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Osallistujat:
Mika Kari, (SDP, Lahti) puheenjohtaja
Maakunnan liitto ja sen jäsenkunnat
Kirsi Lehtimäki (SDP, Heinola)
Tuula Koivunen (SDP, Orimattila)
Juha Rostedt (KOK, Lahti), vpj., poistui klo 11.08, 6 § käsittelyn aikana
Katja Riihilahti (KOK, Asikkala), poistui klo 11.43, 11 § käsittelyn aikana
Jenna Koskelo (KESK, Lahti)
Vesa Salminen (PS, Lahti)
Aija-Riitta Saastamoinen (VIHR, Lahti)

Varaedustaja
Tuukka Sorri (SDP, Hollola)

Raili Koskinen (SDP, Sysmä)
Mira Vilkman (SDP, Padasjoki)
Mika Järvinen (KOK, Sysmä)
Kristiina Hämäläinen (KOK, Hollola)
Henni Hyytiä-Ilmonen (KESK, Lahti)
Taisto Tervo (PS, Hartola)
Jani Uhrman (VIHR, Lahti)

Ohjelmaa rahoittavat valtion viranomaiset ja muut valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot
Tommi Muilu, Hämeen ELY, vpj.
Marja Hiitiö
Sinikka Kauranen, Hämeen ELY
Niina Lamberg
Jarmo Paukku, Hämeen ELY
Kari Kivikko
Kari Sartamo, Hämeen ELY
Matti Nykänen
Timo Karhumäki, Uudenmaan ELY-keskus
Maarit Saari
Merja Ekqvist, Etelä-Suomen AVI
Sanna Puura
Jouni Rantala, Suomen metsäkeskus
Karen Wik-Portin
Hannu Rantanen, Lahden yliopistokeskus
Minna-Maija Salomaa
Alueen kehittämisen kannalta tärkeimmät työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt
Tiina Wangel, Päijät-Hämeen yrittäjät ry.
Heta Vihervirta-Vuontelo, poistui klo
11.45, 11 § käsittelyn aikana
Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari, poistui klo 11.34, 10 § käPäivi Pulkki
sittelyn aikana
Timo Bergman, AKAVA
Heidi Savolainen
Päivi Rönni, MTK-Häme
Elina Nummela
Jari Kinnunen, EK
Jukka Lempiäinen
Timo Katajainen, SAK
Anja Sagulin
Jarkko Koivisto, STTK
Marika Kyyny
Seija Karevaara, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri, saapui klo 10.42, Matti Seppä
5 § käsittelyn aikana
Pysyvät asiantuntijat:
Anu Taipale, Päijänne-Leader ry, Etpähä ry
Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus

Jukka-Pekka Jauhiainen

Muut osallistujat:
Niina Pautola-Mol, maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto, sihteeristön pj.
Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja, Päijät-Hämeen liitto, sihteeristön vpj.
Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, Päijät-Hämeen liitto, sihteeristön jäsen
Timo Kukkonen, kehittämispäällikkö, Hämeen ELY-keskus, maaseutuyksikkö, sihteeristön jäsen
Eini Hirvenoja, johtava asiantuntija, Uudenmaan ELY-keskus, sihteeristön vakituinen asiantuntija
Petri Veijalainen, erityisasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto, sihteeristön asiantuntija
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Hanna Laaksonen, erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus, Uudenmaan liitto, sihteeristön
asiantuntija
Valtteri Karhu, rahoituspäällikkö, Hämeen ELY-keskus, asiantuntija
Vesa Jouppila, johtaja, Hämeen ELY-keskus, asiantuntija
Elina Aakko, erityisasiantuntija, Päijät-Hämeen liitto, sihteeri
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ALLEKIRJOITUKSET

Tommi Muilu
Kokouksen puheenjohtaja

Elina Aakko
Sihteeri

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

Allekirjoitukset

24.9.2021

21.9.2021

Kirsi Lehtimäki

Jouni Rantala

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ
Päijät-Hämeen liiton toimistossa

Todistaa

27.9.2021 kello 9.00–15.00

Pöytäkirjanpitäjä

Elina Aakko
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1. Kokouksen avaus
Varapuheenjohtaja Tommi Muilu avasi kokouksen klo 10.31.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 8 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetetään mahdollisuuksien mukaan
kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään neljä päivää ennen kokousta.
Kokouskutsu ja liitteet lähetetään sähköpostitse yhteistyöryhmän varsinaisille jäsenille ja yhteistyöryhmän pysyville asiantuntijoille. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostina 13.9.2021
maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille, asiantuntijoille ja yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenille.
Yhteistyöryhmä on kuntalain 103 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on
läsnä.
Esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys:
Yhteistyöryhmä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys:
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kirsi Lehtimäki ja Jouni Rantala tai heidän poissa ollessaan varajäsenensä.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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5. Maakuntastrategia ja -ohjelma 2022–2025
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen maakuntastrategian ja -ohjelman 2022–2025 valmistelu on edennyt loppusuoralle. Valmistelu alkoi syksyllä 2020, jolloin tehtiin strategista ennakointia ja osallistettiin siihen maakunnan toimijoita. Näistä laajimpia olivat syyskuussa 2020 tehty kaikille avoin kysely ja huhtikuussa 2021 pidetty
webinaari. Huhtikuussa 2021 Päijät-Hämeen maakuntahallitus hyväksyi strategian painopisteiksi vetovoiman ja uudistumiskyvyn, joita nyt ohjelmallistetaan. Ohjelmasisältöihin siirryttiin keväällä 2021, jolloin pidettiin avoin verkkopaja toukokuussa 2021. Näiden pohjalta liitto valmistelee maakuntaohjelmaa.
Maakuntaohjelman tämänhetkinen versio sisältää seuraavat osa-alueet:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arvio edellisen ohjelman vaikuttavuudesta
Valmistelutyön kuvaus
Suhde muihin alueellisiin ohjelmiin, erityisesti aluekehittämispäätöksen painopisteet, MAL ja
ekosysteemisopimus
Strategisen ennakoinnin yhteenveto
Strategiset painopisteet: vetovoima ja uudistumiskyky
Älykkään erikoistumisen strategian tiivistelmä
Ohjelman tarkempi määrittely
o Vetovoimainen uusien tulijoiden maakunta
o Pitovoimainen maakunta
o Uudistumiskykyä vahvistava koulutus ja TKI-toiminta
o Uudistumiskykyä yhteistyöllä yrityksille, kunnille ja asukkaille
o Uudistumiskykyinen hiilineutraali Päijät-Häme 2030
Yhteenveto sisällöistä
Ohjelman mittarit
Käytettävissä olevat varat
Liite: ympäristövaikutusten arviointi
Liite: älykkään erikoistumisen strategia

Syyskuun puolivälistä lokakuun puoliväliin 2021 maakuntaohjelman luonnokseen on kommentointi- ja
lausuntomahdollisuus. Maakuntaohjelma esitetään ja sen on määrä tulla hyväksytyksi uuden maakuntavaltuuston kokouksessa vuodenvaihteessa 2021–2022.
Liite: Ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi
Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä tulee tehdä maakuntaohjelmasta SOVA-lain (200/2005 laki
viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista) mukainen ympäristöarviointi. Päijät-Hämeen liitto koordinoi arvioinnin laadinnan. Siinä selvitetään ja arvioidaan maakuntaohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset
ja laaditaan ympäristöselostus (tilannekuva).
Liitteenä maakuntastrategian ja -ohjelman luonnos ja sen liite älykkään erikoistumisen strategia sekä
ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi maakuntastrategian ja -ohjelman valmistelutilanteen.
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Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

6. Hämeen ELY-keskuksen puolivuotisraportointi ja vuoden 2022 tulossopimusesitysten
käsittely alueella
Asian esittely: Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus
Teea Lyytikäinen esittelee vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon toteumatietoja sekä vuotta 2022
koskevien tulossopimusesitysten valmisteluaikataulua.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi puolivuotistiedot sekä evästää Hämeen ELY-keskusta vuoden 2022
tulostavoite-esitysten laatimisessa.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin. Evästyksiä Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2022 tulotavoite-esityksen laatimiseen voi
lähettää sähköpostitse Teea Lyytikäiselle 7.10.2021 asti.

7. Etelä-Suomen EAKR-haku 22.2.–31.3.2021
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto
Etelä-Suomen kuuden maakunnan yhteinen EAKR-rahoitushaku päättyi 31.3.2021. Haettavana oli rahoitusta kolmeen eri toimintalinjaan 1, 2 ja 8. Tässä haussa toimintalinjoihin 1 ja 2 käytettävissä oleva rahoitus on uudelleen budjetoitua myöntövaltuutta päättyneistä hankkeista (toimintalinjat 1 ja 2). PäijätHämeessä käyttämätöntä rahoitusta on uudelleen myönnettävissä ainoastaan toimintalinjalle 2 Uuden
tiedon ja osaamisen hyödyntäminen ja tuottaminen. Rahoitusta on välittömästi käytettävissä 224 896 €.
Toimintalinjan 8 rahoitus (= REACT-EU) sen sijaan perustuu tänä vuonna tehtyyn REACT-EU-ohjelmamuutokseen, jonka suomilla lisämäärärahoilla rahoitetaan hankkeita osana Euroopan unionin COVID-19pandemian takia toteuttamia toimia. Ohjelmamuutoksella käynnissä olevaan ohjelmaan lisättiin kaksi
uutta toimintalinjaa: toimintalinja 8 EAKR ja toimintalinja 9 ESR. Näihin uusiin toimintalinjoihin osoitettiin lisärahoitusta, joka tulee käyttää ohjelmamuutoksessa hyväksyttyjen kriteerien perusteella. PäijätHämeen liiton saama lisämääräraha kohdentuu toimintalinjan 8 erityistavoitteelle 12.2 Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteiskunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta ja on suuruudeltaan 2 779 000 €.
Hakemuksia saapui Etelä-Suomen maakunnille yhteensä 148 kpl ja suurin osa niistä kohdistui Kestävää
kasvua ja työtä 2014–2020-rakennerahasto-ohjelman REACT-EU:n toimenpiteitä koskevaan toimintalinjaan 8.
Päijät-Hämeeseen kohdentuvia EAKR-hakemuksia saapui yhteensä 35, joista 23 kohdentuu ainoastaan
Päijät-Hämeeseen ja 12 oli ylimaakunnallisia kahteen tai useampaan maakuntaan kohdentuvia. Hakemuksista selvästi suurin osa kohdentui toimintalinjan 8 REACT-EU hakuun (28 hakemusta), johon haettiin Päijät-Hämeestä rahoitusta noin 6,9 M€. Toimintalinjalle 2 osoitettiin seitsemän (7) hakemusta,
joissa haettiin rahoitusta noin 1M€.

8

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli EAKR-rahoitushakemuksia 17.5.2021 ja 14.6.2021. Liitteenä sihteeristön käsittelemät hankkeet.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät EAKR-hankkeet.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

8. Etelä-Suomen ESR-haku 22.2.–9.4.2021
Asian esittely: Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus
Avoin ReactEU ESR -haku päättyi 9.4.2021. Avoinna oli erityistavoitteet Erityistavoite 12.3. Digitaalisten
taitojen parantaminen ja Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Kanta- ja Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Hankkeita voi myös toteuttaa ylialueellisina, jos vastaava
haku on auki kaikilla suunnitellun toiminta-alueen rakennerahasto-ELY-keskuksilla. Päijät-Hämeessä on
käytettävissä 2 975 000 €.
Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen
tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä konkreettisia
tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä. Päijät-Hämeessä ei asetettu alueellisia painopisteitä.
Määräpäivään mennessä hakemuksia saapui 97 kappaletta. Hakija oli ilmoittanut 26 hankkeessa kohdealueen olevan Päijät-Häme. Toiminta-alueen tarkennusten ja yleisten arviointikriteerien tarkistamisen
jälkeen pisteytykseen eteni Päijät-Hämeen osalta 19 hanketta.
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli ESR-rahoitushakemuksia 14.6.2021. Liitteenä on sihteeristön käsittelemät hankkeet.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi sihteeristön käsittelemät ESR-hankkeet.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

9. Rakennerahastokauden 2014–2020 päättyminen ja uusi ohjelmakausi
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto
Ohjelmakaudella 2014–2020 on koko maassa käynnistynyt yhteensä 10 351 hanketta (EAKR: 7 812, ESR:
2 539). Päijät-Hämeen liitossa rahoitettavia EAKR-hankkeita on ollut kaiken kaikkiaan 95, joista käynnissä (9/2021) on edelleen 35 hanketta. Rakennerahastokausi 2014–2020 ei ole nimestään huolimatta
vielä päättymässä, vaan hankkeet voivat jatkua aina 31.8.2023 saakka. Etelä-Suomen maakunnilla tilanne on tällä hetkellä se, että Varsinais-Suomen liitolla ja Etelä-Karjalan liitolla on vielä REACT-EU-rahoitusta myönnettävissä parhaillaan 30.9.2021 saakka käynnissä olevassa hankehaussa. Tämän haun
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jälkeen on todennäköisesti kaikissa Etelä-Suomen maakuntien liitoissa ohjelmakauden 2014–2020 rahoitusta jaettavissa enää sen verran kuin rahoitusta tulee vapautumaan päättyviltä hankkeilta uudelleen
budjetoitavaksi. Mikäli rahoitusta vapautuu riittävästi syksyn uudelleen budjetointikierroksen yhteydessä myös Päijät-Hämeessä toteutetaan vielä ainakin yksi ohjelmakauden 2014-2020 EAKR-haku marras-joulukuussa 2021.
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 toimeenpano käynnistyy näillä näkymin Suomessa 1.11.2021, jolloin Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutus Euroopan aluekehitysrahaston
(EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osalta alkaa. Tämän hetken suunnitelmissa 1.11.2021 on
määrä järjestää ensimmäinen uudelle ohjelmakaudelle valmistava koulutus. Ensimmäistä hankehakua
on kaavailtu alkavaksi tammikuussa 2022. Ohjelmakauden toteutusta tukevat lait: Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki 756/2021),
laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta
(rahoituslaki 757/2021) tulivat voimaan 1.9.2021.
Käytännössä ohjelmakauden 2014–2020 toteutus siis jatkuu ohjelmakauden 2021–2027 rinnalla hankkeiden osalta aina 31.8.2023 saakka.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi rakennerahastokauden 2014–2020 tilanteen ja uuden ohjelmakauden 2021–2027 valmistelun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

10.

Etelä-Suomen REACT-EU ESR-lisähaku
Asian esittely: Valtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus avaa Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman ESRhaun Etelä-Suomen alueella 16.8.–24.9.2021. Hankkeet rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian
johdosta toteuttamia toimia. Hankkeita voidaan toteuttaa paikallisina tai ylimaakunnallisina Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uudenmaan alueilla. Tässä haussa painotetaan erityisesti vähähiilistä taloutta edistäviä hankkeita.
Avoinna olevat erityistavoitteet:
Erityistavoite 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen
Erityistavoite 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen avaaman REACT-EU ESR-haun.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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11.

Hämeen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027
Asian esittely: Kari Kivikko, Hämeen ELY-keskus
Hämeen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut. Liitteenä kehittämissuunnitelma.
Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi Hämeen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman 2023–2027.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

12.

Tiedoksisaantiasiat
12.1.

Hämeen ELY-keskuksen myöntämät EAKR-yritystuet
Liitteenä myönnetyt EAKR-yritystuet 1.1.–30.6.2021.

12.2.

Hämeen ELY-keskuksen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoittamat hankkeet
Liitteenä maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet valintajaksolla 1.10.2020–
22.1.2021.

12.3.

Hämeen ELY-keskuksen maaseudun kehittämisohjelmasta myöntämät yritystuet
Liitteenä maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetyt yritystuet 31.12.2020 saakka ja infograafi.

12.4.

Päijät-Hämeen liiton alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen AKKE -ohjelmasta rahoittamat hankkeet
Liitteenä AKKE-ohjelmasta rahoitetut hankkeet 4.5.2020–16.8.2021.

Esitys:
Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.
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13.

Yhteistyöryhmän seuraava kokous
Esitys:
Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran uudella jäsenistöllä, jos yhteistyöryhmän käsittelyä tarvitsevia asioita ei ilmene sitä ennen. Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan uusille jäsenille myöhemmin.
Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

14.

Muut asiat
Riitta Nieminen kertoi aluekehityslainsäädännön uudistuneen. Jatkossa maakunnan yhteistyöryhmän
tulee keskustella jo valmisteluvaiheessa mm. maakuntakaavasta ja liikennejärjestelmäsuunnitelmasta.
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys päivitetään vastaamaan lainsäädännön uudistuksia. Nieminen
pyysi kommentteja, millainen työtapa soveltuisi yhteistyöryhmälle tai keitä tulisi olla edustettuina ryhmässä, kun käsiteltävien asioiden kirjo laajenee. Kommentteja voi lähettää sähköpostitse Riitta Niemiselle.
Tommi Muilu kertoi, että maakunnan yhteistyöryhmä hoitaa myös jatkossa Hämeen ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtäviä.

15.

Kokouksen päättäminen
Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.

