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1. Kokouksen avaus 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.31. 

 

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 lä-
hetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetetään mahdollisuuksien mu-
kaan kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään neljä päivää ennen kokousta. 
 
Kokouskutsu ja liitteet lähetetään sähköpostitse yhteistyöryhmän varsinaisille jäsenille ja yhteistyö-
ryhmän pysyville asiantuntijoille. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostina 
3.12.2021 maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille, yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenille ja asiantun-
tijoille sekä tiedoksi yhteistyöryhmän varajäsenille. 
 
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 Timo Bergman ja Jussi Eerikäinen tai heidän poissa ollessaan vara-
jäsenensä. 
 
Päätös: 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Bergman ja Jussi Eerikäinen. 
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5. Maakunnan yhteistyöryhmän toiminnan esittely 
 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) on lakisääteinen toimielin (laki alueiden kehittämisestä ja Euroo-
pan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 756/2021), joka sovittaa yhteen maakunnan 
aluekehittämistyötä. MYR:ssä ovat edustettuina maakunnan liitto ja alueen kunnat, ohjelmia rahoit-
tavat valtion viranomaiset sekä työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt ja muut alueen keskeiset tahot. 
Maakunnan yhteistyöryhmällä voi olla myös pysyviä asiantuntijoita, jotka tuovat laajempaa näke-
mystä MYR:iin. 
 
MYR tarjoaa keskustelupaikan keskeisille aluekehityksen toimijoille. MYR:n tehtävänä on mm. 

o käsitellä maakunnassa valmisteltavia suunnittelu-, ohjaus- ja sopimusasiakirjoja niiden val-
misteluvaiheessa, mm. maakuntaohjelma, maakuntakaava ja ELY-keskuksen tulostavoi-
teasiakirja, 

o hyväksyä alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma 
o edesauttaa laajojen, aluekehittämisen kannalta merkittävien hankekokonaisuuksien valmis-

telua ja edistää niiden toteuttamista, 
o antaa sitova lausunto alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hankkeista, jotka ovat alueen kan-

nalta tai kokonaiskustannuksiltaan merkittäviä,  
o laatia ehdotus hallintoviranomaiselle alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta rahoitettavien 

hankkeiden tarkentaviksi alueellisiksi valintaperusteiksi, 
o hoitaa Hämeen ELY-keskuksen neuvottelukunnan tehtävät. 

 
Maakunnan yhteistyöryhmällä on sihteeristö (MYRS), joka hoitaa MYR:n valmistelu-, esittely- ja täy-
täntöönpanotehtäviä. Sihteeristö koostuu alueen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista. Lisäksi sihteeristöllä voi olla pysyviä 
asiantuntijoita. 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi esittelyn. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Päivi Rönni liittyi kokoukseen klo 12.45 asian käsittelyn aikana. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Sinikka Kauranen liittyi kokoukseen klo 12.46 asian käsittelyn aikana. 

 

6. Maakunnan yhteistyöryhmän varapuheenjohtajien valinta toimikaudeksi 2021–2025 
 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Päijät-Hämeen maakuntahallitus on nimittänyt maakunnan yhteistyöryhmän puheenjohtajan. Yhteis-
työryhmä nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajat. Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun asetuksen (797/2021) 11 §:n mukaan maakun-
nan yhteistyöryhmä nimeää keskuudestaan kolme varapuheenjohtajaa. Maakunnan yhteistyöryh-
mässä ovat edustettuina: 
1) alueen kunnat ja maakunnan liitto, 
2) ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät 
valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot, 
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3) alueen kehittämisen kannalta keskeiset tahot kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä, kansalais-
yhteiskuntaa kuten ympäristö-, tasa-arvo- ja syrjimättömyyden edistämistä edustavia järjestöjä sekä 
muita alueen erityispiirteiden kannalta keskeisiä tahoja. 

Ryhmät ovat edustettuina maakunnan yhteistyöryhmässä tasapuolisesti, joten on tarkoituksenmu-
kaista, että maakunnan yhteistyöryhmä valitsee toimikaudeksi 2021–2025 ensimmäisestä ryhmästä 
1. varapuheenjohtajan, toisesta ryhmästä 2. varapuheenjohtajan ja kolmannesta ryhmästä 3. varapu-
heenjohtajan. 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee yhteistyöryhmälle keskuudestaan 1., 2. ja 3. varapuheenjohta-
jan toimikaudeksi 2021–2025. 
 
Päätös: 
Valittiin yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtajaksi Hannu Rahkonen, 2. varapuheenjohtajaksi Tommi 
Muilu ja 3. varapuheenjohtajaksi Jussi Eerikäinen toimikaudeksi 2021–2025. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Timo Karhumäki liittyi kokoukseen klo 12.55 asian käsittelyn aikana. 

 

7. Maakunnan yhteistyöryhmän pysyvien asiantuntijoiden kutsuminen toimikaudeksi 2021–
2025 

 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 
(756/2021) 19 §:n mukaan maakunnan yhteistyöryhmä voi kutsua asiantuntijoita. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä käsittelee laajoja asiakokonaisuuksia, joten yhteistyöryhmän kokoonpa-
noa on tarpeen täydentää pysyvillä asiantuntijoilla toimikaudeksi 2021–2025. Asiantuntijat eivät ota 
osaa päätöksentekoon. 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä kutsuu yhteistyöryhmän pysyviksi asiantuntijoiksi toimikaudeksi 2021–
2025 seuraavat henkilöt: 
Hannu Rantanen, LUT-yliopisto 
Henri Karppinen, LAB-ammattikorkeakoulu 
Minna-Maija Salomaa, Lahden Yliopistokampus 
Tiina Huotari, Uudenmaan liitto 
Anu Taipale, Päijänne-Leader 
Seija Karevaara, Etelä-Hämeen luonnonsuojelupiiri 
LTKY (LUT-yliopiston ylioppilaskunta) / KOE (LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta) 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
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8. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenet toimikaudeksi 2021–2025 
 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun 
asetuksen (797/2021) 12 §:n mukaan maakunnan yhteistyöryhmän valmistelu-, esittely- ja täytän-
töönpanotehtäviä hoitaa sihteeristö, joka koostuu alueen maakunnan liiton ja elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen sekä tukea myöntävien viranomaisten edustajista. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä päättää sihteeristön kokoonpanosta toimikaudeksi 2021–2025 siten, 
että tukea myöntävät viranomaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi. Tarkoituksenmukainen ko-
koonpano sihteeristölle on neljä edustajaa Päijät-Hämeen liitosta, neljä edustajaa Hämeen ELY-kes-
kuksesta ja yksi edustaja Uudenmaan liitosta, joka toimii välittävänä toimielimenä ja koordinoi EAKR-
hankerahoitusta Etelä-Suomessa. Lisäksi sihteeristöön on tarkoitus kutsua pysyviksi asiantuntijoiksi 
Teea Lyytikäinen Hämeen ELY-keskuksesta, Eini Hirvenoja Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Anu Tai-
pale Päijänne-Leader ry:stä. 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä nimittää yhteistyöryhmän sihteeristön jäseniksi toimikaudeksi 2021–
2025 neljä jäsentä Päijät-Hämeen liitosta, neljä jäsentä Hämeen ELY-keskuksesta ja yhden jäsenen 
Uudenmaan liitosta. 
 
Päijät-Hämeen liitto: Niina Pautola-Mol, puheenjohtaja, Riitta Nieminen, varapuheenjohtaja, Juha 
Hertsi, Petri Veijalainen 
Hämeen ELY-keskus: Niina Lamberg, Jari Kekki, Timo Kukkonen, Kari Sartamo 
Uudenmaan liitto: Hanna Laaksonen 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

9. Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys 
 
Asian esittely: Elina Aakko, Päijät-Hämeen liitto 
 
Maakunnan yhteistyöryhmällä on työjärjestys, jota se noudattaa toiminnassaan. Voimassa oleva työ-
järjestys on hyväksytty maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 30.9.2014 ja sitä on täydennetty 
maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 16.12.2019. 
 
Työjärjestyksen päivittäminen on tarpeen, koska aluekehittämisen lainsäädäntö on uudistunut. Syys-
kuussa 2021 astui voimaan uusi laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepo-
litiikan toimeenpanosta (756/2021) ja uusi valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroo-
pan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (797/2021). Työjärjestykseen on päivitetty 
lainsäädännön muutokset ja kirjattu käytännön toimintatapoja, joita ei ole aiemmin kirjattu työjärjes-
tykseen. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyy työjärjestyksen, minkä jälkeen maakuntahallitus vahvistaa 
sen. 
 
Liite 1: Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen luonnos 
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Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

10. Rahoitussuunnitelma 
 

Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto 
 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 
mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä EU:n alue- ja rakennepolitiikan oh-
jelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät painopisteet. Rahoituksen kohdentami-
nen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuo-
deksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella.  
 
EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoitus 
kattaa 75 % ja 25 % on kunta- ja muuta julkista rahoitusta. Omarahoitusta edellytetään hankkeilta 
voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. EU-osarahoitussuhde on 60 % julkisesta rahoituksesta.  
ESR+-toimintalinjalla 5 ”Sosiaalisten innovaatioiden Suomi” EU-osarahoitussuhde on 95 %.  
 
EAKR toimintalinjat ja erityistavoitteet:  
TL1 Innovatiivinen Suomi ELSA 67 %:  

• ET 1.i: 42,5 % Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen 

• ET 1.ii: 15 % Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja 
julkishallinnon hyväksi 

• ET 1.iii: 42,5 % Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 
TL 2 Hiilineutraali Suomi ELSA 33 %:  

• ET 2.i: 42,5 % Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 

• ET 2.iv: 15 % Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja 
katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen 

• ET 2.vi: 42,5 % Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
 
ESR-toimintalinjat ja erityistavoitteet: 
TL 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi (93 %):  

• ET 4.a: 35 % Polkuja töihin  

• ET 4.g: 35 % Uutta osaamista työelämään  

• ET 4.h: 30 % Yhdenvertaiseen osallisuuteen 
TL 5 Sosiaalisten innovaatioiden Suomi (7 %): 

• ET 5.h: 100 % Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen 
 
Maakunta voi poiketa näistä ohjelmatasolle suunnitelluista osuuksista, jos vastaavasti jokin toinen 
maakunta painottaa omia osuuksiaan kompensoivasti. Vuositasolla voi poiketa oman maakunnan 
osuuksista.  
 
Tulosvastuun varmistamiseksi maakuntia pyydetään asettamaan maakuntakohtaiset tuotos- ja 
tulostavoitteet koko ohjelmakaudelle ja nyt erikseen vuosille 2021–2022. Tulostavoitteiden pohjana 
käytetään indikaattoreita ohjelmatasolla. Niiden pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden 
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mukainen osuus tavoitteista. Ohjelma-asiakirja asettaa minimitavoitteen ja maakuntien asettamien 
tavoitteiden tulee olla tätä kunnianhimoisempia. Lähtökohtaisesti tavoitteiden on pyrittävä selkeästi 
kunnianhimoisempaan tavoiteasetantaan kuin ohjelma-asiakirjan minimiosuuden pohjalta 
maakunnalle on laskettavissa EAKR:n osalta.  
 
Myös ESR:n osalta on arvioitava ohjelmaan asetettuja prosentuaalisia tavoitteita kyseisen maakun-
nan osalta ja pyrittävä selkeästi kunnianhimoisempaan tavoiteasetantaan. Tavoitetasot asetetaan 
hallintoviranomaisen esittämille avainindikaattoreille. Maakunta voi näiden lisäksi valita avainindi-
kaattoreita itse. Avainindikaattoreita ovat vähintäänkin kaikille maakunnille liitteissä mainitut indi-
kaattorit. Toteutumista seurataan säännöllisesti. Tulos- ja tuotosindikaattoreita koskeva taulukko pa-
lautetaan samassa aikataulussa rahoitussuunnitelman kanssa. 
 
Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät vuosien 2021 ja 2022 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
alueelliset rahoitussuunnitelmat pyydetään toimittamaan 17.12.2021 mennessä sähköpostilla 
(taulukot excel-muodossa) osoitteeseen rakennerahastot@gov.fi. 
 
Liite 2: Päijät-Hämeen rahoitussuunnitelma 
Liite 3: Päijät-Hämeen EAKR-tavoitteet 
Liite 4: Päijät-Hämeen ESR-tavoitteet 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy maakunnan rahoitussuunnitelman. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

11. Etelä-Suomen EAKR-haku alkuvuonna 2022 
 
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Etelä-Suomen maakuntien yhteinen ensimmäinen ohjelmakauden 2021–2027 EAKR-haku on määrä 
toteuttaa 24.1.-28.2.2022. Aikatauluun voi tulla vielä teknisistä syistä muutoksia, mutta tavoitteena 
on, että ensimmäiset hankkeet voisivat alkaa ennen kesää. Maakuntien osallistuminen yhteiseen ha-
kuun tulee käsitellä kunkin maakunnan yhteistyöryhmässä ja hakuaineistot on syytä saada valmiiksi 
ja toimitettua Uudellemaalle jo ennen joulua. Hakuun ei ole tulossa kaikkia maakuntia koskevaa yh-
teistä hakuteemaa, mutta myös ylimaakunnallisia hankkeita toivotaan saatavan rahoitettavaksi. Päi-
jät-Hämeen liitto painottaa haussa uuden maakuntaohjelman strategisia painopisteitä vetovoimaa ja 
erityisesti uudistumiskykyä. Jokainen maakunta voi itse päättää avataanko haettavaksi kaikki käytet-
tävissä olevat erityistavoitteet vai ainoastaan osa vaihtoehdoista. Päijät-Hämeessä avataan haetta-
vaksi kaikki käytettävissä olevat kuusi erityistavoitetta.  
  
Toimintalinjan 1 erityistavoitteet ovat seuraavat: 
TL1: Innovatiivinen Suomi  
− ET 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton paranta-
minen  
− ET 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi  
− ET 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen  
  
Toimintalinjan 2 erityistavoitteet ovat seuraavat:  
TL2: Hiilineutraali Suomi  
− ET 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen  

mailto:rakennerahastot@gov.fi
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− ET 2.4 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja katastrofivalmiuden ja - palau-
tuvuuden edistäminen  
− ET 2.6 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmän merkitsee tiedoksi tulevan EAKR-haun. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Etelä-Suomen maakuntien yhteinen ensimmäinen ohjelmakauden 
2021–2027 EAKR-haku on määrä toteuttaa 24.1.-11.3.2022. 

 

12. ESR+ -haut 2022 
 
Asian esittely: Valtteri Karhu, Hämeen ELY-keskus 
 
Hämeen ELY-keskus avaa vuonna 2022 kaksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -EU:n alue- ja ra-
kennepolitiikan ohjelman mukaista ESR+ hankehakua Etelä-Suomen alueella. Kevään haussa avataan 
erityistavoitteet Polkuja työhön ja Uutta osaamista työelämään. Syksyn haussa avataan erityistavoit-
teet Yhdenvertaiseen osallisuuteen ja Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen. 
  
Maakunnan yhteistyöryhmä voi asettaa hakuun alueellisen valintaperusteen ja tarkentaa sen mukai-
sia painotuksia. Maakuntien strategioita ja erityisesti älykkään erikoistumisen painotuksia voidaan 
käyttää myös ESR+ kehittämishankkeiden arvioinnissa. Osana hakujen valmistelua Hämeen ELY-kes-
kus valmistelee maakunnan yhteistyöryhmälle hyväksyttäväksi vuoden 2022 hauissa käytettäviä alu-
eellisia painopisteitä ja valintaperusteita. 
 
Liite 5: ESR+ haut 2022 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi ESR-hakujen vuosisuunnitelman. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Kirsi Lehtimäki liittyi kokoukseen klo 14.13 asian käsittelyn aikana. 

 

13. Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 
 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 ja sen liitteet älykkään erikoistumisen strategia ja ym-
päristövaikutusten ja muiden vaikutusten arviointi olivat julkisesti nähtävillä 1.-31.10.2021. Alueen 
kunnilla, sidosryhmillä ja yleisöllä oli mahdollisuus antaa lausuntoja ja kommentteja luonnoksiin. 
Asiakirjat olivat nähtävillä liiton toimistossa ja liiton verkkosivuilla. Saadut lausunnot on huomioitu 
maakuntastrategiassa, älykkään erikoistumisen strategiassa ja ympäristövaikutusten ja muiden vaiku-
tusten arvioinnissa. Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli maakuntastrategiasta kokouksessaan 
20.9.2021. 
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Maakuntavaltuustolle esitetään kokouksessa 3.12.2021 alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin 
alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain (756/2021) mukainen maakuntastrategia ja -
ohjelma, jonka liitteenä ovat älykkään erikoistumisen strategia ja ympäristövaikutusten ja muiden 
vaikutusten arviointi. 
 

Liite 6: Päijät-Hämeen maakuntastrategia 2022–2025 luonnos 
Liite 7: Älykkään erikoistumisen strategian luonnos 
Liite 8: Ympäristövaikutusten ja muiden vaikutusten arvioinnin luonnos 

 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi maakuntastrategian 2022–2025 valmistelutilanteen. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Saija Granlund poistui kokouksesta klo 14.24 asian käsittelyn aikana. 
 

14. Aluekehittämiskeskustelu 2022 
 
Asian esittely: Riitta Nieminen, Päijät-Hämeen liitto 
 
Aluekehittämisen keskustelut tulivat lakisääteisiksi vuoden 2021 syyskuun alussa voimaan tulleen 
alueiden kehittämisen toimeenpanoa koskevan lain myötä (756/2021). Aluekehittämisen keskuste-
luissa alueet ja valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön johdolla keskustelevat alueiden kehittämi-
sen tavoitteista ja niiden toimeenpanosta. Seuraavat aluekehittämisen keskustelut käydään helmi-
kuussa 2022. Keskustelujen lähtökohtina ovat aluekehittämispäätöksen painopisteet ja toimeen-
pano, maa-kuntaohjelmatyö sekä aluekehityksen ajantasainen tilannekuva, jota kehitetään tilanne- 
ja kehityskuvan suuntaiseksi. Keskusteluihin nostetaan esille alueiden kehityksen kannalta ajankoh-
taisia, eri hallinnonaloja koskevia horisontaalisia teemoja ja ilmiöitä. 
 
Päijät-Hämeessä on valmisteltu maakunnan tilannekuvaa laajassa yhteistyössä alueen keskeisten toi-
mijoiden kanssa. Päijät-Hämeen alustavat keskusteluaiheet ovat osaavan työvoiman saatavuus, sy-
vän syrjäytymisen korjaaminen ja vihreän siirtymän edelläkävijä. 
 
Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi aluekehittämiskeskustelun 2022 valmistelutilanteen. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

15. Tiedoksisaantiasiat 
 

15.1. Etelä-Suomen REACT-EU ESR -lisähaku 16.8.–24.9.2021 
 

Hämeen ELY-keskus järjesti Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman 
ESR-haun Etelä-Suomen alueella REACT-EU-määrärahojen myöntämiseksi hankkeille. Hankkeita voi-
tiin hakea paikallisina tai ylimaakunnallisina Päijät-Hämeen, Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Uuden-
maan alueilla.  
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Haettavien hankkeiden tavoitteena on Covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaa-
misen tukeminen sekä pohjan luominen talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tuke-
valle elpymiselle. ESR:n tavoitteena on erityisesti työllisyyden edistäminen. Hankkeissa tulee syntyä 
konkreettisia tuloksia, jotka ovat jatkohyödynnettävissä ja levitettävissä.   
 
Etelä-Suomen suuralueosion REACT-EU ESR-hankehakuun tuli hakemuksia yhteensä 51 kappaletta. 
Erityistavoitteessa esiteltävistä 8 hankkeesta kokonaan Päijät-Hämeeseen kohdistuu 4 ja lisäksi 4 
hanketta on ylimaakunnallisia, joissa Päijät-Hämeen alue on mukana. Päijät-Hämeen osalta esite-
tään käytettävissä olevasta myöntövaltuudesta myönteisenä esityksenä 8 hanke-esitystä rahoitetta-
vaksi. 
  
Yhteensä näiden rahoitus kattaa Päijät-Hämeen käytettävissä olevan rahoituskehyksen 0,838 miljoo-
naa euroa. Käyttämätöntä REACT-EU valtuutta Hämeen ELY-keskukselle jää noin 280 000 euroa. 
 
Liite 9: Yhteenveto Päijät-Hämeen REACT-EU-haku syksy 2021 

 
 

15.2. Maaseutuohjelmasta rahoitetut kehittämishankkeet 
 
Liite 10: Maaseutuohjelman siirtymäkauden varoista rahoitetut kehittämishankkeet, valintajakso 
1.5.–30.9.2021. 

 
 

15.3. Maaseutuohjelmasta rahoitetut yritystuet 
 
Liite 11: Maaseutuohjelman siirtymäkauden varoista rahoitetut yritystuet 1.5.–15.11.2021. 
 
 

15.4. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE 
 
Edellisen kokouksen jälkeen rahoitukset:  
 

- Lahti Region, Lakeland Finland – alueiden välinen verkostoyhteistyö, 1.10.2021-30.9.2023, 
kustannukset 537 510 €, AKKE-tuki 430 000 € (aluekehittämisen teemaverkostojen kehittä-
misvyöhykkeiden rahoitus)   

- LUT, Sports Engineering Research Centre Finland (SERCF), 1.9.2021 – 31.6.2022, kustannuk-
set 84 900 €, AKKE-tuki 59 430 € 

 
 

Esitys: 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

16. Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous 
 

Esitys: 

Seuraava maakunnan yhteistyöryhmän kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 
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Päätös: 

Hyväksyttiin esitys. 

 

17. Muut asiat 
 

Jussi Eerikäinen ehdotti, että varapuheenjohtajat otetaan mukaan maakunnan yhteistyöryhmän 
kokousten valmistelukokouksiin. Ehdotus sai kannatusta ja sovittiin, että varapuheenjohtajat kutsu-
taan jatkossa valmistelukokouksiin puheenjohtajan lisäksi. 
 
Tommi Muilu kiitti yhteistyöryhmää hyvästä keskustelusta ja kertoi, että Hämeen ELY-keskus tarvit-
see tietoa alueen toimijoilta. Tässä kokouksessa erityisesti kohdassa 12 käyty keskustelu antoi 
eväitä Hämeen ELY-keskuksen työskentelyyn. 
 
Timo Karhumäki kertoi Uudenmaan ELY-keskuksen olevan edustettuna Päijät-Hämeen maakunnan 
yhteistyöryhmässä, koska Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue kattaa 
myös Päijät-Hämeen alueen. 
 

18. Kokouksen päättäminen 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.45. 

 


