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1. Kokouksen avaus
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Tommi Muilu avasi kokouksen klo 10.37.
Puheenjohtaja Mika Karilla oli paikalla, muttei päässyt heti liittymään kokoukseen teknisten ongelmien
vuoksi.

2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Yhteistyöryhmä on kuntalain 58 §:n mukaan päätösvaltainen, jos enemmän kun puolet jäsenistä on
läsnä.
Esitys (pj.):
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
Päätös:
Todettiin.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys (pj.):
Yhteistyöryhmä hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys (pj.):
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jenna Koskelo ja Seija Karevaara tai heidän poissa ollessaan varajäsenensä.
Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Koivunen ja Jukka-Pekka Kataja.

5. Rakennerahastojen EAKR, kuluva ja uusi ohjelmakausi
Ohjelmakauden 2014–2020 tilannekatsaus
EAKR (Euroopan aluekehitysrahasto)
Ohjelma edennyt hyvin koko valtakunnan tasolla, varausaste lähes maksimissa
•
•
•

Rakennerahasto-ohjelman vähähiilisyystavoite (25 %) on varausten osalta jo ylitetty. 27 prosenttia EAKR-hankkeille varatusta rahoituksesta on kohdentunut vähähiilisyys erityistavoitteen mukaisiin hankkeisiin. Maksatustoteumissa osuus on viimeisimmässä tarkastelussa 22,7 prosenttia.
Ohjelman kuntarahoitustavoite 12,5 prosenttia julkisesta rahoituksesta on sekin varausten
osalta ylittynyt (18,4 %).
Etelä-Suomen maakuntien myöntövaltuudet oli jo keväällä 2020 siinä määrin käytetty, että
vuonna 2020 EAKR-haku oli mahdollista toteuttaa ainoastaan Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa
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•
•
•
•
•

Päijät-Hämeen liiton maakunnallisesta rahoituskehyksestä olemme rahoittaneet yhteensä 77
hanketta (66 maakunnallista, 11 ylimaakunnallista).
Ohjelmakauden valtuudet (16 882 020 €) on sidottu kertaalleen kokonaisuudessaan
Vapautuneiden varojen (249 534 €) ansiosta rahoitusta on sitomatta edelleen 50 896 €. Lisäksi
käytössämme tulee olemaan myöhemmin ohjelmakauden kuluessa päättyviltä hankkeilta vapautuvat ja uudelleen budjetoitavat varat.
Ohjelmakauden viimeisten vuosien 2021–2023 rahoitukseen vaikuttaa vahvasti koronasta selviytymiseen osoitettavat rahoitukset.
REACT-EU (“Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe”). Rahoitus on
määrä toteuttaa lisämäärärahana kauden 2014–2020 rakennerahastoihin. Rahoitusta on valtakunnallisesti käytettävissä noin 280 miljoonaa euroa (alueiden ja rahastojen väliset jaot ovat
vielä sopimatta). Tavoitteena on saada rahoitus käyttöön alkuvuodesta 2021.

EAKR-yritystuet
Ohjelmakaudella 2014–2020 on myönnetty Päijät-Hämeeseen 282 yrityksen kehittämisavustusta,
yhteensä 12,3 milj. euroa. Toimintaympäristön kehittämisavustusta on myönnetty 28 hankkeeseen
yhteensä 4,8 milj. euroa. Sitomatta valtuutta 16.10.2020 on 1.936.098 euroa.
ESR
ESR-valtuudet on käytetty. Päijät-Hämeeseen on rahoitettu 72 hanketta, joihin on myönnetty rahoitusta 17,7 milj. euroa.
Rakennerahasto-ohjelmakauden 2021–2027 tilannekatsaus
Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut uuden kauden Rakennerahasto-ohjelmaa vuorovaikutuksessa
maakuntien kanssa. TEM on julkaissut uuden ohjelmaluonnoksen (versio 6), joka oli rahoittajilla kommentoitavana 3.11.2020 saakka. Ohjelmaluonnoksen mukainen rakenne esitetään alla.
Komission mukaan jokaisen jäsenmaan tulee kohdistaa vähintään 30 % EAKR-rahoituksestaan toimintapoliittiseen tavoitteeseen 2 eli vähähiilisyyteen. Suomi aikoo kansallisessa ohjelmassaan laittaa vähähiilisyyttä edistävien hankkeiden osuudeksi 35 %. Vastaavasti Saavutettavalle Suomelle annetaan rajaava
prosenttiluku, joka on todennäköisesti kymmenen. Saavutettavan Suomen infrainvestoinnit kohdistuvat
idän ja pohjoisen suuralueille.
EAKR: Uusi ohjelmarakenne (luonnos)
TL 1: Innovatiivinen Suomi
• ET 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
• ET 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi
• ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen
TL 2: Hiilineutraali Suomi
• ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen
• ET 2.4: Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja palautuvuuden edistäminen
• ET 2.6: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen
TL 3: Saavutettavampi Suomi
• ET 3.3: Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen
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ESR Sosiaalisempi Eurooppa
TL 4: Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
• ET 4.1.1: Polkuja töihin
• ET 4.1.6: Uutta osaamista työelämään
• ET 4.1.7: Yhdenvertaiseen osallisuuteen
TL: Lapset mukaan ottava Suomi
• ET 4.1.10 Eväitä elämään
Myös ohjelmakauden 2021–2027 rahoitukseen vaikuttaa vahvasti koronasta selviytymiseen osoitettavat
rahoitukset. REACT-EU:n lisäksi on parhaillaan valmistelussa JTF - Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto.
JTF (Just Transition Mechanism) on kolmas alue- ja rakennepolitiikan rahasto, joka sisältyy samaan ohjelmaan EAKR:n ja ESR:n kanssa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Rahaston tavoitteena on helpottaa
ja hallita aluetaloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, joita päästövähennysten toteuttaminen aiheuttaa.
Rahastolle tavoitellaan toteutusta koko Suomessa (pl. Uusimaa ja Ahvenanmaa). Toimeenpano käyntiin
kesä–syksy 2021.
Esitys (sihteeristö):
Merkitään tiedoksi kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 sekä tulevan ohjelmakauden 2021–2027 tilannekatsaukset.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi kuluvan ohjelmakauden 2014–2020 sekä tulevan ohjelmakauden 2021–2027 tilannekatsaukset.

6. Päijät-Hämeen laadullinen tilannekuva ja aluekehityskeskustelu
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti aluekehityskeskusteluun valmistautumista kirjeessään
VN/19752/2020. Marraskuussa 2020 käydään Valtioneuvoston ja maakunnan liittojen välisiä aluekehityskeskusteluja. Päijät-Hämeen liiton keskusteluaika on 6.11. klo 9.00–11.30.
Aluekehityskeskustelun tavoite on käydä vuoropuhelua maakunnan ja Valtioneuvoston välillä kunkin
alueen keskeisistä kehittämiskysymyksistä ilmiöinä. Tällä kertaa keskustelulla on myös kytkös kansallisen
elvytyspaketin ja EU:n elpymisvälineen käyttöön, vaikkei neuvotteluissa suoranaisesti rahoitettavista
kohteista keskustellakaan. Lyhyen aikavälin kriisin lisäksi keskustellaan alueiden kestävästä kehityksestä
tulevaisuuden haasteissa. Työ- ja elinkeinoministeriön antamien otsikoiden varaan rakennettu tilannekuva korostaa alueen tärkeimpiä asioita, joihin haetaan ratkaisuja aluekehityskeskustelussa.
Keskustelun asialistan rakenteeksi maakunnan liitto ehdotti seuraavaa:
o
o
o

Rakennemuutoshistorian kääntäminen uusille kestäville urille: koulutus, yritykset, uusi osaaminen
Sosiaalisten ongelmien taklaaminen kokonaisvaltaisella ohjelmalla
Uusien avausten tarve elinvoiman korjaamiseksi: ilmapiirin, maineen ja talouden korjaaminen
alueen vetovoiman lisäämiseksi
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Keskustelun sisältöön vaikuttavat myös määrällinen tilannekuva ja aluekehityspäätös. Määrällisen tilannekuvan saa osoitteesta www.tutkihallintoa.fi/alueet. Aluekehityspäätös on osoitteessa
https://tem.fi/aluekehittamispaatos. Laadullinen tilannekuva on liitteenä.
6.11.2020 verkossa käytävään keskusteluun osallistuvat edustajat Hämeen ELY:stä, Päijät-Hämeen liitosta, Hyvinvointikuntayhtymästä, LAB-ammattikorkeakoulusta ja Lahden kaupungilta.
Esitys (sihteeristö):
Yhteistyöryhmä merkitsee laadullisen tilannekuvan ja aluekehityskeskustelun tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi laadullinen tilannekuva ja aluekehityskeskustelu.

7. Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma ja elvytysrahoitus (VM ja TEM)
Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma
Työ- ja elinkeinoministeriö ohjeisti 18.6.2020 (VN/6966/2019-TEM-11) käynnistämään alueellisten selviytymissuunnitelmien laadinnan maakunnissa koronakriisin taloudellisten vaikutusten jälkihoidon ja
jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi. Selviytymissuunnitelman tavoitteena on elinkeinorakenteen elpyminen ja uudistuminen, joka nojaa osaamiseen ja innovaatioihin ja suuntautuu kansainvälisesti. Uudistaminen vauhdittaa digitalisaatiota ja tukee kestävän yhteiskunnan rakentamista hiilineutraaliuteen pyrkivässä Päijät-Hämeen maakunnassa.
Päijät-Hämeen liitto laatii selviytymissuunnitelmaa KORjausliike-prosessissa. Suunnitelma on laadittu
laajapohjaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Mukana ovat olleet kunnat, maakunnan yhteistyöryhmä, ELY-keskus, TE-toimisto, kehittämisyhtiöt, yrityksiä, järjestöjä, korkeakoulut ja oppilaitokset sekä
elinkeinoelämä.
Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama selviytymissuunnitelman toimenpiteiden toteutukseen on tarkoitus ohjata varoja talousarvion vuoden 2020 momenteilla 32.30.40 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, 32.30.42 Yritysten kehittämishankkeiden tukeminen ja 32.30.64 EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin sekä 32.30.51
Julkiset työvoimapalvelut. Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmassa otetaan kantaa myös muuhun elvyttämisen ja aluekehityksen rahoitukseen.
Päijät-Hämeen liitto sai 184 000 euroa EAKR-rahoitusta ja 795 000 euroa kansallista alueiden kestävän
kasvun ja elinvoiman määrärahaa (AKKE). Rahoitusta matkailun toimialalle tulee Varsinais-Suomen liiton
kautta.
Hämeen ELY-keskus sai ESR-tukea 1 716 000 euroa - ja EAKR-rahoitusta 675 000 euroa yritystukiin sekä
lisäksi kansallista yritystukirahoitusta Etelä-Suomen alueelle.
Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelmassa korostuvat teollisuuden ja palvelusektorin kehittäminen, kestävä saavutettavuus, luontomatkailu, liikuntaliiketoiminta, työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen.
Päijät-Hämeen selviytymissuunnitelma (linkki pdf)
Elvytysrahoitus
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https://vm.fi/kestava-kasvu
Suomi toteuttaa kestävän kasvun ohjelman, joka tehdään yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Suunnitelman pohjana ovat kaikki aikaisemmat työt, jotka on jo tehty ja olemassa, esim.
Vihriälän työryhmän raportti, Hetemäen selvitystyö ja sen alatyöryhmät, ja vuoropuhelu keskeisten sidosryhmien ja kumppanuustahojen kanssa ja aluetoimijoiden kanssa. EU:n määräaika suunnitelmien
valmistelulle on 4/2021. Valtiovarainministeriön johdolla käynnistetään koordinaatioryhmän työskentely, jonka puheenjohtaja on Juha Majanen (VM).
Kansallinen REACT-suunnitelma kytkeytyy uuteen rakennerahastokauteen, mutta elpymisvälinekokonaisuuteen otetaan huomioon kaikki rahoitusohjelmat. Koordinaation tarvetta syntyy sen kesken, mitä toteutetaan kansallisesti, mitä osia EU:n elpymisvälineillä ja EU alue- ja rakennepolitiikan välineillä seuraavalla ohjelmakaudella. Alueelliset suunnitelmat tuovat elementtejä kansalliseen suunnitelmaan.
VM/TEM aluekierros oli Lahdessa 12.10. Tilaisuuden esitykset on tallennettu Päijät-Hämeen liiton kotisivulle: https://paijat-hame.fi/suomen-kestavan-kasvun-ohjelma-paijat-hameen-maakuntakierros-12-10-2020/
Päijät-Hämeen esitys tavoittelee 2,3 miljardin euron ohjelmasta 101 miljoonan euron osuutta. Ohjelmassa ei tule olemaan maakunnittaista jakoa. Rahoituskanavina tulee olemaan pääsääntöisesti jo olemassa olevia ministeriöiden ohjelma- ja hakuprosesseja. Sisältöehdotuksia voi toimittaa 6.11. asti valmistelevalle ministeriölle.
Päijät-Hämeen ohjelman teemoja ovat:
• Uuden aikakauden kiertotalous
• Green digi
• Hiilineutraali rakentaminen
• Sähköistyvä liikenne ja kestävä liikkuminen
• Lahti SportsHub
• Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
• Teollisuuden arvonlisäys (investoinnit, logistiikka, matkailu)
Luonnos Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelmaksi (linkki pdf)
Suomen kestävä kasvun ohjelma
(RRF) käytön painopisteet talousarvioesityksessä
Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän
kasvun uralle
Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen
Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Mrd. euroa

Yhteensä

2,33 (arvio)

0,4–0,5
0,9–1,2
0,15–0,3
0,2–0,4
0,15–0,3
0,3–0,4

Hallituksen linjaus Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä ja periaatteista jatkovalmistelulle
Liite VN
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Esitys (sihteeristö):
Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi kestävän kasvun ohjelman valmistelun osalta ja hyväksyy selviytymissuunnitelman Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistuksena.
Päätös:
Yhteistyöryhmä merkitsi asian tiedoksi kestävän kasvun ohjelman valmistelun osalta, ja hyväksyi selviytymissuunnitelman Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistuksena.

8. Hämeen ELY-keskus, puolivuotisraportti ja tulossopimuksen tarkistaminen 2021
ELY-keskusten on tullut raportoida tulostavoitteidensa toteuma ajalla 1.1.–30.6.2020 ohjaaville ministeriöille. Vuonna 2020 on tullut toteumien ja tehtyjen toimenpiteiden raportoinnin lisäksi myös arvioida
koronaepidemian vaikutuksia tavoitteiden toteutumiseen. VM laatii saatuja tietoja hyödyntäen vuoden
2021 alussa yhteenvedon koronaviruksen huomioimisesta tulosohjauksessa vuonna 2021. Erityisesti tullaan kartoittamaan tulosohjauksen puitteissa toteutettuja muutoksia tavoitteissa ja resursseissa.
Tulossopimuksen tarkistaminen vuodelle 2021 toteutetaan syksyn aikana. ELY-keskusten on tullut toimittaa tulossopimusesityksensä ohjaaville tahoille viimeistään perjantaina 16.10.2020.
Esitys (sihteeristö):
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen puolivuotisraportin ajalta 1.1.–30.6.2020
sekä tulossopimusesityksen vuodelle 2021.
Päätös:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen puolivuotisraportin ajalta 1.1.–30.6.2020
sekä tulossopimusesityksen vuodelle 2021.
Kokouksen puheenjohtajaksi siirtyi yhteistyöryhmän puheenjohtaja Mika Kari (§ 8–10).

9. ESR-haun käynnistäminen
Hämeen ELY-keskus on esittänyt rakennerahastovarojen uudelleenbudjetoinnin yhteydessä Työ- ja elinkeinoministeriölle, että Etelä-Suomen alueelle on tarve kohdistaa uudelleen budjetoitavaa rakennerahastovaltuutta ESR-hankkeiden rahoittamiseen Covid-19 koronavirusepidemiasta aiheutuneiden haittojen ehkäisemiseksi. Mahdollisen lisävaltuuden käyttöä varten Hämeen ELY-keskus varautuu avaamaan
ESR haun Etelä-Karjalan, Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueille.
Rakennemuutoshankkeiden rahoittamiseen on tarkoitus hakea myös ESR lisärahoitusta Päijät-Hämeeseen. Painopiste ja tavoite on sähköalan koulutuksen kehittäminen. Haulla tuetaan Lahden ÄRM-työryhmän (äkillinen rakennemuutos) tavoitetta sähköalan koulutuksen lisäämisestä sekä amk- että ammatillisen koulutuksen puolella.
Liitteenä esitys haun kohdentamisesta ja painotuksista.
Esitetään avattavaksi haku:
- Toimintalinja 4:n erityistavoitteessa 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen.
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Toimintalinjalta 4 erityistavoite 9.2 Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun
parantaminen.
Toimintalinjan 5:n erityistavoitteessa 10.1 Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen.

Esitys (sihteeristö):
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedokseen avattavan haun.
Päätös:
Merkittiin avattava haku tiedoksi.

10. Hämeen ELY-keskuksen strategisten kärkien käsittely yhteistyöryhmässä
Hämeen ELY-keskus on valinnut käynnissä olevalle tulossopimuskaudella kolme strategista kärkeä:
työllisyyden edistäminen
ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
kiertotalouden edistäminen
ELY-keskuksen tavoitteena on tehostaa omia toimintatapojaan sekä yhteistyötä ko. kärkien ympärillä.
ELY-keskuksen toiveena on käydä yhteistyöryhmän kanssa säännöllistä keskustelua strategisten kärkien
toteutumisesta alueella.
Esitys (pj.)
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen strategiset kärjet.
Päätös:
Yhteistyöryhmä merkitsi tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen strategiset kärjet.
Teknisten ongelmien vuoksi puheenjohtajaksi siirtyi yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Tommi Muilu
(§ 11–14).
11. Tiedoksisaantiasiat
11.1.

Maaseutuohjelman tilannekatsaus
Asian valmistelu: Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus
Maaseutuohjelmassa valmistaudutaan nykyisen kauden sulkemiseen. Joulukuussa lisätalousarvioista odotetaan lisävaroja yritystukiin. Tämän kauden viimeiset rahat tulee jaettavaksi vuoden
2021 alussa, ja perustuu ELY-keskusten haun jälkeen tehtävään analyysiin.
Ministeriöstä on saatu tieto, että rahaa on vielä tulossa vuosille 2021 ja 2022. Toteutetaan jatkuva haku ja aktivoidaan toimijoita.

11.2.

Päijät-Hämeen liiton strategiatyö
Päijät-Hämeen liitto aloittaa strategian ja siihen liittyvän maakuntaohjelman valmistelun vuoden
2021 alussa. Valmistelussa osallistetaan sidosryhmiä ja hyödynnetään syksyllä 2020 tehtyä
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ennakointia, johon kuului muun muassa kaikille avoin kysely maakunnan tulevaisuudesta. Lisäksi
on tehty muutostekijöiden analyysejä pienryhmissä.
11.3.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelman vertaisarviointi
Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan liitot toteuttivat meneillään olevan maakuntaohjelmien arvioinnin vertaisarviointina. Arviointiin laaditun kyselyn tuloksia käytiin edellisessä kokouksessa.
Etelä-Karjalan liiton tekemä kooste arvioinnista on liitteenä.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi edellä mainitut asiat (11.1.– 11.3.). Tarvittaessa näihin palataan seuraavassa yhteistyöryhmän kokouksessa.

12. Yhteistyöryhmän seuraava kokous
Esitys (pj.):
Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään helmikuussa 2021, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotus.

13. Kokouksen päättäminen
Yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja Tommi Muilu päätti kokouksen klo 12.06.

