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Koronasta selviytymiseen osoitettavat rahoitukset
1. Kansallinen elvytyspaketti (TEM)
•

160 miljoonaa euroa 2020–2021

•

Palautuvia ja sitomattomia rr-varoja ja eri momenteilta koottua kansallista rahaa

2. NEXT GENERATION EU
•

RRF, React-EU ja JTF ja muihin välineisiin ohjattavia summia

•

3,2 miljardia euroa 2021–2023

Aluekehittämisen elvytysvälineet ja niiden roolit
Nopeat toimet taantuman torjumiseksi
ALKE-elvytyspaketti 2020–2021

React-EU 2021–2023

Maaseuturahaston lisärahoitus 2021–
2022

Takaisin kasvun uralle
Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRF)

Pitkäjänteistä kasvua ja uudistumista
Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 (Suomen alue- ja
rakennepolitiikan ohjelma)

Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2021–2027

NEXT GENERATION EU – EU:N ELPYMISVÄLINE yhteensä
750 Mrd €, Suomen saanto 3,2 Mrd €
EU:n palautumis- ja
tukiväline RRF 672,5 Mrd
€
-

MUUT 30 Mrd €
REACT EU
47,5 Mrd €

josta lainoja 360 Mrd €
josta avustuksia 312,5 Mrd €

Suomen saanto 3,2 Mrd
€ josta RRF 2,3 Mrd€
VM Suomen kansallinen
elpymis- ja
palautumissuunnitelma

Alueelliset suunnitelmat eivät ole myöntämisen kriteeri,
mutta niistä voidaan nostaa asioita myös kansalliseen
suunnitelmaan.
- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elpymis- ja
palautumistukivälineen perustamisesta olisi voimassa
tammikuussa 2021
. suunnitelmat EU:lle
- Huhtikuun 2021 loppuun mennessä

Suomen saanto
140-160 M€
EAKR + ESR
- Ohjelman muutos RRohjelmaan 2014-20
-Selviytymissuunnitelmat

▪ Horisontti Eurooppa 5 Mrd €
▪ Invest EU 5,6 Mrd €
▪ Maaseudun kehittäminen 7,5
Mrd €
▪ JTF 10 Mrd €
▪ RescEU 1,9 Mrd€

Suomen JTF saanto 217 M€
Oikeudenmukaisen
siirtymän
suunnitelma

Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaan elpymispaketin
kautta EAKR+ESR -varoja kuluvan kauden ohjelmaan
ja lisäksi tulevan kauden ohjelmaan JTF-varoina

RR 2014–2020
EAKR ja
ESR

Alueiden
kestävän kasvun
ja elinvoiman
tukeminen (AKKE)

REACT-EU
2021–2023
liitetään RRohjelmaan

Maaseuturahasto
2021–2022
liitetään
nykyiseen

JTF
Oikeuden
mukaisen
siirtymän
rahasto

RRF
Suomen
kestävän
kasvun ohjelma

Rahamäärä
Suomi/Päijät-Häme

Lisärahoitus EAKR
PHL 0,2 M€
ELY 0,7 M€
ELY ESR 1,7 M€
+ kans. yritystukir.

Lisärahoitus
PHL 0,8 M€
Entistä 0,1 M€

Suomi 280 M€
Päijät-Häme?

Suomi 210 M€
Päijät-Häme?

Suomi 424 M€
Päijät-Häme?

Suomi 2,3 Mrd€
Päijät-Häme – ei
alueellista
kohdennusta
(tavoite 101 M€)

Tarkoitus (tuki)

Selviytymissuunnitelma

Selviytymissuunnitelma

talouden vihreää,
digitaalista ja
joustavaa elpymistä,
C19

Investoinnit,
yritysrahoitus,
laajakaista, digiluomutuotanto,
eläinten hyvinvointi

päästövähennysten
toteuttaminen, mm.
turpeesta
luopuminen

TKI, Vihreä siirtymä,
kv-kilpailukyky,
infra, digi, työmarkkinat, sote

Milloin

ESR marraskuu
EAKR TL 1 jatkuva
TL 2 ?

Marraskuusta
maakuntahallituksen jälkeen

Alkuvuodesta?

Alkuvuodesta?

Kesä 2021?
tn. Syksy 2021
Liittyy uuteen
ohjelmakauteen
2021–2027

Ohjelmaluonnos
marraskuun
lopussa,
toteutuksen kesällä
2021?

Kenelle
myönnetään

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKItoimijat

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKI-toimijat

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKI-toimijat

Vanhan ohjelman
mukaisesti

Yritykset, yhteisöt,
kunnat, TKI-toimijat

Kunnat, yritykset,
tki-toimijat, sotetoimijat

Keneltä haetaan

H ELY-keskus
PH liitto

PH liitto

H ELY-keskus
PH liitto

H ELY-keskus

ELY-keskus
Maakunnan liitto

Ministeriöiden
normaalikanavat

RRF:n käytön painopisteet talousarvioesityksessä

Mrd. euroa

1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän
kasvun uralle

0,4-0,5

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta

0,9-1,2

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

0,15-0,3

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen

0,2-0,4

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja
työelämän kehittäminen

0,15-0,3

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen 0,3-0,4
ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen
Yhteensä

2,33 (arvio)

1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla
Suomi takaisin kestävän kasvun uralle
OKM luonnostelua:
Toimeenpannaan olemassa olevien rakenteiden ja instrumenttien kautta mm. Suomen 1. Tulevaisuuden
avainteknologiat ja osaamisalat
1.1 Avainosaamisalojen ja teknologioiden kehittäminen Suomen Akatemian ja Business Finlandin
ohjelmallisilla, yhteensovitetuilla kokonaisuuksilla
1.2 Kumppanuudet ja ekosysteemit
Business Finlandin ja Suomen Akatemian rahoitus TKI kumppanuuksiin ja ekosysteemien kehittämiseen
TKI-henkilöstön osaamis ja koulutustason kehittäminen, osaamisen jakaminen
Sääntelykokeilut ja yritysten neuvontapalvelut (Business Finland)
1.3 Tutkimusinfrastruktuurit ja innovaatioympäristöt
Tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäytön ja palveluiden kehittäminen
Kestävien ja älykkäiden ratkaisujen innovaatio-ja kaupallistamisympäristöt
1.4 Jatkuva oppiminen

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta
Esimerkkiteemoja YM:
2.1 Energiajärjestelmä (flagship: Power-Up)
2.2 Vihreää ja digitaalista siirtymää tukevat teollisuuden uudistukset ja investoinnit
2.3 Rakennuskannan energiatehokkuus, -korjaus ja oma-energiatuotanto (flagship:
Renowation vave)
2.4 Liikenteen-, asumisen ja maankäytön vähähiiliset ratkaisut (flagship: Recharge and
refuel)
2.5 Ympäristökestävyys ja luontopohjaiset ratkaisut

Lisäksi huomioitava oikeudenmukaiset siirtymän rahoitus ja sekä maaseudun
kehittämisrahoitus

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen
Tilaisuus toimijoille? Alla kuntaliiton ehdotuksesta otteita!
•
•
•
•

Sekä julkisen että yksityisen sektorin digitalisaatiota ja innovaatioita.
matkailualan elvytystoimet, uusia avauksia
toimintavarmoja lentokenttiä, satamia ja tietoliikenneyhteyksiä
kestävien yhdyskuntaratkaisujen viennin edistäminen eli uusien ilmasto- ja ympäristöratkaisujen
sekä vesi- ja kierrätysosaamisen koulutusvienti
Maakuntajohtajat:
• Teollisuuden murros ja älykäs erikoistuminen taustana.
• Business Finlandin piiriin vahvemmin pk-yritykset koko maasta, kaikki kehittämispotentiaali
käyttöön; yritysten vienti- ja kv. osaaminen, liiketoimintaosaaminen, invest in, omistaja- ja spvaihdokset, start up ja scale up, it-osaaminen, hankintaosaaminen, tuottavuus
• Vientiyhteyksien kehittäminen
• Vientiteollisuuden kilpailukykyä tukevat saavutettavuusinvestoinnit raideyhteyksiin.
• Valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn kehittäminen uusien teknologioiden ja innovaatioiden
kautta

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation
vahvistaminen
• LVM luonnostelua
4.1 Digitaalinen infrastruktuuri ja alueellinen saavutettavuus
4.2 Yritysten, etenkin pk-yritysten, digitalisaatio ja datan hyödyntämisen
perusrakenteet
4.3 Julkisen palvelun digitalisaatio ja datan hyödyntämisen perusrakenteet
4.4 Reaaliaikatalous
4.5 Digitalisaation TKI, osaaminen ja tutkimustiedot hyödyntäminen
4.6 Kyber- ja tietoturvaratkaisut ja osaamisen kehittäminen

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut
palvelut ja työelämän kehittäminen
Tilaisuus toimijoille? Alla kuntaliiton ehdotuksesta otteita!
•

kokoamalla työllisyyttä edistävät toimet synergiseksi kokonaisuudeksi kuntien järjestämisvastuulle
(työllisyyden kuntakokeilu).
• toimintatapojen uudistamista ja digitalisaation hyödyntämistä
• Kuntien työllisyyspalvelujen toimintaedellytysten tukemista, digipalvelujen käyttäjälähtöisen
järjestelmäarkkitehtuurin luomista sekä digiosaamisen vahvista-mista
Maakuntajohtajat:
• Monipuoliset ja joustavat toimenpiteet, koska alueelliset ja paikalliset tarpeet vaihtelevat jopa
seutukunnittain
• Ennakoivan muutosturvan rahoitus
• Nuorten työllistymis- ja koulutuspolkujen varmistaminen ja sujuvoittaminen.
• Ennakoinnin parantaminen työmarkkinoiden nopeasti muuttuvista tarpeista sekä jatkuvan
oppimisen kehittäminen koulutuksessa.

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden
vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen
STM:
6.1 Parantaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaista saatavuutta purkamalla
korona epidemiasta johtuvaa palvelu ja hoitovelkaa sekä helpottamalla hoitoon ja
palveluihin pääsyä
6.2 Vahvistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen laatua, vaikuttavuutta ja tietopohjaa
6.3 Hillitä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarpeen kasvua kehittämällä
monialaisia matalan kynnyksen palveluja, ennaltaehkäisyä ja varhaista
tunnistamista
6.4 Edistää uusien toimintamallien, innovaatioiden ja teknologioiden käyttöönottoa
Sosiaali- ja terveysalalla

Kansallinen elvytyspaketti (TEM)
• Päijät-Hämeen
selviytymissuunnitelmaan tästä
linkistä (pdf)
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1. Teollisuuden toimintaympäristön kehittäminen

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

4%
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Päijät-Hämeen teollisuuden kilpailukyvyn kunnosta huolehditaan investointien, toimivan infrastruktuurin ja
kehittyvän koulutusympäristön tukemana. Strateginen tavoite on parantaa jalostusarvoa ja löytää myös uusia
kasvun kanavia.
•

tuetaan yritysten investointimahdollisuuksia Päijät-Hämeeseen

•

lisätään tukea teknologioiden kehittämiseen alueen kasvavasta tki-tarjonnasta ja muilta

•

käytetään yritysten kehittämisavustuksia monipuolisesti

•

madalletaan osallistumisen riskiä uusiin avauksiin

•

viestitään tukimahdollisuuksista yrityksille ja tuetaan hakuprosesseja edelleen

•

luodaan tai houkutellaan osaamista elinkeinoelämän tarpeisiin
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2. Palvelusektorin uusi kasvu ja parempi laatu

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

4%
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Päijät-Hämeestä rakennetaan hiilineutraalia yhteiskuntaa (MAL- ja ekosysteemisopimukset) ja uudistetaan yksityisiä
ja julkisia palveluita. Strateginen tavoite on vahvistaa koronasta toipumista digitaalisin ja älykkään erikoistumisen
toimin palvelualoilla vetovoimaa vahvistaen.
•

mahdollistetaan digitaalisten palvelujen käyttöönotto, myös kansainvälisillä markkinoilla

•

edistetään kuntakeskusten elinvoimaa uusin toimintamallein

•

kehitetään vähähiilisiä ratkaisuja ja rakentamista (MAL-sopimus)

•

hyödynnetään Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi maakunnan palvelusektorin kehityksessä

•

hyödynnetään muotoilun menetelmiä tuote- ja palvelukehityksessä

•

kehitetään hankintatointa yrittäjyyden, työllisyyden ja aluekehityksen vahvistajina
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20%

Lahti; 20,7 %
Heinola; 19,0 %

18%

Kärkölä; 17,7 %
Hartola; 16,5 %

16%

Koko maa; 15,8 %
14%

Orimattila; 14,2 %
Padasjoki; 14,2 %

12%
I itti; 13,9 %

10%

Asikkala; 13,8 %
Hollola; 13,7 %

8%

6%

3. Alueen kestävää saavutettavuutta kehitettävä

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

4%
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Päijät-Hämeellä on hyvä saavutettavuus. Saavutettavuutta tulee edelleen kehittää sujuvammaksi ja
vähähiilisemmäksi. Strategisen tavoitteena kestävämpi vetovoima ja saavutettavuus, jota hyödyntäen palvelut ja
teollisuus voivat toimia optimaalisesti ja asukkaat liikkua vähähiilisyys tavoitteiden mukaisesti.
•

parannetaan digiyhteyksiä ja -osaamista

•

kehitetään liikenneyhteyksiä taajamia eheyttäen erityisesti kuntakeskuksiin sekä joukkoliikennekäytävien
liikenteellisiin solmukohteisiin, kuten asemanseuduille

•

lisätään edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn kasvuun

•

tehdään vähähiilisiä joukkoliikenteen sekä liikkumisen uusia palveluita

•

tuotetaan ja markkinoidaan ympäristöystävällistä ja terveellistä asumista

•

luodaan pilotti- ja demoalueita kiertotalous- ja vähähiilisyystavoitteita edistämään
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4. Luonnosta ja matkailusta elvytystä – Lakeland Finland kehittämiskokonaisuus käyntiin

Hollola; 13,7 %
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Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)
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Kotimaisen lähimatkailun kysyntään vastataan tarjoamalla ajankohtaisia ja kilpailukykyisiä palveluja. Pidemmällä
aikajänteellä on odotettavaa, että myös kansainvälinen matkailu elpyy. Strateginen tavoite on jalostaa
tuotekehitystä, tehdä uutta konseptointia ja markkinointia vetovoimaa ja pitovoimaa lisäten.
•

kehitetään kotimaisen lähiruoan tarjontaa ja vientiä, “paras vesi ja puhdas vilja”

•

rakennetaan digitaalista osaamista saumattoman asiakaskokemuksen takaamiseksi

•

syvennetään Lakeland Finland -brändityötä

•

edistetään Päijänne-teemaa ja tunnettuutta kotimaanmatkailussa

•

kehitetään Päijänteen kansallispuiston ja eräelämysten palveluja

•

rakennetaan Salpausselkä Geoparkista UNESCO Global Geopark -kohde

•

kehitetään koronaturvalliset ja vastuulliset kokous, kongressi- ja tapahtuma- ja matkailukäytännöt

2020
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5. Liikunnasta ja urheilusta elinvoimaa

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)
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Päijät-Häme ja Lahden seutu tavoittelevat asemaa Pohjois-Euroopan johtavana ympärivuotisen urheilun ja
liikkumisen keskuksena 2030. Teema on osin mukana Lahden ekosysteemisopimuksessa. Strateginen tavoite liittyy
vetovoimaan ja liikunnasta syntyvän liiketoiminnan jalostusarvon nostoon.
•

kehitetään Lahden seudun monipuolinen toimintaympäristö houkuttelevaksi lähimatkailun ja tapahtumien kohteeksi eli
yhteinen Lahti Sports Hub osana Sports Business Hub Finlandia

•

lisätään Lahden seudun ainutlaatuisten urheilu- ja liikuntapaikkojen tunnettuutta kansallisesti ja kansainvälisesti (ensilumen
latu, laskettelu, reitistöt jne.)

•

hyödynnetään maksimaalisesti Lahden koordinaattorirooli kansallisena urheilukaupunkiverkoston (Helsinki, Tampere, Turku,
Jyväskylä ja Lahti) veturina; kansallisen ja kansainvälisen tunnettuuden ja osaamisen tunnustus

•

katetaan alueen oma ja ulkopuolinen kysyntä parantaen palvelujen laatua

•

kehitetään urheilu- ja liikuntapaikkoja ja niiden saavutettavuutta infrastruktuuri-investoinneilla
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6. Työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden vahvista-minen

Lähde: Tilastokeskus, Työnvälitystilasto (TEM)

4%
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2020

Päijät-Hämeessä voimavaroja tarvitaan lisää asiakaslähtöisyyden toteuttamiseen, kun ongelmat ovat kasautuneet.
Palvelurakenteita tehostetaan, jotta nuoret ja muu työvoima saadaan osaksi yhteiskuntaa, koulutusta ja työvoimaa.
Työpaikkojen turvaaminen ja niiden lisääminen osaavan työvoiman avulla on keskeistä vahvistamista, siinä missä
osallisuuden kasvattaminenkin. Strategiset tavoitteet ovat tunnistettuja teemoja.
•

yleinen koulutustason nosto

•

sosiaalisen syrjäytymisen kierteen katkaisu eri ikäryhmissä

•

yhdyspintatyön kehittäminen kuntien ja muiden palvelutuottajien välillä

•

kärjistyneen työttömyystilanteen helpottamiseen tähtäävät toimenpiteet

•

digitaalisten ratkaisujen parempi hyödyntäminen maakunnassa työllisyy-den ja osallisuuden lisäämiseksi

Suomen kestävän kasvun ohjelma tehdään yhdessä alueiden kanssa
• Päijät-Hämeen kestävän
kasvun ohjelmaluonnos tästä
linkistä (pdf)

PÄIJÄT-HÄME
KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA
2021–2023
Elinvoimaa, työllisyyttä ja kansainvälistä kasvua

Päijät-Hämeen liitto

|

Valtiovarainministeriö

|

12.10.2020

PÄIJÄT-HÄMEEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA 2021–2023

200 000

3.11.2020

9

Työttömyysaste

Tulotaso

asukasta

kuntaa

Päijät-Häme 15,1 %
Lahti 16,7 %
(
12,5 %)

Gini-kerroin
Päijät-Häme 26,0, Lahti 26,4
(
28,1)

Alle 100 hengen
yrityksiä

Työpaikat

Koulutustaso

Opiskelupaikat

Teollisuus 30 %
Kauppa ja palveluelinkeino 60 %

Kouluttamattomia
Päijät-Häme 29,7 %, Lahti 28,2 %
(
26,7 %)
Korkeasti koulutettuja
Päijät-Häme 26,8 %, Lahti 28,6 %
(
31,8 %)

Suomen keskitasoa vähemmän.
AMK-paikkoja
maakunnista 3. vähiten.

Päijät-Häme 95,5 %
Lahti 94,8 %
(
93,5%)

Lähteet: TEM, Tilastokeskus, Opetushallitus

Lahti on Euroopan
ympäristöpääkaupunki 2021

PÄIJÄT-HÄMEEN KESTÄVÄN KASVUN OHJELMA 2021–2023

3.11.2020

Uuden aikakauden kiertotalous
MIKSI

MITÄ

MITEN

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta on

Päijät-Hämeessä on vahva bio- ja

Käynnistämme korkean osaamisen

menestyvän talouden perusta ja kunnat

kiertotalouden keskittymä ja verkosto.

tutkimusohjelman, joka uudistaa

avainroolissa sen edistäjinä. Lahti on

Korkeakoulumme ovat alan erikoisosaajia.

bio- ja kiertotalouden liiketoiminnan

edelläkävijä, hyödynnämme kotitalouksissa

Rohkea yhteistyö synnyttää uusia innovaatiota

Suomessa. Rakennamme Lahteen

syntyvästä

ja

ainutlaatuisen bio- ja kiertotalouden

jätteestä jo yli 99 %.

teknologioita.

tutkimus-, testaus- ja pilotointi-ympäristön
yritysten ja korkea-koulujen yhteiskäyttöön.
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Uuden aikakauden kiertotalous

NÄITÄ TEEMME

Lahden

Kujalan

Heinolan bio- ja

materiaalikiertojen keskus

raaka-ainetehdas

kiertotalouden ekosysteemi

Uuden ajan ’kiertotaloustehdas’ vastaa

Kierrätystuote on jopa parempi kuin neitseellinen

Käynnistämme Heinolaan

EU:n painopisteisiin: kestävä pakkaaminen,

tuote. Luomme kierrätys-materiaalista uusia tuotteita

biolaitosinvestointikokonaisuuden.

mekaaninen metsäteollisuus, veden ja jätteiden

kaupallisiin tarkoituksiin esimerkiksi erottelun ja

Maaseudulta alkava puu- ja peltoarvoketju luo

hallinta, hiilineutraali rakentaminen, muovien ja

puhdistuksen avulla. Tuomme markkinoille mm.

lisäarvoa yli maakuntarajojen, kun biokiertotaloutta

tekstiilien käsittely, viljat, digitaalinen yhteiskunta

kierrätyslannoitteen sekä pakkaus-materiaaleja

vahvistetaan seutukeskuksissa. Alueen

sekä kansalaisten kestävyysajattelu. Rakennamme

terveydenhuoltoon.

toimijoiden materiaalivirrat ja yritysyhteistyö

kierto-taloustehtaan 2021–2023 yhdessä yli 70

mahdollistavat uuttolaitoksen rakentamisen ja

kansainvälisen yrityksen kanssa.

lannoiteinnovaatioiden hyödyntämisen.
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Green Digi
MIKSI

MITÄ

MITEN

Tulevaisuuden kaupungit nojaavat

Lahden uusi asema yliopisto-kaupunkina,

Salpauksen, LABin ja LUTn opiskelupaikkoja

älyteknologialla tuotettuihin palveluihin.

vahva cleantech- ja muotoiluosaaminen

lisätään tietotekniikan, digitalisaation ja

Lahden seudun yritysten digitaalista

sekä alueelle hakeutuneet ICT-alan

digitaalisen palvelutuotannon opinnoissa.

osaamista ja mahdollisuuksia hyödyntää

yritykset vauhdittavat kehitystä kohti

Opiskelijat otetaan aktiivisesti mukaan

sitä

digitalisaation kärkeä. Lahti on mm.

ratkaisemaan Lahden seudun haasteita

on parannettava.

ensimmäisenä maailmassa mahdollis-tanut

digitali-saation keinoin. Alueen yritysten

asukkaiden henkilökohtaisen liikkumisen

digiosaamista vahvistetaan.

päästökaupan (CITICAP).
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Green Digi

NÄITÄ TEEMME

Vihreä älyinfra

Kestävä, älykäs

Suomen käyttäjälähtöisin

ympäristökaupunki

kaupunki

5G-verkon, jonka avulla voi testata ja kehittää

IoT sensorit ja anturit tuottavat tietoa

Valjastamme asukas- ja yrityslähtöisen

teknologiaa hyödyntäviä tuotteita ja palveluita.

alueemme suunnittelun ja päätöksen-teon

digipalvelumuotoilun alueen toiminnallisuuden

Asennamme kiertotalouden, vähähiilisyyden ja

tueksi. Avaamme ympäristötiedon myös

ja menestymisen tekijäksi. Digisaunan ja

kestävän liikkumisen kohteisiin IoT sensoreita

korkeakoulujen ja yritysten käyttöön.

etsivän työn avulla löydämme tukea tarvitsevat

ja antureita. Hankimme Lahden kaupungille

Rakennamme älykkään liikkumisen

yritykset ja sparraamme niitä

datan keräämiseen soveltuvan IoT-alustan.

testausalustan ja dataa hyödyntäviä liikkumisen

eteenpäin digitalisaation polulla.

Avaamme Niemen kampusalueelle

ratkaisuja, kuten Last Mile, Älypyörätie ja
Smart Matkakeskus.

Hiilineutraali Päijät-Häme 2030
Hiilineutraali Lahti 2025
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Hiilineutraali rakentaminen
MIKSI

MITÄ

MITEN

Rakennus- ja kiinteistöala tuottaa noin 30

Luomme tuotekehitys-, tutkimus- ja

Päijät-Hämeen alueella toimii jo runsaasti

% Suomen hiilidioksidi-päästöistä ja

pilotointialustan hiilineutraalin ja

alan yrityksiä. Kehityskeskus ja pilottikohteet

maailmanlaajuisesti

energiatehokkaan rakentamisen

tarjoavat oppilaitoksille ja yrityksille

39 %. Suomella on todellinen mahdollisuus

innovaatioille – rakennusten koko

ainutlaatuisia yhteistyö-

kansainväliseen edelläkävijyyteen.

elinkaareen kaavoituksesta

ja TKI-mahdollisuuksia.

purkumateriaalin hyödyntämiseen.
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Hiilineutraali rakentaminen

NÄITÄ TEEMME

Hiilinegatiivinen

Kisapuisto – hiilineutraali

Hiilineutraalia

Hiilineutraalit

kortteli

jalkapallostadion

korjausrakentamista

kylät

Rakennamme ympäristö-tavoitteiltaan

Luomme maailman

Kuinka vanha sisäilma-ongelmainen

Teemme hiilinegatiivisen kyläpilotin

maailman kunnianhimoisimman asuin-

ensimmäinen hiilineutraalin

betonikerrostalo korjataan

kehittämällä energiaratkaisujen

ympäristön. Kansainvälisesti uniikissa

jalkapallostadionin

nykyaikaiseksi

yhteishankintoja, korjaus-ratkaisuja ja

demoympäristössä maksimoimme puun

yhteistyössä alueen yritysten

energiatehokkaaksi puukerrostaloksi?

sähköisen talotekniikan

käytön, hyödynnämme purkubetonin,

ja korkeakoulun kanssa.

Me teemme sen.

demoympäristöä.

aurinkokennot, viherkatot ja
pihaviljelyratkaisut…
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Sähköistyvä liikenne ja kestävä liikkuminen
MIKSI

MITÄ

MITEN

Pelkästään joukkoliikenteen

Lahti Electric and Sustainable

Rakennamme Päijät-Hämeeseen alan

sähköistämisellä voidaan saavuttaa

Traffic -ekosysteemi edistää liikenteen

osaamisen ja koulutuksen huippu-

6-8 % päästövähennykset.

sähköistämistä ja

keskittymän. Lisäämme koulutus-tarjontaa

kestävää liikkumista koko

sijoittamalla LAB-ammattikorkeakoululle

Suomessa ja kansainvälisesti.

sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun ja insinöörikoulutuksen.
LUT-yliopistoon tuomme sähkötekniikan

professuurin sekä uusien
liikkumisratkaisujen tutkimuspainotuksen.
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Sähköistyvä liikenne ja kestävä liikkuminen

NÄITÄ TEEMME

Pippo-Kujalan

Lahti

Ensimmäisen ja viimeisen

Uudet liikkumis- ja

logistinen yritysalue

LatausHub

mailin sähköistyspilotti

liikennöintiratkaisut

Kansallisesti merkittävä ja Lahden ainoa

Lahden LatausHub -pilotti

Sähköistämme Lahden kaupungin

Rakennamme Kymiringille

uusi työpaikka-alue, joka kytkeytyy

tarjoaa keskitetyn, eri ajoneuvoja

jakelulogistiikan. Tulevaisuudessa

vähäpäästöisen kevyen- ja raskaan

vahvasti vuonna 2020 valmistuvan

palvelevan suurteholatauksen

tavara liikkuu ekologisesti sata-mista ja

liikenteen

eteläisen kehätien logistiseen sijaintiin

kaupunkiympäristössä yksityisautoille,

varastoista logistiikka-keskuksiin ja

harjoittelu- ja testiradan, jonka

ja ulosmittaa jo tehdyn 275 miljoonan

takseille, hyötyajoneuvoille ja busseille.

kaupunkijakelussa. Pilotoimme

yhteyteen luomme alan tuotekehitys- ,

euron liikenneinvestoinnin hyödyt.

Laajan verkoston toteuttama pilotti on

viimeisen mailin latausinfran yhdessä

digitalisaatio- ja simulaatioympäristön

Vetovoimainen yritysalue tarjoaa

kotimaassa ja kansainvälisesti

tekno-logiayritysten, logistiikka- ja

tuotekehitykseen.

puitteet 3 000 – 4 000 uudelle

skaalattava referenssiratkaisu.

kuljetusyritysten sekä kaupan

työpaikalle.

suuryksiköiden kanssa.

Kansainvälisen
urheilumaailman arvostama
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Lahti SportsHub
MIKSI

MITÄ

MITEN

Lahti on kansainvälisesti tunnettu ja

SportsBusinessHub Finland vahvistaa

Päijät-Hämeessä sijaitsevat kansainvälisen

arvostettu urheilukaupunki, klassinen

Suomen asemaa kansainvälisen tason

tason Olympic Training Centerit Vierumäki

talviurheilun sydän. Alueella toimii

urheilu-liiketoiminnan osaajana, urheilun

ja Pajulahti. Käynnistämme TKI-yhteistyön

runsaasti urheilu- ja teknologia-sektorin

tutkimus- ja testialustana sekä

LUT-yliopiston kanssa urheilun ja

yrityksiä ja urheilu-

maailmanluokan pelikenttänä. Lisäämme

liikkumisen simuloinnissa sekä eSports -

turismin kasvupotentiaali

urheilu-, tapahtuma- ja matkailutarjontaa

tutkimus- ja kehitystyön LAB-ammatti-

on merkittävä.

kotimaisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin.

korkeakoulun kanssa.
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Lahti SportsHub

NÄITÄ TEEMME

Sports Center

Kansainvälisen tason tutkimus-,

Sports Tourism

-investointiohjelma

testaus- ja

nousee podiumille

start-up-alusta
Salpausselkä, Lahden Urheilukeskus, Kisapuisto

Lahti Region koordinoi Suomessa

sekä uusi Ranta-Kartanon alue muodostavat

Tarjoamme urheilijoiden ja yritysten käyttöön

kansainvälisten urheilutapahtumien

ainutlaatuisen urheilun, liikunnan ja

kaksi Olympic Training Centeriä, Suomen

yhteistyöverkostoa, joka edistää Suomelle

hyvinvoinnin infrastruktuurin. Luomme

ainoan Paralympic Training Centerin sekä

oikeiden kansainvälisten suurtapahtumien

alueesta kansainvälisesti vetovoimaisen ja

pohjoisen Euroopan ainoan GP-tason radan ja

hakua. Avaamme liikunta- ja matkailuyritysten

yrityksiä houkuttelevan keskittymän. Uusien

testiympäristön. Smash-Lahti startup-

ovia voimakkaasti kasvavalle

yksityisten ja julkisten investointien

ekosysteemi palvelee alueen urheilua ja

urheilumatkailulle.

kokonaisarvo on

liikuntayrityksiä.

noin 150 M€.

Hyvinvointia vahvistetaan yhdessä
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Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen
MIKSI

MITÄ

MITEN

Päijät-Hämeen vaikea työttömyys heijastuu

Osallisuuden kasvattaminen,

Työkalumme suunnan kääntämiseksi ovat

monimuotoisina ongelmina maakunnan

työllistymispolkujen synnyttäminen ja

yleinen koulutustason nosto, sosiaalisen

asukkaiden elämässä. Tarvitsemme resursseja

työpaikkojen lisääminen ovat tärkeitä koko

syrjäytymisen kierteen katkaisu eri

kasautuneiden sosiaalisten ongelmien

Päijät-Hämeelle ja erityisesti Lahden

ikäryhmissä, yhteistyön kehittäminen

ratkaisemiseen ja työllistymispolkujen

kaupungille. Tavoitteemme on, että

kuntien ja muiden palvelutuottajien välillä,

rakentamiseen.

asukkaiden kokemus osallisuudesta ja

kärjistyneen työttömyystilanteen

vaikutta-misesta vahvistuu ja syrjäytymis-

helpottaminen sekä digitaalisten

riskissä olevien määrä on maan

ratkaisujen kehittäminen.

keskitasoa pienempi.
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Sosiaalisen osallisuuden vahvistaminen

NÄITÄ TEEMME

Lisää työllisyyttä

Räätälöityä

ketterin kokeiluin

hyvinvointia

Pilotoimme uutta yhteistoimintamallia Heinolan

Painopisteitä ovat mielen hyvinvointi, arjen turvalli-suus,

työllisyysohjelmassa, laajennamme pienten kuntien

päihteettömyys ja terveelliset elämäntavat, osallisuus ja

elinvoimaa -hanketta ja lisäämme resursseja Tukea

yhteisöllisyys. Kohdistamme tukipalveluja ja valmennusta

työelämään -toimintaan. Työllistämme palkkatuella ja

työikäisten nuorten ja työttömien hyvinvointiin. Käynnistämme

työkokeilulla pitkäaikaistyöttömiä, osatyökykyisiä ja nuoria

yksilöille ja ryhmille suunnatut uudenlaiset coaching-palvelut,

työttömiä liikuntaseuroihin, muihin yhdistyksiin ja edelleen

kehitämme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän

yrityksiin.

digisotepalveluja ja siirrymme yhteen palvelukanavaan.

Logistiikan helmi ja
kasvava investointikohde
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Teollisuuden arvonlisäys
MIKSI

MITÄ

MITEN

Yritysten vientikilpailukykyä

Olemme tunnistaneet teollisten yritysten

Luomme maakunnan perusteollisuutta ja

on tuettava koronasta selviyty-miseksi.

investointitarpeita yli 200 miljoonalla

elinkeinoelämää tukevan kehittämis- ja

Päijät-Hämeelle tärkeää

eurolla puutuote-, muovi, mekatroniikka- ja

investointi-ohjelman. Parannamme

ovat investoinnit erityisesti

viljaklusterin kehittämiseen. RRF-rahoitus

kasvualojen kansainvälistä kilpailukykyä ja

pk-yrityksiin. Myös kansainvälisen

ja investointituet ovat edellytys

turvaamme työpaikat

matkailun uuteen kasvuun on

usealle hankkeelle.

maakunnassa.

varauduttava.
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Teollisuuden arvonlisäys

NÄITÄ TEEMME

Tuemme teollisuuden

Kansallinen logistiikan ja

Kansainvälisen

investointeja ja tuotekehitystä

logistiikkaintensiivisen teollisuuden

matkailun uusi alku

keskus
Fazer Mylly ottaa syksyllä 2020 käyttöön kaurasta

Kansallisen Lakeland yhteistyön keskiössä

ksylitolia valmistavan tehtaan, mikä voi johtaa uusiin

Nostavan logistiikka-alue Hollolassa

Päijät-Hämeessä ovat vesistö, Salpausselkä

viljaklusterin investointeihin. Koskisen Oy:lle

luo tavaraliikenteen keskuksen ja Vuosaaren

UNESCO Global Geopark, digitaaliset työkalut

Kärkölään on suunnitteilla 35–40 miljoonan euron

suursatamaa täydentävän sisämaan

ja palveluiden

teollinen investointi, josta toteutuessaan syntyy yksi

terminaalin Lahti–Kerava oikoradan ja valtatien

digitaalinen kehittäminen.

Suomen merkittävimmistä mekaanisista biojalosta-

12 uuden linjauksen välittömään tuntumaan.

Investointisuunnitelmissa mukana mm. Lahden

moista. Versowood Oy on toteuttamassa

Ranta-Kartanon hyvinvointi-keskus, Päijänteen

Vierumäelle yhteensä noin 30–40 miljoonan

ja vesistöjen

kehittämisinvestointeja.

ranta-alueet sekä Vierumäki.

Kestävän kasvun ohjelmamme toteuttaa
EU:n Green Deal -ohjelman ja Suomen hallitusohjelman tavoitteita.

2020-luku on ympäristön vuosikymmen.
Muutos alkaa Lahdesta.

Kiitos!
etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

www.paijat-hame.fi

www.facebook.com/phliitto

@phliitto

