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ALLEKIRJOITUKSET

Pekka Komu
Puheenjohtaja
Kohdat 1–10.2., 10.4.–13

Hannu Rahkonen
Puheenjohtaja
Kohta 10.3.

Elina Aakko
Sihteeri

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

Allekirjoitukset

___ / ___ 2022

___ / ___ 2022

Kari Sartamo

Jari Kinnunen

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ
Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla 3.5.2022 klo 9.00 alkaen.

5

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00.

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 esityslista lähetetään sähköpostitse yhteistyöryhmän varsinaisille jäsenille ja yhteistyöryhmän pysyville asiantuntijoille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus. Kokouskutsu ja esityslista
lähetetään tiedoksi myös yhteistyöryhmän varajäsenille. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty sähköpostitse 19.4.2022 maakunnan yhteistyöryhmän jäsenille, pysyville asiantuntijoille ja
niille, joilla on läsnäolo-oikeus sekä tiedoksi yhteistyöryhmän varajäsenille.
Yhteistyöryhmä on kuntalain 103 §:n mukaan päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä.
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol):
Maakunnan yhteistyöryhmä toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol):
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol):
Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Jouppilan ja Jari Kinnusen tai heidän poissa ollessaan varajäsenensä.
Päätös:
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Sartamo ja Jari Kinnunen.
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5. Maakunnan yhteistyöryhmän pysyvien asiantuntijoiden kutsuminen toimikaudeksi 2021–
2025
Asian esittely: Juha Hertsi, 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 yhteistyöryhmä on kutsunut
kokouksessaan 17.12.2021 pysyviksi asiantuntijoiksi edustajat LUT-yliopistosta, LAB-ammattikorkeakoulusta, Lahden Yliopistokampukselta, Uudenmaan liitosta, Päijänne-Leaderista, Etelä-Hämeen
luonnonsuojelupiiristä ja LTKY/KOE:sta.
Yhteistyöryhmän kokoonpanossa ei ole ammatillisen koulutuksen edustajaa, vaikka ammatillisen
koulutuksen järjestäjät ovat Päijät-Hämeen oleellisia kehittäjiä. Yhteistyöryhmän kokoonpanoa on
tarpeen täydentää ammatillisen koulutuksen edustajalla toimikaudeksi 2021–2025. Pysyvät asiantuntijat eivät ota osaa päätöksentekoon.
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol):
Maakunnan yhteistyöryhmä kutsuu Henna Erkamon Koulutuskeskus Salpauksesta pysyväksi asiantuntijaksi toimikaudeksi 2021–2025.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

6. Ukrainan tilanteen vaikutukset Päijät-Hämeeseen
Asian esittely: Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari ja Anita Salonen, Hämeen ELY-keskus
Maakunnan yhteistyöryhmä käsitteli kokouksessaan 21.3.2022 Ukrainan tilannetta ja sen vaikutuksia
Päijät-Hämeeseen talouden ja elinkeinoelämän näkökulmasta. Kokouksessa todettiin, että tilanteen
seuraamista on tarpeen jatkaa ja erityisesti on arvioitava vaikutuksia Päijät-Hämeeseen. Lisää tietoa
tarvitaan mm. pakolaistilanteesta.
Toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeen kauppakamarista alustaa ajankohtaisista vaikutuksista elinkeinoelämään. Valmiuspäällikkö Anita Salonen Hämeen ELY-keskuksesta alustaa pakolaistilanteesta.
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol):
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha Tähkänen liittyi kokoukseen klo 13.12 asian käsittelyn alkaessa.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Hannu Rantanen poistui kokouksesta klo 14.04 asian käsittelyn aikana.
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 14.07–14.12.
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7. Vieraskielisten työllistyminen Päijät-Hämeessä
Asian esittely: Kari Sartamo, Hämeen ELY-keskus ja Jussi Eerikäinen, Hämeen kauppakamari ja Kyllike
Ladva, Koulutuskeskus Salpaus
Hämeen ELY-keskuksen tavoitteena on nostaa alueen työllisyysaste 75 prosenttiin vuoden 2023 loppuun mennessä. Maahanmuuttajien ja muiden vieraskielisten työllisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä
tullaan toteuttamaan yhteistoimin muiden palvelutuottajien ja -järjestäjien kanssa, millä uskotaan
olevan huomattava vaikutus 75 %:n työllisyysasteen saavuttamisessa. Vieraskielisten työllistymisen
esteitä voidaan esimerkiksi madaltaa työpaikkojen suomi/ruotsi-kielikoulutuksilla, monimuotoisuuden edistämisellä ja valmennuksilla.
Yksikön päällikkö Kari Sartamo Hämeen ELY-keskuksesta, toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen Hämeen
kauppakamarista ja opetusalapäällikkö Kyllike Ladva Koulutuskeskus Salpauksesta alustavat aiheesta.
Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu):
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys. Yhteistyöryhmän sihteeristö ja puheenjohtajisto valmistelevat toimenpide-ehdotuksia seuraavaan kokoukseen. Valmistelussa kuullaan työmarkkinaosapuolia.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Niina Pautola-Mol poistui kokouksesta klo 15.05 asian käsittelyn aikana.

8. Päijät-Hämeen TKI-ryhmä
Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto
Päijät-Hämeen liitto on käynyt keskustelua talvesta 2021–2022 kuntajohtajien, keskeisten koulutuksen ja tutkimuksen organisaatioiden, kehittämisorganisaatioiden ja maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kanssa TKI-toiminnan yhteistyöstä ja kehittämisryhmän perustamisesta. Taustana on PäijätHämeen suhteellisen pieni osuus TKI-rahoituksesta, joskin yritykset ovat olleet kiitettävän aktiivisia.
TKI-rahoituksen volyymi alle 100 milj. euroa ja sen lisäarvo ei vielä vastaa tasoa, joka on jo esimerkiksi Etelä-Karjalassa lähes 150 milj. euroa (Lappeenranta) tai Pohjanmaalla lähes 250 milj. euroa
(Vaasa). Maakunnat ovat uudistaneet strategiat ja Päijät-Hämeen maakuntastrategiassa nostetaan
entistä selkeämmin yrityslähtöinen kehittäminen osaksi uudistumista ja vetovoimaa. Uudistumisen
tueksi maakunta tarvitsee vahvistuvaa TKI-toimintaa ja koulutusta.
EU ja valtioneuvosto on nostanut TKI-kehittämisen roolia. Valtioneuvosto on asettanut teknologiapolitiikalle neljä tavoitetta:
• Suomi on maailman kilpailukykyisimpiä valtioita ja maailman paras paikka teknologiayrityksille
• Suomessa on maailman tunnetuimpia ja houkuttelevimpia teknologia-alan koulutuksen, tutkimuksen, osaajien ja investointien keskuksia
• Suomessa on maailman teknologia- ja innovaatiomyönteisin julkinen sektori, joka mahdollistaa ihmisten ja yritysten hyvinvoinnin
• Suomi hyötyy laajalti globaaleihin haasteisiin vastaavien teknologioiden rohkeasta kehittämisestä ja soveltamisesta
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Lisäksi hallitus on hyväksynyt kansallinen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatioiden tiekartan, joka
muodostaa toimenpidekokonaisuuden TKI-toimintaympäristön kehittämiseksi.
https://okm.fi/tki-tiekartta
Valtio lisää resursseja TKI-kehittämiseen. Vuoden 2023 valtion T&K-panosten kokonaisuutta korotetaan kaikkiaan noin 350 miljoonalla eurolla edelliseen kehykseen verrattuna. Hallituksen kehysriihessä päätettiin ottaa käyttöön 10 miljoonan euron valtuus uuteen alueellisen TKI-rahoituksen instrumenttiin.
TKI-ryhmän tehtävänä olisi ennakoiva ote tunnistaa alueen globaalit ja kansalliset kasvun mahdollisuudet, edelleen kehittää yhteistyössä alueen vahvuuksia ja poistaa heikkouksia TKI-toimintaan liittyen, lisätä alueen houkuttelevuutta ja resurssointia TKI-toiminnan ja yritysten kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena. Työryhmän tulisi myös omalta osaltaan varmistaa, että alueellisen TKI-instrumentti
tulisi hyödynnetyksi maksimaalisesti Päijät-Hämeessä.
Keskustelujen lopputulemana Päijät-Hämeen liitto esittää, että se kutsuu ensi vaiheessa vapaamuotoiseen työskentelyyn oleelliset TKI-kehittäjät ja sidosryhmät. TKI-ryhmä (RDI Advisory Board) täydentää itse itseään, laatii itselleen tavoitteet ja tavan toimia. Ryhmän työstä jäsenet raportoivat taustaorganisaatioilleen ja Päijät-Hämeen liitto vastaa viestinnästä maakunnan yhteistyöryhmälle ja maakuntahallitukselle.
Esitys (va. kehittämisjohtaja Juha Hertsi):
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

9. Maakunnan yhteistyöryhmän tiedonsaanti
Asian esittely: Niina Lamberg, Hämeen ELY-keskus
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain
(756/2021) 23 §:n mukaan välittävän toimielimen on toimitettava maakunnan yhteistyöryhmälle
säännöllisesti tiedot valtakunnallisiin teemoihin sisältyvistä alue- ja rakennepolitiikan hankkeista ja
yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista ja yritystukipäätöksistä. RR-ELY:t ovat sopineet, että
valtakunnallisista ESR+ ja EAKR -ohjelmista laaditaan yhteinen koonti kaksi kertaa vuodessa, joka toimitetaan keskitetysti maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöille. Koosteessa kerrotaan tulevista valtakunnallisista hauista ja rahoitetuista hankkeista. Yritystukien osalta toimitetaan yhteenveto saapuneista yritystukihakemuksista sekä tehdyistä yritystukipäätöksistä hakukohtaisesti. Yhteistyöryhmän
sihteeristö toimittaa maakunnan yhteistyöryhmälle tiedoksi koosteen ja yhteenvedot.
Tällä hetkellä on auki valtakunnallinen Innovaatio- ja osaamisverkostot -valmisteluhankkeiden (EAKR)
haku 1.4.–10.5.2022 (linkki hakuilmoitukseen).
Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu):
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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10. Tiedoksisaantiasiat
10.1.

Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet Päijät-Hämeessä
Liite 1: Maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitetut hankkeet 1.10.2021-31.1.2022

10.2.

Maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetyt yritystuet Päijät-Hämeessä
Liite 2: Maaseudun kehittämisohjelmasta myönnetyt yritystuet 31.12.2021 saakka

10.3.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen – AKKE
Valtioneuvosto on päättänyt 24.3. uudet kansalliset rahoitukset maakunnittain vuodelle 2022.
Päätökseen sisältyy Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen, siirtomääräraha 3 v.
sekä Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen tukeminen, siirtomääräraha 3 v. TEM tekee erilliset päätökset ja ohjeistukset käytöstä. Rahoitusta tulee yhteensä 315 000 euroa (AKKE/omaehtoinen), 846 000 euroa (AKKE/ALKE-neuvottelut) ja 524 000 euroa (AIKO) eli yhteensä 1 685
000 euroa.
Edellisen kokouksen jälkeen rahoitukset:
•
•

10.4.

Radio- ja tv-museosäätiö, Radiomäki EU-Bauhaus tukihakemus 15.2.-30.4.2022, kustannukset 40 200 €, AKKE-tuki 20 000 €
Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, Sähköisen liikenteen mittausteknologian kehittäminen
8.3.-30.6.2022, kustannukset 15 600 €, AKKE-tuki 10 920 €

Lahden seudun kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli
Lahden kaupunkiseudulle on tehty maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus (MAL-sopimus) vuosille 2021–2031. Valtion ja kuntien välisessä sopimuksessa määritetään kaupunkiseudun tavoitteet lähivuosien maankäytön ja liikenneverkon kehittämiselle sekä asuntotuotannolle. MAL-sopimuksen tavoitteita ovat muun muassa kestävä liikennejärjestelmä, kohtuuhintainen asuminen ja kaupunkiseudun kilpailukyky. Vuosien 2021–2023 aikana valtion tuki alueelle on noin 12 miljoonaa euroa. Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksessa ovat mukana
Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila sekä Päijät-Hämeen liitto.
MAL-sopimus velvoittaa laatimaan alueelle kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen
liitto yhdessä Lahden kaupunkiseudun MAL-kuntien sekä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa on käynnistänyt kaupunkiseutusuunnitelman laatimisen. Liitto laatii vastaavan tasoisen suunnitelman myös pohjoisten, Hartolan, Padasjoen ja Sysmän kuntien alueelle yhteistyössä Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskusten kanssa. Tästä suunnitelmasta käytetään nimeä
Päijät-Hämeen rakennemalli. Kaupunkiseutusuunnitelma ja rakennemalli eivät ole lakisääteisiä
kaavoja, mutta ne toimivat hyvänä pohjana kuntien yleiskaavan laadinnalle sekä kokonaismaakuntakaavan uudistamiselle.
Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin luonnosvaiheen työpajat
järjestetään 4.-5.5.2022 Ravintola Kokassa Lahdessa. Osallistua voi yhteen työpajaan, jonka
kesto on kaksi tuntia. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua etukäteen ilmoittautumislomakkeella.
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Lahden kaupunkiseutusuunnitelmaan ja Päijät-Hämeen rakennemalliin on mahdollista tutustua Päijät-Hämeen liiton verkkosivuilla.
Esitys (va. kehittämisjohtaja Juha Hertsi):
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
Merkittiin pöytäkirjaan, että kohdan 10.3. osalta puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydestään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta kohdan 10.3. käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kohdan 10.3. aikana yhteistyöryhmän 1. varapuheenjohtaja Hannu Rahkonen.

11. Yhteistyöryhmän seuraava kokous
Esitys (va. kehittämisjohtaja Juha Hertsi):
Seuraava yhteistyöryhmän kokous pidetään alkusyksystä, ellei tarvetta ole pitää kokousta aiemmin.
Kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.

12. Muut asiat
Ei muita asioita.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.39.

