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ALLEKIRJOITUKSET

Mika Kari
Puheenjohtaja

Maija Väkeväinen
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT §

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT
Olen tarkistanut kokouksen pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun mukaiseksi.

Allekirjoitukset

___ / ___ 2021

___ / ___ 2021

Aija-Riitta Saastamoinen

Jussi Eerikäinen

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ
Päijät-Hämeen liiton toimistossa

Todistaa

1.3.2021 kello 9.00–15.00

Pöytäkirjanpitäjä

Maija Väkeväinen
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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.02.

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

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys (maakuntajohtaja):
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija-Riitta Saastamoinen ja Jussi Eerikäinen tai heidän poissa ollessaan
varajäsenensä.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

5. Välittävän toimielimen tehtävien hoitaminen yhteistyössä maakuntien liitoissa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021–2027
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto
EU:n ohjelmakauden 2021–2027 rakennerahastojen hallinnoinnin järjestäminen on valmistelussa työ- ja
elinkeinoministeriössä. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 valmistelussa on
edetty vaiheeseen, jossa maakuntien liittojen kesken tehtävää yhteistyötä välittävän toimielimien tehtävien hoitamisessa on tarvetta täsmentää säädösvalmistelussa sekä hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamisessa.
Työ- ja elinkeinoministeriö pyysi maakuntien liittoja esittämään näkemyksensä välittävän toimielimen
tehtävien hoitamisessa tehtävästä yhteistyöstä viimeistään 15.1.2021. Maakuntien liittojen oli ilmoitettava asetettuun määräaikaan mennessä tilanne seuraavien tehtävien osalta:
1) Valmistelevat tehtävät
2) Esittelytehtävät
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3) Päätöksenteko eli ratkaisuvalta
4) Viestintätehtävien ja seurantakomiteaa koskevien tehtävien hoitaminen
5) Etelä-Suomen maakuntien liitot: Maakunnan liittojen yhteistyö välittävän toimielimen tehtävissä Etelä-Suomessa.
Aiemmassa valmistelussa (Maakuntahallitus 11.01.2021 §) on todettu Etelä-Suomen maakuntien liittojen toivovan välittävän toimielimen tehtävien kokoamista yhdelle liitolle. Tämä tarkoittaa Uudenmaan
liiton koordinoivaa roolia välittävänä viranomaisena Etelä-Suomen suuralueella. Käytännössä jokainen
liitto valmistelee ja päättää omat hankkeensa mutta muodollinen EURA-järjestelmään liittyvä päätöksenteko on Uudenmaan liitolla. Uudenmaan liitto myös huolehtii hankkeiden maksatuksesta ja tarkastuksesta. Näin yksittäisten maakunnan liittojen ei tarvitse varata henkilöresursseja kaikkiin hallinto- ja
valvontajärjestelmän vaatimiin rooleihin, vaan ne hoidetaan keskitetysti ja kustannustehokkaasti.
Tehtävien kokoamisesta säädetään toimeenpanoasetuksessa. Etelä-Suomen maakuntien liittojen yhteistyöhön osallistuvien maakuntien liittojen on toimitettava asetettuun määräaikaan mennessä vahvistus
päätöksestään osallistua Uudenmaan liiton koordinaatioon. Rahoituslakiluonnoksen 11 §:n yhteistyötä
koskeva sopimus on liitettävä hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaukseen.
Maakuntahallitus linjasi kokouksessaan (11.1.2021 § 6), että Päijät-Hämeen liitto on halukas sopimaan
edellä mainittujen tehtävien hoitamisesta rakennerahastojen ohjelmakaudella 2021–2027 yhdessä muiden Etelä-Suomen maakuntien kanssa vastaavaan tapaan kuin on toimittu ohjelmakaudella 2014–2020.
Maakunta on halukas tekemään sopimuspohjaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa ja valmis osallistumaan Uudenmaan liiton koordinaatioon myöhemmin tarkemmin sovittavalla tavalla.
Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedokseen maakuntahallituksen päätöksen.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

6. Maakunnan toimeenpanosuunnitelma vuoden 2021 osalta sekä vuoden 2021 rahoitussuunnitelmat ja
alustavat arviot vuoden 2022 rahoitusosuuksista
Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto
Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät toimeenpanosuunnitelmat vuoden 2021 osalta sekä
vuoden 2021 rahoitussuunnitelmat ja alustavat arviot vuoden 2022 rahoitusosuuksista pyydetään
toimittamaan 12.3. mennessä (ohje ja liite VN/6966/2019-TEM-39).
Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman liittyen on laadittava EU-rahoitussuunnitelma 2021 ja
2022. Rakennerahastoja koskevat indikatiiviset esitykset laaditaan toimintalinjoittain maakunnan liiton
ja ELY-keskuksen osalta.
Tämän lisäksi maakunnat voivat sisällyttää selviytymissuunnitelmat maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan tai vaihtoehtoisesti liittää ne toimeenpanosuunnitelman liitteeksi. Maakunnan yhteistyöryhmä on jo kokouksessa 9.11.2020 käsitellyt asiana selviytymissuunnitelman, kestävän kasvun ohjelman valmistelun ja hyväksynyt selviytymissuunnitelman Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman tarkistuksena. Uusi maakuntastrategia- ja ohjelma laaditaan tämän vuoden aikana.
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Liitteet:
Päijät-Hämeen toimeenpanosuunnitelma (selviytymissuunnitelma)
Päijät-Hämeen kestävän kasvun ohjelma
Rahoitussuunnitelmataulukko

Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä hyväksyy rakennerahastoja koskevan rahoitussuunnitelman.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

7. Seuraava EAKR- ja ESR-haku (REACT-EU ja palautuvat varat)
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto ja Sinikka Kauranen Hämeen ELY-keskus
Seuraava EAKR-haku avataan helmikuussa 2021. Samassa haussa myönnetään rahoitusta REACT-EUlisärahoituksesta ja palautuvista varoista. REACT-EU on covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen tarkoitettu elpymisen tukirahoitusväline.
Seurantakomitea hyväksyi 4.12.2020 REACT-EU-välineen kautta Suomeen kanavoituvien lisämäärärahojen sisällöt. Lisämäärärahoilla tuetaan pk-yrityksiä erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta. Lisämäärärahoja ohjataan myös T&K-toimiin, digitaaliseen osaamiseen sekä yritysten ja niiden
henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämiseen.
REACT-EU tuo lisärahoitusta käynnissä olevaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020-ohjelmaan. Suomi
saa alustavan arvion mukaan REACT-EU-välineestä noin 160 miljoonaa euroa. Rakennerahasto-ohjelmaan kanavoidaan lisäksi myös valtion vastinrahoitusta. Erilaisiin hankkeisiin käytettävissä olevat määrärahat olisivat siten yhteensä noin 270 miljoonaa euroa vuosille 2021–2023.
REACT-EU:sta rahoitettavat hankkeet tulee toteuttaa 31.8.2023 mennessä ja vuoden 2023 loppuun
mennessä tulee jättää viimeiset maksatushakemukset.
Haku toteutetaan yksivaiheisena hakuna EAKR 22.2.–31.3.2021 ja ESR 22.2.-9.4.2021. Tavoitteena on
saada hankkeet liikkeelle jo ennen kesälomaa. Käytössä voi olla jopa 8 erityistavoitetta, joten hakijoiden
ohjeistaminen on tärkeää. Etelä-Suomen maakuntien yhteisenä painotuksena on liittymäpinnat alueellisiin selviytymissuunnitelmiin. Lisäksi hakijoita kannustetaan tekemään ylimaakunnallista yhteistyötä
sekä pohtimaan mahdollisia EAKR-ESR rinnakkaishankkeita.
Päijät-Hämeen omina maakunnallisina painotuksina ovat EAKR –hankkeissa on maakuntaohjelman mukaisuus ja älykkään erikoistumisen strategiset kärjet. ESR hankkeissa korostetaan eri selviytymissuunnitelman mukaisuutta.
Palautuvista varoista rahoitusta on käytettävissä noin 230 000 euroa. REACT-EU-rahoituksen maakunnalliset ja rahoittajakohtaiset osuudet on sovittu siten, että Päijät-Hämeen maakunnan saamasta myöntövaltuudesta (n. 9,4 M €) tulee Päijät-Hämeen liitolle haun kautta jaettavaksi noin 2,6 miljoonaa euroa.
Lisätietoa REACT-EU:sta:
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https://www.rakennerahastot.fi/web/etela-suomen-suuralue/etusivu/-/asset_publisher/2OjtcIgOTFp1/content/react-eu-rahoitusta-haettavissa-alkukevaasta-eakr-ja-esr-hakuinfot-helmikuussa/maximized
Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

8. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)
Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määrärahaa on mahdollista kohdentaa alueen selviytymissuunnitelman toimeenpanoon temaattisesti valittuihin osioihin. Määräraha sopii luonteensa
vuoksi hyvin ketteriin kokeiluhankkeisiin tai kehitysprosesseihin, joilla etsitään uusia ratkaisuja tai valmistellaan isompia kansainvälisiä tai kansallisia hankekokonaisuuksia.
AKKE-määrärahalla rahoitettavien hankkeiden valinnassa noudatetaan seuraavia kriteereitä:
Hankkeen tulee:
• perustua alueelliseen selviytymissuunnitelmaan ja
• edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai
• edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistumista
Lisäksi maakunta voi asettaa muita kriteereitä.
Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

9. Ohjelmakausien vaihtuminen
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman viestintästrategian mukaisesti
rakennerahastoviestinnän tehtävänä ja tavoitteena on tehdä tunnetuksi rakennerahastoista rahoitettavaa hanketoimintaa ja ohjelmatyötä sekä kertoa sen tuloksista. Tätä varten Etelä-Suomen maakunnat
päättivät koota ohjelmakauden tulosjulkaisun, jonka tavoitteena on tarjota tietoa ohjelmakauden tähänastisesta tavoitteiden saavuttamisesta helppotajuisesti ja kiinnostavalla tavalla esitettynä. Painopisteenä on konkreettisten hanke-esimerkkien ja hanketulosten sekä hyvien käytäntöjen esille nostaminen
innostavalla ja raikkaalla tavalla. Tulosjulkaisun viestintäkampanjaa on toteutettu tammi- helmikuussa
2021.
Tarkoituksena oli järjestää yhdistetty kuluvan ohjelmakauden loppuseminaari ja tulosjulkaisun julkistamistilaisuus sekä uuden ohjelmakauden 2021–2027 käynnistämistapahtuma. Koronatilanteen vuoksi
tapahtuma toteutetaan verkkotilaisuutena 27.4.2021 klo 12–15. Koska uuden ohjelmakauden aloitus
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siirtyy syksylle (1.9.2021), tilaisuuden sisältö painottuu päättyvän ohjelmakauden tulosten julkistamiseen.
Esitys (maakuntajohtaja):
Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedokseen.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

10. Päijät-Hämeen maakuntastrategian 2022–2025 laadinnan prosessi
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallitus päätti 14.12.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS) Päijät-Hämeen uuden
maakuntastrategian ja -ohjelman valmisteluun. Sen tarkoituksena on antaa kaikille Päijät-Hämeen kehittämisestä kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista siihen.
Tätä edellyttää myös laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99).
Maakuntaohjelma ja strategia kirjoitetaan Päijät-Hämeessä siten, että siinä yhdistetään strategiset linjaukset, älykkään erikoistumisen strategia (ÄES) ja rakennerahastovarojen käyttö. Tästä kokonaisuudesta käytetään tässä nimeä strategia. Maakuntavaltuustoa informoitiin joulukuussa 2020 strategisen
ennakoinnin tuloksista, jota on tehty syyskaudella 2020.
Strategiatyötä koordinoivana aluekehitysviranomaisena toimii Päijät-Hämeen liiton toimisto ja valmistelua johtaa kehittämisjohtaja.
Valmistelun vaiheet:
- Valtuustoseminaarit tai vastaavat tietoa jakavat ja osallistavat tapahtumat helmi–toukokuu
2021
- Virkamiesvalmistelu I helmi–toukokuu 2021
- Kirjoittaminen touko–kesäkuu 2021
- Lausuntokierros elo–lokakuu 2021
- Virkamiesvalmistelu II lokakuu 2021
- Lausuntokierroksen mahdollisesti vaatimat muutokset kirjoitetaan strategialuonnokseen syksyllä 2021
- Maakuntahallitus ja hyväksyminen maakuntavaltuustossa joulukuussa 2021.
Suunnitelma oli nähtävillä 15.12.2020–14.1.2021.
Liite: Päijät-Hämeen maakuntastrategian laadinnan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Esitys (maakuntajohtaja)
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi maakuntastrategian laadintaprosessin vaiheet.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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11. Hämeen ELY-keskuksen toimintakertomus 2020 ja vuoden 2021 tulostavoitteet
Asian esittely: Teea Lyytikäinen
ELY-keskusten, TE-toimistojen ja KEHA-keskuksen yhteinen tilinpäätös laaditaan Valtiokonttorin antamien ohjeiden ja rakenteen mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, joka kuvaa vuoden
2020 osalta mm. toiminnan tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta. Toimintakertomus laaditaan
tammi-helmikuun 2021 aikana ja virastokokonaisuuksien yhteinen tilinpäätös hyväksytään helmikuun
loppuun mennessä.
Hämeen ELY-keskus ja ohjaavat tahot ovat allekirjoittaneet vuoden 2021 tulostavoiteasiakirjan.
Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu)
Hämeen ELY-keskus esittelee maakunnan yhteistyöryhmälle vuoden 2020 toimintakertomuksensa sekä
vuoden 2021 tulostavoitteet, merkitään tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

12. Tiedoksisaantiasiat
12.1.

Etelä-Suomen ESR-haku syksyllä 2020
Asian esittely: Sinikka Kauranen
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESR-haku Etelä-Suomen
alueella oli avoinna 3.11.–30.11.2020. Erityisenä painotuksena Covid-19 koronavirusepidemian
aiheuttamat haasteet nuorten opiskeluun sekä nuorten syrjäytymisvaara.
Etelä-Suomen suuralueosion ESR-hankehakuun tuli hakemuksia yhteensä 47 kappaletta. Saaduista hakemuksista yleiset valintaperusteet täytti 41 hakemusta, jotka etenivät erityistavoitekohtaiseen pisteytykseen. Esiteltävistä hankkeista 8 kohdistuu Päijät-Hämeeseen tai on ylimaakunnallisia siten, että Päijät-Hämeestä on hankkeessa pää- tai osatoteuttaja.
Päijät-Hämeen osalta esitetään käytettävissä olevasta myöntövaltuudesta myönteisenä esityksenä kuusi hanke-esitystä. Kaksi hakemusta esitetään arvioinnin perusteella kielteisenä. Yhteensä
näiden rahoitus kattaa Päijät-Hämeessä käytettävissä olevan rahoituskehyksen n. 1,65 miljoonaa
euroa ja lisäksi Päijät-Hämeeseen on tulossa rakennemuutosrahoitusta arviolta 365 000 €. Valittujen hankkeiden kustannusarviot tulee sovittaa käytettävissä olevaan myöntövaltuuteen.
Yhteenveto hankkeista
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Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu)
Yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

13. Muut asiat
Esitys (maakuntajohtaja):
Merkitään tiedoksi.
Päätös:
Merkittiin tiedoksi seuraavat asiat:
-

Jussi Eerikäisen esittämä suhdannekatsaus.

Rakennemuutos
suhdannekatsaus.pdf

-

MTK Hämeen toiminnanjohtajana aloittaa 1.3. Päivi Rönni. Puheenjohtaja kiitti Jukka-Pekka Katajaa ansiokkaasta toiminnasta yhteistyöryhmässä.

14. Yhteistyöryhmän seuraava kokous
Esitys (maakuntajohtaja):
Seuraava yhteistyöryhmän ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.49.

