät-Hämeen maakuntakaavan 
2014 tavoitteisiin. Molemmissa tavoitellaan viime kädessä väestönkasvua, vetovoimaista miljöötä, elin-
keinoelämän kehittymistä ja hyviä yhteyksiä. Tavoitteita tukemassa on kullakin kaksi toimintalinjaa, joille 
toimeenpanoa ja hankkeita kirjataan tässä suunnitelmassa.

Päijät-Hämeen maakuntavaltuusto hyväksyi 19.6.2017 maakuntastrategian tavoitteiksi:

• Alueen vetovoiman lisääminen

• Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan

• Uusien kasvualojen kokeileminen

1. Alueen vetovoiman lisääminen 

Ensimmäinen strateginen tavoite hakee alueen vetovoimaa lisäämällä positiivista kierrettä, jossa kasvava 
asukasluku nostaa kysyntää erilaisille palveluille; hyvät palvelut taas kutsuvat lisää asukkaita. Maakuntaa 
verrataan muihin seutuihin, ja se kilpailu on kestettävä. Myös alueen asukkaiden käsityksiä maakunnasta 
ja kotikunnasta voidaan päivittää. 

Toimintalinja 1a. Kestävä valinta 

Monimuotoinen maakunta on nähtävä kokonaisuutena, jossa Lahti keskuskaupunkina tarjoaa kaupun-
kikulttuuria, hyviä liikenneyhteyksiä, elinkeinoelämän ja palveluiden työpaikkoja, palveluita ja osaamista, 
josta muu maakunta hyötyy. Perinteisillä maa- ja metsätalouteen kytkeytyvillä aloilla, on vielä paljon kas-
vupotentiaalia, joiden varaan voi hakea lisää kasvua ja uudistumista.

Maakunnan markkinointiin panostamista, houkuttelevaa asumista, hyviä liikenneyhteyksiä, Suur-Päijän-
teen ja elinvoimaisten kylien nostamista maaseudun vetonaulaksi, työllisyyttä ja työvoiman liikkuvuutta, 
hyvinvoinnin lisäämistä ja syrjäytymisen torjumista, kansainvälisyyttä. 

Käynnissä olevia hankkeita: 

• Digikulttuurikylä 

• Korkeakoulut innovaatiotoiminnan vauhdittajina (Dynamo)
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• Naapurit – Yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollistajat

• Ossi2 - Osaajat töihin

• Salpausselkä Unesco Global Geopark

• Tulevaisuudesta vauhtia pk-yritysten liiketoimintaan (Tuleva)

• Lamk StartUp Accelerator

• Culture Tourism for City Breakers

• Orimattilan Hennan kehittäminen raideliikennettä hyödyntäen (sisältää Tuuliharjan liittymän uudista 
 misen sekä muuta rakentamista)

• Lahdessa Ranta-Kartanon ja asemanseudun kehittäminen, Lahti Euroopan vihreä pääkaupunki-toimin- 
 taympäristön rakentaminen 2018–2020 , maakunnan ja Lahden vahva tapahtuma

• VT 12 ja eteläisen kehätien tuomat mahdollisuudet 

Uudet hanke-esitykset:

• Maakunnan arvorakennusten tulevaisuustyö

• Luontoliikunnan monipuolinen kehittäminen, mm. maastopyöräily- ja hiihtoreitistöjen rakentaminen ja  
 parantaminen.

• Vääksy-Vierumäki kevyen liikenteenväylän rakentaminen

• Kestävän liikkumisen edistäminen, mm. kaupunkipyöräily, sähköisten kulkuvälineiden hyödyntäminen

• Yhteisöllinen vapaa-ajanasuminen -hanke City- ja uraihmisten helppohoitoinen paratiisi siirtolapuutar- 
 hatyyppisesti

• Kesäteatterikeskus Lahteen, houkuttelevalle ja korkeatasoiselle ammattikesäteatterille toimintapuit- 
 teet 

• Amal 2.0 maahanmuuttajanaisille

• Osuuskuntamalli nuorten työelämään osallistamisen ja hyvinvoinnin tukena

• Vapaaehtoistyön mahdollisuudet maaseudulla

• Vierumäki Resort -aluekonsepti

Toimintalinja 1b. Palvelut ja kulttuuri

Maakunnan väestön, työvoiman ja tuotannon keskittyminen haastaa aluesuunnittelua ja aluekehittämis-
tä. Päijät-Hämeessä on mahdollisuus luoda vetovoimaisia ja kustannustehokkaita palvelukokonaisuuksia.  
Älykkään erikoistumisen kärjet kiertotalous ja palvelumuotoilu ja sen osana digitaaliset ratkaisut voivat 
tehostaa kolmannen kärjen eli elämysten, tapahtumien, matkailun ja hyvinvointipalveluiden tarjontaa ja 
kysyntää. Huolehditaan ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän sujuvasta yhteistyöstä koulutuk-
sessa. Tavoitellaan yritysmäistä toimintaa ja sen merkittävää kasvua.

Mitä tämä tarkoittaa? Kiinnostavan kulttuurin ja palveluiden kokoamista, kaupunki- ja elinvoimaisen 
maaseutukulttuurin kehittämistä, keskustojen vetovoiman lisäämistä, yritysten toimintamahdollisuuksien 
lisäämistä uusilla tapahtumilla, kiinnostavia palveluiden työpaikkoja eli osaamisen ja yritysystävällisyyden 
kautta syntyvää liikehdintää, kansainvälisyyttä. 
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Käynnissä olevia hankkeita:

• Ironman 70.3 Finland 2018 – 2020

• Lahti Fringe Festival 2018 ja 2019

• Luonnonympäristöön liittyvien matkailu-, liikunta- ja hyvinvointipalveluiden kokoaminen ja tuotteista- 
 minen 2018–2019 mm. Geopark ja reitistöt

• Niemen kampuksen alueen ja liikenneyhteyksien kehittäminen + kansallisesti ja kansainvälisesti tun- 
 nettu yliopistokampus

• Lahti Sports Hub: Masterplan-tasoisen vision luominen 2030-luvun urheilun osaamiskeskittymälle  
 (ml. tarvittava infra/areenat ja tapahtumat) - vrt. J-kylän Hippos

• Digitaalisuuden hyödyntäminen kaupunkibrändi- ja tapahtumatoiminnoissa (tapahtuma- ja markki- 
 nointiyksikkö)

• Älykäs ja kestävä kaupunkiliikenne vetovoimatekijänä (henk. koht. päästökaupan toimintamallin  
 pilotointi Citi CAP -hankkeessa 2019)

• LAD - uudenlainen museotoiminta

• Luka – Luonto kaikille

• Maisa – Maiseman arvo: Maaseudun ekosysteemipalveluiden pilottihanke

Uusia hanke-esityksiä:

• Sysmän tekojääradan kattaminen (AVI/OKM-tuki)

• Sysmän liikuntapaikkojen verkosto, johon sisältyy uuden liikuntapaikan rakentaminen koulun läheisyy 
 teen ja jo olemassa olevien ja suunnitteilla olevien liikuntapaikkojen verkoston yhteensovittaminen –  
 jokaiselle jotakin periaatteella, kustannusarvio 0,6 M€ (AVI/OKM-tuki)

• Vähähiilisyys, energiaomavaraisuus usean kunnan yhteishankkeena

• Kitterön terveysmetsä 

• Liikkuvien hyvinvointipalveluiden kehittäminen

• Maaseutukylät hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistajina (Resilient Villages)

• Terveysliikunnan tiekartta

• PALIKKA- Palvelu- ja jakamistalouden liiketoimintaa Päijä-Hämeeseen

• Muotoilun tiekartta 

2. Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan

Elinkeinorakenteen monipuolisuus auttaa hallitsemaan rakennemuutoksen aaltoja ja suojautumaan äkilli-
siä rakennemuutoksia (ÄRM) vastaan. Toisessa strategisessa tavoitteessa Päijät-Hämeen elinkeinoraken-
teen monipuolisuus tunnustetaan ja kehitetään älykkään erikoistumisen kärkien rinnalla entistä voimak-
kaammin alueen perinteisiä taloudellisia kivijalkoja ja yritysmaailman paikallisia menestyjiä. Valintoja ei 
tällöin välttämättä tehdä eri toimialojen välillä, vaan erityyppisten kehittämistoimien välillä. Kehittämisen 
tulee keskittyä arvontuottamiseen, ja se koskee myös julkisen sektorin tuottamia palveluita. Olemassa 
olevien liiketoiminnan ekosysteemien huomioiminen ja aktiivinen kehittäminen on keskeinen aluekehit-
tämisen keino.  Niiden liepeille syntyy uusia yrityksiä ja kaivattuja työpaikkoja. Alueen korkeakouluosaa-
minen ja ylipäätään TKI-toiminta auttavat istuttamaan uutta osaamista olemassa oleviin rakenteisiin ja 
toimijoihin. 
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Toimintalinja 2a. Tuotekehitys ja uudet teknologiat

Päijät-Häme on suomalaisen teollisuuden vahvoja toimintaympäristöjä, josta ovat lähtöisin monet kan-
sainvälisestikin tunnetut perheyritykset. Merkittäviä aloja ovat mekatroniikka-, pakkaus-, elintarvike- 
sekä kalusteteollisuus. Yritykset eivät menestyisi edelleen ilman jalostusarvoon ja tuotekehitykseen re-
sursointia. Maakunnan yritykset ovat teollisen tki-toiminnan ja muotoilun merkittäviä hyödyntäjiä ja ovat 
edelleen luomassa uusia innovaatioita. Päijät-Hämeessä on vielä monia mahdollisuuksia muun muassa 
puun jatkojalostuksen kasvuun. Puutavara on tuote, johon on maakunnassa logistista virtaa. Ratkaisuja 
pitäisi löytää jalostusarvon nostamisesta. Korkeakoulutuksen TKI-osaamisen ohella tulee huolehtia siitä, 
että alueella on jatkossakin riittävän laaja tarjonta ammatillista koulutusta aikuisille ja nuorille sekä erilai-
sille yrityksille osaavan työvoiman turvaamiseksi ja TKI-osaamisen kehittämiseksi. 

Mitä tämä tarkoittaa? Liiketoiminnan kehittämishankkeita, joissa uusien teknologioiden ja toimintamalli-
en avulla pidetään maakunnan yritykset mukana kehityksessä. Hiljaisista menestyjistä huolehtimista. Kil-
pailukyvyn lisäämistä myös julkisella sektorilla. Osaajien tuottamista ja työssäkäyvien kouluttamista jalos-
tusarvon nostamiseen. Teknologiamahdollisuuksien tunnistamista.

Käynnissä olevia hankkeita:

• #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille -hanke

• Teknologia- ja osaamislähtöinen yritystoiminta kasvuun Lahdessa – toimintamallin rakentaminen  
 (Lahden kaupunki, Lamk, LUT).

• Yritysten, yliopistojen/korkeakoulujen ja kaupungin yhteiskehittämisen alusta, jonka kautta yliopis- 
 tojen osaaminen tuodaan helposti alueen yritysten saataville (verkostomainen TKI-toimintamalli, vrt.  
 Turku Future Technologies -toimintamalli)

• HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian testi- ja kehittämisympäristö

• Työelämäsafari - Vertaisoppiminen ja verkostot pk-yritysten kehittämisen tukena

• Kiemura (Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut) 

• TELAKETJU – Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju

 

Uusia hanke-esityksiä:

• LUT:n yrityskiihdyttämö Green Campus Open -toimintamalli Lahdessa

• Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvistaminen Lahden kannalta strategisissa teemoissa (eli kier- 
 totalous, muotoilu ja digitalisaatio sekä liikunta ja elämykset)

• HHP - Happy Healthy People - Hyvinvointisovelluksen mahdollisuudet ja tuotekehitys 

• Happy Healthy Kids, mobiilisovellus tukemaan koululaisten liikkumista. 

• Koneäly urheiluvalmennuksen tukena  

• BIORAVINNE: Bio- ja ravinnekiertojen tehostaminen Päijät-Hämeessä 

• Heinola Smart City -pilotti ja pieni kaupunki - iso osaaminen 

• Avoimen kiertotalouden liiketoimintamallit
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Toimintalinja 2b. Markkinat ja kansainvälistyminen 

2020-luvun haasteena on uusien markkina-alueiden löytäminen ja toiminnan kansainvälistäminen kaikilla 
tasoilla. Jo kansainvälisillä markkinoilla toimiville yrityksille tarjotaan yhteistä verkostotietoa uusista mark-
kinoista ja yhä useampaa maakunnan yritystä rohkaistaan ottamaan ensimmäiset konkreettiset kansain-
välistymisaskeleet. Kansainvälistyminen ja jalostusarvon nosto eivät ole vain teollisuuden toimintaa, vaan 
entistä enemmän palveluiden ja osaamisen vientiä. Myös matkailutulon kehittäminen on haluttua kansain-
välistymistä. 

Mitä tämä tarkoittaa? Liiketoiminnan kehittämishankkeita, joissa vahva kansainvälistyminen. Alueen yri-
tysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemista. Osaamisen vientiä. Matkailutuloa. Kilpailukyvyn lisäämistä 
myös julkisella sektorilla kestämään kv-kilpailu. 

Käynnissä olevat hankkeet:

• Winter Know How -hanke

• KIERTOLIIKE- Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

• BIOREGIO - Regional Circular Economy Models and Best Available TEchnologies for Biological    
Streams

• sMARTTA- Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille

• Baltic Sea Food – B2B distribution model supporting local food sector in Baltic Sea region rural areas 

• #DigiLAHTI – Uutta kasvua digitaalisuudesta  PK-yrityksille

• #digiTIE – digiosaamista maaseudun yrittäjille

• HYVÄ - Hyvinvointialan osaamiskeskittymä Päijät-Hämeen hyvinvointiliiketoiminnan veturina

• REHOME - väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali

• KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin

• Puusta pidemmälle – määrästä arvoon 

• Sahaajakisälli - osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä

• Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä 

• VENLA - Koulutusta verkossa ja langattomasti 

Uusia hanke-esityksiä:

• Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishanke 

• Henkilöstötuottavuuden kehittäminen (ESR)

• Lakeland Events and Experiences
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3. Uusien kasvualojen kokeileminen 

Kolmannessa strategisessa tavoitteessa tavoitellaan uusia kasvuyrityksiä. Siinä kehitetään esimerkiksi 
uudenlaisia, piileviin kuluttajatarpeisiin osuvia (digitaalisia) palveluja, luonnonvaroihin perustuvia tuotein-
novaatioita ja ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin palvelukokeiluja. Uusia ratkaisuja kokeillaan, ja kokeiluista 
opitaan – samalla kokeilujen ja mahdollisuuksien maine lisää alueen kiinnostavuutta. Näin yritysekosys-
teemistä saadaan entistä houkuttelevampi, joten kolmas tavoite tukee ensimmäistä. Houkuttelevuuden 
lisäämisessä kaupunkikulttuureilla ja digitaalisuudella on tärkeä sija. Alueen oppilaitosten rooli uusien ko-
keilujen kumppanina on keskeinen. 

Toimintalinja 3a. Uudet avaukset

Kiertotalouteen ja luonnonvaroihin perustuvia tuoteinnovaatioita voidaan jalostaa maakunnan verkos-
toissa kokeilun arvoisiksi piloteiksi. Palvelumarkkinoille, kuten sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuk-
sessa voidaan kokeilla palvelun toimitusketjun ja asiakaskokemusta muuttavia merkittäviä uudistuksia. 
Matkailussa pienistä kokeiluista voi syntyä monipuolista vetovoimaa maakuntaan.  Päijät-Häme on osa 
Pohjoisen ja Itämeren kasvuvyöhykkeen alueita. 

Mitä tämä tarkoittaa? Uusia avauksia toimialoista riippumatta, uusien yritysten houkuttelua ja kehittä-
mistä, yritysmäärän kasvua, ajan hengen seuraamista, tutkimuspanostuksia. Osa-aikayrittäjyyden moni-
puolista kokeilua. 

Käytännön hankkeita eteenpäin esim. uudet palvelumallit, yrittäjyyden ekosysteemin kehitystoimenpi-
teet, kiertotaloudesta syntyvät uudet liiketoimintakonseptit, kierrätyspuiston avaaminen ja jalostaminen.

Käynnissä olevat hankkeet:

• IoT:n hyödyntäminen yritysten liiketoiminnan kehittämisessä + alan koulutusta Lahteen (LUT)

• 2019 Suomen ja Kiinan välinen talviurheilun teemavuosi - Lahti vahvasti mukana siinä - tavoitteena  
 uuden liiketoiminnan synnyttäminen

• digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 

• Gamechangers – Naiset peliteollisuudessa

• PALMA - Palvelumuotoilulla uutta liiketoimintaa maaseudulle

• Verkostoituvat sote-yritykset

• DigiPro (Digital Product Processes through Physics Based Real-Time Simulation – DigiPro)

Uusia hanke-esityksiä:

• Sportpolis Vierumäki -hanke. Liikunta-alan yrittäjyyden sekä T&K-toiminnan kehittäminen.   
 Liikunta-alan yrityshautomotoiminta.

• Digitaalisen transformation johtaminen



20

Toimintalinja 3b. Koulutusta rohkeasti

Päijät-Hämeen koulutuspoliittiset linjaukset haastavat elinikäiseen oppimiseen. Päijät-Hämeen tavoittee-
na on olla kiinnostava opiskelun ja työllistymisen maakunta. Muuttuva toimintaympäristö ja uudet tekno-
logiat tuottavat muutoksia monille toimialoille. Muutokseen ei kuitenkaan välttämättä ehditä luoda uusia 
monivuotisia koulutuslinjoja. Sen sijaan Päijät-Häme voi vastata muutokseen moduuliyhdistelmillä. Opin-
toyhdistelmät luodaan tarvittaessa organisaatiorajat ylittäen ja yhdessä alueella sovittuna. Päijät-Hä-
meessä kehitetään edelleen alueellista koulutusmallia ja verkostoyhteistyötä. Yhteistyöhön kuuluu myös 
vuorovaikutus elinkeino- ja koulutuspolitiikan toteuttamisesta elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. 

Mitä tämä tarkoittaa? Kokeilujen tukemista, korkeakoulujen sitomista alueen toimintaan ja mainetyöhön, 
asukkaiden osallistamista, koulutus- ja tutkimuspanostuksia. Nuorisotyöttömyyttä torjutaan koulutus-
paikkojen määrää kohdentamalla. Haetaan rahoitusta uudentyyppisiin oppisopimustyyppisiin koulutuk-
siin ja niiden tunnetuksi tekemiseen. Huolehditaan maahanmuuttajien kotouttamisesta riittävin kokeilu-
resurssein. 

Käytännön hankkeita eteenpäin esim. LUT:n ja LAMK:n kasvualojen ja yrittäjyyden koulutusta, uuden-
laisten digitaalisten työkalujen pilotointi nuorten työllisyyden edistämiseksi, nuorten ja maahanmuuttaji-
en yrittäjyyskasvatuksen vahvistamista.

Käynnissä olevat hankkeet:

• KOKOMA - Korkeakoulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoille yrittäjyysvalmiuksia vahvistamalla

• LAMKgreen - Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen

• Finnish Design Academy - Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän 
 osaamistarpeita varten

• Design Venture ohjelma - muotoilu yritysten liiketoiminnan vauhdittajaksi

Uusia hanke-esityksiä

• Naiset, johtajuus ja työelämä 

• Miesvirtaa sosiaali- ja terveysalalle

• Osallisuuskortteli – työvaltaisen oppimisen ja uusien oppimisympäristöjen kehittäminen 

• IoTTYK- IoT-koulutus Päijät-Hämeen yritysten kiihdyttäjänä 

• Puujalostamo - puuosaamisen ekosysteemi Päijät-Hämeessä

• Osaamisen uudistaminen muotoilun ja viestinnän alalla – täydennyskoulutuksen kehittäminen 

• Out of the Design Box - muotoilukoulutuksen sukupuolittuneet käytänteet ja niiden purkaminen 

• Muotoilun urapolut - School of Design selvitystyö

• eUrheilun valmentaja-manageri
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Päijät-Häme on vuonna 2022

Maakuntastrategian edistyminen todennetaan muutamilla määrällisillä ja laadullisilla tavoitteilla. Maa-
kuntaohjelmaa varten luodaan aluekehityksen tilannekuva, asetetaan vaikuttavuustavoitteita ja keskeisiä 
mittareita. Mittarit kuvaavat alueen taloutta, kilpailukykyä, työmarkkinatilannetta, väestökehitystä, hy-
vinvointia, sosiaalista osallisuutta, vähähiilistä taloutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Lisäksi kaikissa 
maakunnissa tehdään toimintaympäristön analyysiä alueen muutosjoustavuudesta (resilienssi).

Alla olevat mittarit on valittu laajasta maakuntaohjelmatyön mittaristosta, joka pohjautuu säädöksiin ja 
työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen. Näiden avulla seurataan strategian toteutumista vuoteen 
2022 mennessä.

Nro Mittari Arvio 2017 Arvio 2019 Tavoite 2022

1 Vetovoima, väkiluku (sis. Iitin) 208 574 210 000 216 000

2 Hyvinvointi, GPI (Genuine Progress Indicator) 13 500 13 750 15 000

3 Koulutus, tutkinnon suorittaneita 67,89 % 68 % yli 70 %

4 Talouskasvu, bkt/asukas (euro) 30 700 31 400 33 560

5 TKI-osaaminen, T&K menot (euro) 75 000 000 77 000 000 100 000 000

6 Työttömyys % 14,8 % (3/17) 13,1 % (6/18) alle 12 %

8 Yhdyskuntajätteen kierrätysaste 42 % 44 % yli 55 %

Taulukko 2. Strategian tavoitetilan mittaaminen

Näiden seitsemän kohdan lisäksi seurataan jalostusarvon muutosta sekä uusien kasvualojen kokeiluja 
niin määrällisesti kuin laadullisesti.  Väkiluvun ja työttömyyden kehitystä pystytään seuramaan kuukau-
sitasolla, mutta muita tunnuslukuja seurataan vuositasolla ja vaihtelevalla viiveellä. GPI-arvo lasketaan 
strategiakauden aikana.

Edunvalvonnan painopisteistä 

Strategisista tavoitteista johdetaan paitsi tavoitteelliset mittarit myös edunvalvonnan teemat, jot-
ka ovat: 

• vetovoimaisuus: Lahden seutu noteerataan kasvualueena, vapaa-ajan asumisen ja tapahtumien maa- 
 kunta

• koulutusaste: koulutuspaikkojen määrä kasvuun, linjojen kiinnostavuus varmistetaan

• talouskasvu, elinkeinoelämä: osana Visit Finland Lakeland teemoja ja muita vienti ryhmittymiä

• tki-osaaminen ja resurssit: alueen yritykset ja koulutus mukana kansallisissa kehittämisohjelmissa 

• työllisyys ja työttömyys: uusien työpaikkojen syntyminen ja houkuttelu alueelle, onnistunut maakunta-  
 ja sote-uudistus 
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• hyvinvointi: liikunta- ja urheiluvalmennus kasvussa, 

• ekologisuus: kiertotalouden investoinnit ja kokeilut

• infrainvestoinnit: logistiikkakeskukset, väylät, tiivis radanvarsi, yhteydet pääkaupunkiseudulle  

Näiden strategisiin tavoitteisiin liittyvien erityisten teemojen lisäksi edunvalvontaan nousee aiheita muun 
muassa maakuntakaavasta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta. Iitin kunnan liittymistä maakuntaan tu-
lee edistää maakuntauudistuksen viivästyksien ohi.

Kansanedustajien jättämiä talousarvioaloitteita vuodelle 2019:

• valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantaminen

• valtatie 4 parantaminen välillä Hartola – Oravakivensalmi

• Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin

• kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille

• tieturvallisuuden parantaminen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä

• valtatien 24 tiesuunnitelman laatiminen

• LUT – Lahden AMK – Saimaan AMK -hankkeen tukeminen

• valtatien 10 parantaminen välillä Hämeenlinna-Lahti

• kantatien 54 parantaminen välillä Tammela-Hollola
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Rahoitus ja seuranta

Aluekehittämistä ja kasvupalveluja koskeva lakiuudistus annettiin eduskunnalle kesällä 2018. Maakun-
nat tarkentavat rakennerahastojen käytön suunnitelman osalta vuosittain. Päijät-Hämeen intressissä on 
arvioida alueen kehityksen kokonaisrahoitusta osana maakuntaohjelman toteuttamista. Näin arvioidaan 
muun muassa liikenteen, työllisyyden, ympäristön ja maaseudun rahoitusta alueen tarpeiden ja yhden-
vertaisuuden näkökulmasta.

Rahoituksen tyyppi ja 
hallinnon ala milj. euroa 2019 2018-2021

VM/SM 0,00 0,00

OKM 2,50 10,00

MMM 23,23 92,91

TEM 34,25 137,00

STM 7,96 31,84

LVM 20,50 82,00

YM 2,58 10,32

EU:n ja valtion ohjelmarahoitus yht.* 20,00 56,00

2019 2018-2021

EU:n ja valtion ohjelmarahoitus yht.* 20,00 56,00

Valtion rahoitus yhteensä 77,02 308,06

Kuntien rahoitus yht. (arvio) 65,00 260,00

Julkinen rahoitus yhteensä 156,02 624,06

Yksityinen rahoitus yht. (arvio) 30,00 120,00

Rahoitus yhteensä 192,02 744,06

Taulukko 3. Arvio rahoituksesta ministeriöittäin, kun maakuntauudistusta ei ole huomioitu

Tavoite Rahoitusprosentti rakennerahastohankkeista 

Alueen vetovoiman lisääminen 40 %

Jalostusarvon nostaminen kauttaaltaan 35 % 

Uusien kasvualojen kokeileminen 25 % 

Taulukko 4. Tavoitteellinen arvio rahoituksesta toimintalinjoittain.

Seurantaa koostetaan ja tehdään maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivitysten yhteydessä.

Uusin maakuntauudistuksen laskelma 9/2018 arvioi uudeksi tasoksi jonkin verran nykyistä suuremman 
rahoituksen sekä SOTEssa että muussa maakunnan toiminnassa. Maakuntauudistuksen vaikutus organi-
saatio- ja tavoitetasolla ei sisälly toimeenpanosuunnitelmaan.
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Liitteet 

Vuosi 2020 sisältää vain nollia, koska kaikki RR-rahoitus yritetään sitoa vuoden 2019 aikana. 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin vuodelle 2019   28.9.2018 LIITE 2a 
Vuosi: 
Maakunta: 
Osio: 

2019 (ml. 2020) Tähän taulukkoon sisällytetään kokonaisuudessaan kulmalukujen (liite 3) mukainen myöntämisvaltuuden määrä. 
Päijät-Häme  IP/ELSA milj. euroa 

 Toimintalinja / temaattiset tavoitteet 

 
RR-ELY 
Yritystuet 
Tuki2014 

 
 
EURA 2014 

josta 
kestävä kaup. 
kehitäminen 

RR-ELY 

 
yhteensä 

josta 
kansalaistoim. 
kehittäminen 

Maakunnan liitto 

 
Maakunnan liitto 

 
yhteensä 

Business 
Finland 
yhteensä 

YHTEENSÄ 

 
Kohdenta- 
mattomat 
yhteensä 

TL 1 

 
Pk-yritystoiminnan tukeminen (EAKR) 
EAKR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

5,121 
2,561 
1,920 
0,640 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 5,121 0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

0,000 

 
0,000 0,000 5,121 0,000 

 2,561 0,000 0,000 2,561 0,000 
1,920 0,000 0,000 1,920 0,000 
0,640 0,000 0,000 0,640 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 
TL 2 

 

Uusimman tiedon ja osaamisen 
tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR) 
EAKR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

  
0,000 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
5,394 
2,697 
2,023 
0,674 
0,000 

 
5,394 

 
0,000 

 
5,394 

 
0,000 

 0,000 2,697 0,000 2,697 0,000 
0,000 2,023 0,000 2,023 0,000 
0,000 0,674 0,000 0,674 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

TL 3 

 
Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR) 
ESR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

 2,134 
1,067 
0,800 
0,267 
0,000 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

2,134 0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

   2,134 0,000 

 1,067    1,067 0,000 
0,800 0,800 0,000 
0,267 0,267 0,000 
0,000 0,000 0,000 

 
TL 4 

 

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen 
oppiminen (ESR) 
ESR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

  
1,435 
0,717 
0,538 
0,180 
0,000 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
1,435 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

    
1,435 

 
0,000 

 0,717    0,717 0,000 
0,538 0,538 0,000 
0,180 0,180 0,000 
0,000 0,000 0,000 

 
TL 5 

 

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden 
torjunta (ESR) 
ESR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

  
0,858 
0,429 
0,322 
0,107 
0,000 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
0,858 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

    
0,858 

 
0,000 

 0,429    0,429 0,000 
0,322 0,322 0,000 
0,107 0,107 0,000 
0,000 0,000 0,000 

 Kohdentamattomat EAKR 
EAKR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

   0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 

   0,000   0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Kohdentamattomat ESR 
ESR 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

   0,000    0,000 0,000 

   0,000     0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 
0,000 0,000 0,000 

 KAIKKI YHTEENSÄ 
EU 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

5,121 4,427 0,000 9,548 0,000 5,394 5,394 0,000 14,942 0,000 
2,561 2,213 0,000 4,774 0,000 2,697 2,697 0,000 7,471 0,000 
1,920 1,660 0,000 3,580 0,000 2,023 2,023 0,000 5,603 0,000 
0,640 0,554 0,000 1,194 0,000 0,674 0,674 0,000 1,868 0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 EAKR YHTEENSÄ 
EU 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

5,121 0,000  5,121 0,000 5,394 5,394 0,000 10,515 0,000 
2,561 0,000  2,561 0,000 2,697 2,697 0,000 5,258 0,000 
1,920 0,000  1,920 0,000 2,023 2,023 0,000 3,943 0,000 
0,640 0,000  0,640 0,000 0,674 0,674 0,000 1,314 0,000 
0,000 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 ESR YHTEENSÄ 
EU 
Valtio 
Kunta 
Muu julkinen 

 4,427 0,000 4,427 0,000    4,427 0,000 

 2,213 0,000 2,213 0,000    2,213 0,000 

 1,660 0,000 1,660 0,000    1,660 0,000 

 0,554 0,000 0,554 0,000    0,554 0,000 

 0,000 0,000 0,000 0,000    0,000 0,000 

 

Liite 1. RR-rahoitustaulukko toimeenpanosuunnitelma 2019 ja 2020
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Liite 2. Maakuntakaavan kehittämisen kohdealueet



26

Liite 3. Liikennejärjestelmäsuunnitelman edistäminen 

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman 1. kiireellisyysluokan toimenpiteiden edistämistä on seu-
rattu Päijät-Hämeen liikenneryhmän kokouksissa. Alla osaluetteloa (ei täydellinen) kehitettävistä ja seu-
rattavista asioista. 

Kestävän liikkumisen edistäminen

Kävely ja pyöräily 
- Kävelyn ja pyöräilyn markkinointikampanjat 
(valtakunnalliset tapahtumat, kuntakohtaiset 
tietoiskut, työmatkapyöräilyn lisääminen)
Pyöräilyn seudullisen pääverkon kiireellisimmät
hankkeet (laatutason parantaminen, täydentäminen):
- Mt 167 Renkomäki–Lahden keskusta, Lahti
- Mt 140 Heinola–Heinola kk, Heinola
- Pajulahti–Vierumäki, Nastola, Heinola
- Kiireellisimmät pyöräilyverkon täydentämiskohteet:
- Mt 313 Anianmetsä–Loukkuharju, Asikkala
- Mt 1631, mt 11841 Niemenkylä–Orimattila
(- Mt 2956 Pyhäniemi–Hollola kk, Hollola
- Mt 14043 väli Lankilantie–Käpytie, Nastola
- Mt 14087 Taavila–Kyynärä, Nastola
- Mt 15007 Lakeasuontie väli Rainiontie– Reumantie
- Vt 4 kevyen l. ylitykset Vuohkallio ja Vierumäki
- Mt 2956 Messilä–Pyhäniemi, Hollola

CitiCAP – Älykkäitä liikkumisratkaisuja (EU UIA)
Lahden kaupunki työpaikkojen liikkumisen ohjauk-
sen T&K -rahoitusta

Päijät-Hämeessä Aja K1 -luokan hankkeita ovat:
- vt 24, Paimelan alikulku, Hollola
- vt 24, Hilliläntie–Syrjäntauksentie , Asikkala
- mt 140, Jokimaa, Lahti
- mt 140, Takkula–Heinlammi, Lahti/Hollola
- mt 2956, Pyhäniemi – Hollola, Hollola
- mt 14043, Lankilantie, lahti
- mt 14086, Sipurantie, Lahti

Asikkalassa valmistellaan kevyen liikenteen väylän 
jatkosuunnittelua maantien 313 varteen Vesiveh-
maan suuntaan.

Joukkoliikenne - Palvelutason/Tarjonnan parantaminen
- Peruspalveluiden turvaaminen (erilaisten kuljetusten
yhdistämisen kehittäminen, suunnittelu ja pilotointi)
Palvelutavoitteiden toteuttaminen
- Lahti–Heinola/Nastola/Orimattila/Hollola
- Junaliikenteen kehittäminen (liikennöinti)
- Lahti–Henna –Helsinki
- Järvelä–Lahti–Uusikylä
- Lahti–Tampere ja Lahti–Jyväskylä
- Syöttöliikenne Pietariin Allegro-junaan

Lippujärjestelmät
- Lippu- ja maksujärjestelmähanke – PILETTI
- Lippujärjestelmäyhteistyö VR:n ja HSL:n kanssa

Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen

Tieliikenne - Infrastruktuuri
- Vt 12, Lahden eteläisen kehätien rakentaminen
- Hennan alueen yhteydet (kadut, liittymät)

Vt 12 Lahden e-kehätien rakentaminen alkaa 2018 
ja valmistuu 2021. Työt ovat käynnissä.
Vt 24 aluevaraussuunnitelma Karisto-Kalliola on 
laadittu.
Vt 12:n Tillolan ja Keltin välisen tieosuuden 
kunnostamiseen myönnetty 14 miljoonaa euroa. 
Toteutus 2018-2019.
Vt 4 parantaminen välillä Hartola - Oravakivensal-
mi

Logistiikka
- Kujala/Nostava, /Pennala/Henna
- Mt 312, Lahti–Nastola
- Mt 313 Vesivehmaa–Vääksy
- Kimolan kanavan kehittäminen, Heinola

Maantiellä 167 Lahden sisääntuloväylän muutos 
nelikaistaiseksi 

Tieliikenneturvallisuuden selkeä parantaminen

Lahden ydinkeskustan vetovoiman kehittäminen
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Liite 4. Päijät-Hämeen kartta vuodelle 2019
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