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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 lä-
hetettävä seitsemän päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetetään mahdollisuuksien mu-
kaan kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään neljä päivää ennen kokousta. 
 
Kokouskutsu ja esityslista lähetetään sähköpostitse yhteistyöryhmän varsinaisille jäsenille ja yhteis-
työryhmän pysyville asiantuntijoille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus. Kokouskutsu ja esityslista 
lähetetään tiedoksi myös yhteistyöryhmän varajäsenille. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lä-
hetetty sähköpostitse 2.9.2022 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 (kehittämisjohtaja Juha Hertsi): 
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 

Esitys (kehittämisjohtaja Juha Hertsi): 
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 

4. Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 

Esitys (kehittämisjohtaja Juha Hertsi): 
Maakunnan yhteistyöryhmä valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kivikon ja Jarkko Koiviston tai hei-
dän poissa ollessaan varajäsenensä. 
 
Päätös: 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kivikko ja Jarkko Koivisto. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Jouni Rantala saapui kokoukseen klo 13.05 asian käsittelyn aikana. 
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5. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön jäsenmuutokset 
 
Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen 6 §:n mukaan sihteeristön varapuheenjohtajana toimii 
Päijät-Hämeen liiton kehittämisjohtaja. Maakunnan yhteistyöryhmä on 17.12.2021 nimittänyt sihtee-
ristön jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Riitta Niemisen. Päijät-Hämeen liiton kehittämisjohtajaksi on 
valittu Juha Hertsi, joka toimii sihteeristön uutena varapuheenjohtajana. 
 
Päijät-Hämeen liiton uudeksi jäseneksi maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristöön esitetään alueke-
hityspäällikkö Riika Kivelää. 
 
Esitys (kehittämisjohtaja Juha Hertsi): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi, että Juha Hertsi toimii maakunnan yhteistyöryhmän 
sihteeristön varapuheenjohtajana ja nimittää Riika Kivelän maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön 
jäseneksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

6. Päijät-Hämeen energiatilanne ja siihen liittyvä rahoitus 
 
Asian esittely: Juha-Pekka Moisio, Lahti Energia ja Markku Mäkelä, Business Finland 
 
Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt kokouksissaan 21.3.2022 ja 26.4.2022 Ukrainan tilannetta ja 
sen vaikutuksia Päijät-Hämeeseen talouden ja elinkeinoelämän sekä pakolaistilanteen näkökulmasta. 
Kokouksissa on todettu, että tilanteen seuraamista on tarpeen jatkaa ja erityisesti on arvioitava vai-
kutuksia Päijät-Hämeeseen. 
 
Venäjän hyökkäys on vaikuttanut Euroopan ja Päijät-Hämeen energiatilanteeseen. Lahti Energian ke-
hitys- ja ICT-johtaja Juha-Pekka Moisio alustaa ajankohtaisesta energiatilanteesta. Business Finlandin 
asiantuntija Markku Mäkelä alustaa energiaratkaisujen ja -investointien rahoituksesta. 

 
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Niina Ahlfors saapui kokoukseen klo 13.36 asian käsittelyn aikana. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Niina Pautola-Mol saapui kokoukseen klo 13.37 asian käsittelyn aikana. 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Juha-Pekka Moisio ja Markku Mäkelä poistuivat kokouksesta klo 13.50 
asian käsittelyn päätyttyä. 
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7. Vieraskielisten työllistyminen Päijät-Hämeessä 
 
Asian esittely: Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto 
 
Maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 26.4.2022 käsiteltiin vieraskielisten työllistymistä Päijät-
Hämeessä. Kokouksessa päätettiin, että yhteistyöryhmän sihteeristö ja puheenjohtajisto valmistele-
vat toimenpide-ehdotuksia seuraavaan kokoukseen. Valmistelussa kuullaan työmarkkinaosapuolia. 
 
Yhteistyöryhmän puheenjohtajisto ja työmarkkinaosapuolet ovat valmistelleet toimenpide-ehdotuk-
sia. Toimenpiteiksi ehdotetaan esimerkki/kummiyritysten valitsemista, jotka sitoutuvat työllistämään 
vieraskielisiä, Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman työllisyystoimenpiteiden toteutumisen var-
mistamista sekä 3. sektorin toiminnan tukemista työllistämisen edistämisessä. 
 
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä keskustelee ehdotuksista. Sovitaan toteutuksesta ja aikataulusta. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. Toimenpiteiksi sovittiin: 
1) lähettiläsyritysten (ambassador company) valitseminen, jotka sitoutuvat työllistämään vieraskie-

lisiä. Etsimme 6-10 erikokoista yritystä ja yhteisöä, jotka lähtevät mukaan lähettiläiksi hyvän 
asian puolesta. Toteutus verkostossa yhdessä mm. Hämeen kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittä-
jät, LADEC, ELY-keskus, Lahti TalentHub ja Päijät-Hämeen liitto. Tehdään syyskauden aikana. 

2) Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman työllisyystoimenpiteiden edistäminen. Toteutus laa-
jassa yhteistyössä. Tuodaan seurantakäsittely myös MYR-kokouksiin. 

3) 3. sektorin toiminnan tukeminen työllistämisen edistämisessä. Toteutus ESR+ ja AKKE-rahoituk-
sella. Tuodaan seurantakäsittely MYR-kokouksiin, kun hankkeita on päätetty ja myös tuloksista 
voidaan keskustella. 

Seurataan toimenpiteiden edistymistä maakunnan yhteistyöryhmän kokouksissa. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että asian käsittelyn jälkeen pidettiin kokoustauko klo 14.12-14.23. 

 

8. Lahden kaupunkiseutusuunnitelma ja Päijät-Hämeen rakennemalli 
 

Asian esittely: Niina Ahlfors, Päijät-Hämeen liitto 

 
Lahden kaupunkiseudulla on maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen sopimus (MAL) valtion 
kanssa. Siinä ovat mukana Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä ja Orimattila. MAL-sopimus 
velvoittaa laatimaan kaupunkiseutusuunnitelman (KSS), joka sovittaa yhteen seudun yhdyskuntara-
kenteen, liikennejärjestelmän ja viherrakenteen kehittämisen periaatteet pitkällä aikavälillä. KSS an-
taa hyvän pohjan kuntien yleiskaavojen laadinnalle ja on viitesuunnitelmana kokonaismaakuntakaa-
valle. 
 
Päijät-Hämeen liitto ja Lahden kaupunkiseudun MAL-kunnat laativat Hämeen ja Uudenmaan ELY-kes-
kusten kanssa KSS:n. 
 
Maakunnan kolme pohjoisinta kuntaa, Padasjoki, Sysmä ja Hartola eivät ole mukana MAL-sopimuk-
sessa, mutta niiden alueelle laaditaan KSS:a vastaava suunnitelma, Päijät-Hämeen rakennemalli. 
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Kolme vaihtoehtoista luonnosta on ollut nähtävillä 20.6.–31.8.2022 välisenä aikana. Typistyvän kehi-
tyksen XS-vaihtoehdossa, maltillisen kasvun M-vaihtoehdossa ja voimakkaan kasvun XL-vaihtoeh-
dossa on toisistaan poikkeavat kasvusuunnat sekä asumis- ja työpaikka-alueet. 
 
Nähtävilläolon aikana saadun palautteen pohjalta valitaan tarkempaa suunnittelua varten yksi vaih-
toehto tai useamman yhdistelmä. Suunnitelmat valmistuvat kuntien ja maakuntavaltuuston hyväk-
syttäväksi keväällä 2023. 
 
Tutustu luonnosvaihtoehtoihin täältä. 

 
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 

 
Päätös: 

Hyväksyttiin esitys. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Niina Ahlfors poistui kokouksesta klo 14.44 asian käsittelyn jälkeen. 

 

9. Hämeen ELY-keskuksen puolivuotisraportointi ja vuoden 2023 tulossopimusesitykset 
 
Asian esittely: Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus 
 
Vuoden 2022 puolivuotisraportointitiedot koostetaan 31.8.2022 mennessä. Vuotta 2023 koskevien 
tulossopimusesitysten valmistelu alkaa, tiedot on toimitettava 14.10. Mennessä. Kyseessä on kirjalli-
nen tarkistusmenettely. 
 
Liite 1: Hämeen ELY-keskuksen puolivuotisraportointi 2022 
 
Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu): 
Yhteistyöryhmälle on tuotettu tiedoksi Hämeen ELY-keskuksen puolivuotistoteumia koskevat rapor-
tointitiedot. Yhteistyöryhmän jäsenten on mahdollista evästää Hämeen ELY-keskusta vuotta 2023 
koskevissa tulostavoitekirjauksissa. Kirjalliset evästykset on toimitettava Teea Lyytikäiselle (teea.lyyti-
kainen@ely-keskus.fi) sähköpostitse 30.9.2022 mennessä.  
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. Lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 
2023–2026 on valmistunut. Suunnitelma kattaa myös Päijät-Hämeen ja se on luettavissa osoitteessa 
https://www.tienpidonsuunnitelma.fi/. Mahdolliset kommentit suunnitelmasta pyydetään toimitta-
maan 31.10.2022 mennessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kir-
jaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. 
 

10. Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Päijät-Hämeen rahoitussuunnitelma vuosille 2023–
2024 

 

Asian esittely: Elina Aakko, Päijät-Hämeen liitto ja Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus 

 
Alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetun lain 
mukaan maakunnan yhteistyöryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä EU:n alue- ja rakennepolitiikan 

https://phliitto.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=121edfec9a924e998ae93d908ad0da49
mailto:teea.lyytikainen@ely-keskus.fi
mailto:teea.lyytikainen@ely-keskus.fi
https://www.tienpidonsuunnitelma.fi/
mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
mailto:kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
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ohjelman alueellinen rahoitussuunnitelma ja siihen sisältyvät painopisteet. Rahoituksen kohdentami-
nen kuvataan toimintalinjoittain, erityistavoitteittain ja viranomaisittain seuraavaksi kahdeksi vuo-
deksi hallintoviranomaisen ilmoittaman maakunnittaisen kulmaluvun perusteella. Hallintoviranomai-
sen ilmoittamissa kulmaluvuissa on kuvattu maakunnittain rahastojen EU-osuudet ja valtion osuudet. 
 
EU-osarahoitussuhde on 60 % julkisesta rahoituksesta. ESR+ -toimintalinjalla 5 ”Sosiaalisten innovaa-
tioiden Suomi” EU-osarahoitussuhde on 95 %. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman kansallisesta 
julkisesta rahoituksesta valtion vastinrahoitus kattaa 75 % ja kunta- ja muuta julkista rahoitusta on 25 
%. Omarahoitusta edellytetään hankkeilta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.  
 
EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet:  
TL1 Innovatiivinen Suomi, Etelä- ja Länsi-Suomi 67 % EAKR-rahoituksesta:  

• 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, Etelä- ja Länsi-Suomi 33 % EAKR-rahoituksesta:  

• 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 % ESR+ -rahoituksesta:  

• 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 % ESR+ -rahoituksesta: 

• 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 kumulatiivisesti vuosille 2021–2023. Tulostavoitteiden pohjana käytetään indikaatto-
reita ohjelmatasolla. Niiden pohjalta lasketaan maakunnan rahoitusosuuden mukainen osuus tavoit-
teista. 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 ky-
seisen maakunnan osalta ja pyrittävä selkeästi kunnianhimoisempaan tavoiteasetantaan. Tavoittei-
den toteutumista seurataan säännöllisesti.  
 
Maakunnan yhteistyöryhmien hyväksymät vuosien 2023 ja 2024 EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
alueelliset rahoitussuunnitelmat pyydetään toimittamaan 31.10.2022 mennessä työ- ja elinkeinomi-
nisteriöön sähköpostilla (taulukot excel-muodossa) osoitteeseen rakennerahastot@gov.fi. Tulos- ja 
tuotosindikaattoreita koskeva taulukko palautetaan samassa aikataulussa rahoitussuunnitelman 
kanssa. 
 

mailto:rakennerahastot@gov.fi
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Liite 2: Päijät-Hämeen rahoitussuunnitelma 2023–2024 
Liite 3: Päijät-Hämeen EAKR-tavoitteet 2021–2023 
Liite 4: Päijät-Hämeen ESR+ -tavoitteet 2021–2023 

 
Ehdotus (pj.): 
Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Päijät-Hämeen rahoitus-
suunnitelman vuosille 2023–2024. 

 
Päätös: 

Hyväksyttiin esitys. 

 

Merkittiin pöytäkirjaan, että Jussi Eerikäinen saapui kokoukseen klo 15.00 asian käsittelyn aikana. 

 

11. Ajankohtaista EAKR- ja ESR+ -ohjelmissa 
 
Asian esittely: Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto ja Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus 
 
Käynnissä olevat haut 
 
REACT-EU EAKR -lisähaku on käynnissä 30.8.-19.9.2022. Valtioneuvosto on myöntänyt Päijät-Hä-
meen liitolle lisärahoitusta hankkeisiin 486 000 €. Hankkeita haetaan rahoitettavaksi toimintalinjalta 
8 ja erityistavoitteesta 12.2. Päijät-Hämeen liitto varautuu kohdentamaan lisärahoituksen lähtökoh-
taisesti siten kuin se on ”Päijät-Hämeen liiton lisärahoitustarve ja perustelut toimintalinjalle 8 REACT-
EU” -perusteludokumentissaan esittänyt. Koska hankkeet etenevät kuitenkin rahoitettavaksi arvioin-
nin ja siinä annettujen pisteiden perusteella, tullaan mahdollisesti tekemään muutoksia siihen, 
kuinka rahoitus jakautuu teemoittain. Teemat: 
- Edistetään vihreään kasvuun, luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä kestävään teknologiaan 

ja kiertotalouteen liittyvää elinkeino- ja osaamislähtöistä TKI-toimintaa. 
- Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen erityisesti digitalisaation edistämisen ja yhteis-

kunnan hiilineutraalisuustavoitteen toteutumisen näkökulmasta. 
- Edistetään teollista digitalisaatiota. 
- Kehitetään elinkaariajatteluun ja systeemiseen muutokseen liittyvää TKI- ja liiketoimintaa tue-

taan kestävien liikennejärjestelmien ja liikkumisen digitalisaation kehittämistä. 
 

REACT-EU ESR lisähaku on käynnissä 1.7.2022 alkaen. Hämeen ELY-keskus on avannut jatkuvan ESR -
haun REACT-EU ohjelman hankkeille. Päijät-Hämeen REACT-EU ESR -rahoituskehys on käytetty. Nyt 
avoinna olevan haun rahoitusta haetaan erikseen ministeriöltä saapuvia hakemuksia vastaan.  
Haussa etsitään hankkeita seuraaviin erityistavoitteisiin:  
- 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen 
- 12.4. Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen 
Hakuilmoitus luettavissa rakennerahastot.fi -sivustolla. 
 
Etelä-Suomen ESR+ haku on käynnissä 5.9.-9.11.2022. Hämeen ELY-keskus on avannut alueellisen 
haun erityistavoitteelle 4.3 Yhdenvertaiseen osallisuuteen. Haku on auki kaikissa Etelä-Suomen suur-
alueen maakunnissa. Haussa käytetään tarkentavana valintaperusteena hankkeen kohdistumista 
maakuntien strategioissa tunnistettuihin kärkialoihin tai kehittämiskohteisiin, joita arvioitaessa ote-
taan huomioon maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymät alueelliset painotukset ESR+ -hankkeille 
vuodelle 2022. 
 

 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/102138664/30062022-hakuilmoitus-jatkuva-lisahaku-reacteu-2014-2020.pdf/e2f4113f-2d90-51a3-a88e-02b90ebc3d33/30062022-hakuilmoitus-jatkuva-lisahaku-reacteu-2014-2020.pdf/30062022-hakuilmoitus-jatkuva-lisahaku-reacteu-2014-2020.pdf?t=1656586794570
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Päättyneet haut 
 
Etelä-Suomen EAKR -haku oli käynnissä 12.5.-16.6.2022. Päijät-Hämeen liiton myöntövaltuudesta 
hankkeita rahoitetaan tässä haussa enintään 3,81 miljoonalla eurolla. Haussa avattiin haettavaksi 
kuusi erityistavoitetta, joista Päijät-Hämeeseen kohdentuvia hankkeita saapui seuraavasti (suluissa 
haettu/myönnettävissä): 
- Toimintalinja 1: Innovatiivinen Suomi  

• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen: Kahdeksan hanke-esitystä (2 418 021 €/1 591 000 €) 

• Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja jul-
kishallinnon hyväksi: Viisi hanke-esitystä (675 109 €/590 000 €) 

• Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen: Kolme hanke-
esitystä (1 021 436 €/456 000 €) 

- Toimintalinja 2: Hiilineutraali Suomi  
• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasu-

päästöjen vähentäminen: Yksi hanke-esitys (394 230 €/558 000 €) 
• Erityistavoite 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäisemisen ja kata-

strofivalmiuden ja - palautuvuuden edistäminen: Yksi hanke-esitys (158 076 €/159 
000 €) 

• Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen: Kolme hanke-esitystä 
(764 890 €/459 000 €) 

 
Hakemuksen tulee arvioinnissa saada vähintään puolet erityistavoitteen maksimipistemäärästä tul-
lakseen rahoitetuksi tästä hausta (24/47 p). Arviointiprosessi pyritään aikatauluttamaan siten, että 
rahoitusesitykset voitaisiin tuoda seuraavaan maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukseen 
22.9.2022. 
 
Etelä-Suomen ESR+ -haku oli käynnissä 12.5.-17.8.2022. Hämeen ELY-keskuksen avaamassa haussa 
Päijät-Hämeeseen kohdistui 24 hakemusta. Arviointiprosessi pyritään aikatauluttamaan siten, että 
rahoitusesitykset voitaisiin tuoda maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristön kokoukseen 18.10.2022. 
 

Liite 5: Perustelut REACT-EU lisärahoitukseen 2022 Päijät-Hämeen liitto 
 
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että Minna-Maija Salomaa poistui kokouksesta klo 15.10 asian käsittelyn ai-
kana. 

 

12. Ajankohtaista EAKR-yritystuissa 
 
Asian esittely: Sinikka Kauranen, Hämeen ELY-keskus 
 
Yrityksen kehittämisavustuksen (EAKR) hakeminen Päijät-Hämeessä tapahtuu jatkossa valintajak-
soina. Kaikkien valintajaksojen ajankohtia ei ole vielä määritelty – Hämeen ELY-keskus tiedottaa 
niistä myöhemmin. Ajankohtainen hakusuunnitelma on olemassa rakennerahastot.fi -sivustolla (Tie-
toa hakemisesta | Rakennerahastot). 

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi-tietoa-hakemisesta
https://rakennerahastot.fi/etela-suomi-tietoa-hakemisesta
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Yrityksen kehittämisavustuksen ensimmäinen hakukierros (valintajakso) päättyi 29.4.2022. Avoinna 
kyseisessä valintajaksossa on ollut erityistavoite 1.3 (Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantami-
nen). Valintajaksoon tuli hakemuksia yhteensä 24 kappaletta ja haetut avustukset yhteensä n. 2 mil-
joonaa euroa. Myöntövaltuuden määrä ensimmäisessä haussa on 635 000 euroa. Yritysten kehittä-
misavustusten ensimmäisen hakukierroksen hakemukset ovat käsittelyssä. 
 

Toinen hakukierros päättyi 12.8.2022. Päijät-Hämeen EAKR-hakuun saapui yhteensä 15 hakemusta, 
joilla on haettu yhteensä 890 000 euroa avustusta. Kyseisellä hakukierroksella on käytettävissä 
myöntövaltuutta 635 000 euroa.  

 

Kolmas hakukierros avautui 15.8.2022, ja kyseisellä hakukierroksella on käytössä avustusta yhteensä 
445 000 euroa. Toiseen ja kolmanteen hakukierrokseen päästään todennäköisesti tekemään päätök-
set vasta vuoden 2023 puolella. EURA:n viranomaispuoli on vielä pahasti kesken. 

 

Lisäksi tiedoksi: RRF-ohjelman mukainen valtakunnallinen rahoitushaku on auennut kesäkuun lo-
pulla. RRF-rahoitus on EU-rahoitusta, mutta siihen liittyviä hakemuksia ja päätöksiä ei tehdä EURA:n 
kautta, vaan kansallisen avustusjärjestelmän (TUKI2014) kautta. RRF-ohjelman mukaisia päätöksiä 
päästänee tekemään “normaalissa” tahdissa.  Päijät-Hämeessä on vireillä yksi (1.9. tilanne) RRF-hake-
mus.  

 
Esitys (ylijohtaja Tommi Muilu): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 

 
Päätös: 

Hyväksyttiin esitys. 

 

13. Etelä-Suomen AURA-viestintäsuunnitelma ohjelmakaudelle 2021–2027 
 

Asian esittely: Tiina Huotari, Uudenmaan liitto ja Petri Veijalainen, Päijät-Hämeen liitto 
 

Ohjelmakaudella 2021–2027 Suomessa toteutetaan Manner-Suomelle yhteistä Uudistuva ja osaava 
Suomi – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa (AURA-ohjelma). Maakuntien liitot ja RR-ELY-kes-
kukset toimivat Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen välittävinä toimieliminä. Toi-
meenpanoasetuksen 4 §:n mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviin kuuluu muun muassa tiedotus 
ja viestintä yleisölle, hakijoille ja tuen saajille toimialueellaan.   

  
Viestintä- ja tiedotustehtäviä varten Etelä-Suomen suuralueen välittävien toimielinten edustajista 
koostuva viestintätiimi on laatinut Etelä-Suomen AURA-viestintäsuunnitelman. Suunnitelmaa on käsi-
telty myös alueen liitoista, RR-ELY-keskuksista ja ministeriön edustajista koostuvassa AURA-ohjelman 
koordinaatioryhmässä.   

  
Viestintäsuunnitelma koskee Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-alue- ja rakennepolitiikan ohjel-
man alueellista viestintää Etelä-Suomen alueella. Siinä kuvataan muun muassa AURA-viestintätehtä-
vien koordinaatio, roolit ja resurssit; viestinnän kohderyhmät ja kanavat; viestinnän tavoitteet sekä 
viestinnän sisällöt ja työkalut. Suunnitelmassa kuvataan myös viestintäyhteistyö Uudenmaan liiton 
koordinaatioon kuuluvien maakuntien liittojen kesken, mukaan lukien Päijät-Hämeen liitto. Liittojen 
koordinaatiosopimuksen mukaisesti koordinoiva liitto laatii viestintäsuunnitelman, jonka maakunnan 
yhteistyöryhmät käsittelevät.   
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Alue- ja rakennepolitiikan ohjelman viestinnällä tuetaan Uudistuva ja osaava Suomi-ohjelman tavoit-
teiden saavuttamista. Hallintoviranomainen (työ- ja elinkeinoministeriö, TEM) vastaa rakennera-
hasto-ohjelman valtakunnallisesta viestinnästä ja valtakunnallisen AURA-ohjelman viestintäverkoston 
toiminnasta. Valtakunnallinen viestintästrategia toimii alueellisen rakennerahastoviestinnän pohjana. 

 
Liite 6: Etelä-Suomen AURA-viestintäsuunnitelma 2021–2027 

 
Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee asian tiedoksi. 

  
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 

 

14. Tiedoksisaantiasiat 
 

14.1. ESR+ valtakunnallisten teemaohjelmien uutiskirje 
 

RR-ELY-keskukset ovat julkaisseet ensimmäisen valtakunnallisten teemaohjelmien uutiskirjeen kesä-
kuussa 2022. Uutiskirje löytyy osoitteesta https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/uutiskir-
jeet/kesakuu-2022.  
 

 

14.2. Etelä-Suomen React-EU ESR ja toimintalinjan 3 -haku, 21.2.-8.4.2022 
 

Hämeen ELY-keskuksen haku Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman 
toimintalinjalle 3 ja REACT EU ESR päättyi 8.4.2022. Hakuun saapui seitsemän hakemusta, joiden toi-
mintaa kohdistui Päijät-Hämeeseen. Yksi toimintalinjan 3 hakemuksista siirrettiin hakijan suostumuk-
sella käsiteltäväksi React EU ESR -haussa, Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan hankkeena. Hakemuksista 
neljä esitettiin rahoitettaviksi. 
 
Liite 7: Yhteenveto Päijät-Hämeen ESR-hakemuksista 21.2.-8.4.2022  
 

 

14.3. Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen - AKKE 
 

 
Edellisen kokouksen jälkeen rahoitukset: 
 

o LAB ammattikorkeakoulu, LAB Yrittäjyyskampus, 1.4.2022–31.3.2023, kustannukset 53 978 
€, AKKE-tuki 20 000 € 

o Lahti Region, Kriisistä ulos tiedolla johtamisella, 1.4.2022–30.9.2023, kustannukset 135 948 
€, AKKE-tuki 95 164 € 

o Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy, Kansainvälistymisen kasvupolku, 15.4.2022 – 31.8.2023, 
kustannukset 142 856 €, AKKE-tuki 99 999 € 

o Inspis ry, Lahden kaupungin viher- ja virkistysalueiden viihtyisyyden ja turvallisuuden lisää-
minen, 19.4.2022–31.10.2022, kustannukset 20 000 €, AKKE-tuki 14 000 € 

o LAB ammattikorkeakoulu oy, Mistok – Silta, 1.5.2022–31.10.2023, kustannukset 28 571 €, 
AKKE-tuki 20 000 € 

https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/uutiskirjeet/kesakuu-2022
https://rakennerahastot.fi/valtakunnalliset/uutiskirjeet/kesakuu-2022
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o LAB ammattikorkeakoulu, Kuitumateriaalien hyödyntämismahdollisuudet, 1.6.2022–
30.9.2022, kustannukset 19 468 €, AKKE-tuki 13 628 € 

o Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen kulttuurin suunta 2030, 1.8.2022–31.12.2022, kustan-
nukset 28 000 €, AKKE-tuki 19 600 € 

o Lahti Region, Liikkeestä liiketoimintaa 2.0 - Lahti Host City kirii markkinoille, 1.6.2022-
30.11.2023, kustannukset 140 728 €, AKKE-tuki 98 509 € 

o LAB ammattikorkeakoulu, Päijät-Hämeen Mobile UX -pilotti, 1.8.2022-31.12.2023, kustan-
nukset 73 805 €, AKKE-tuki 51 663 € 

o LAB ammattikorkeakoulu, Kosteiden tilojen sisustusratkaisu – KotiSira, 1.8.2022-31.1.2023, 
kustannukset 39 000 €, AKKE-tuki 27 300 € 

o Lahden kaupunki, Kaupunkien missio Lahdessa, 1.9.2022-31.8.2023, kustannukset 84 286 €, 
AKKE-tuki 59 000 €   

o LAB ammattikorkeakoulu, LAB MIDAS kv-jatkohankkeen esiselvitys, 1.9.2022-31.3.2023, kus-
tannukset 15 994 €, AKKE-tuki 11 196 € 

 
 

Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 
Maakunnan yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi edellä mainitut asiat. 
 
Päätös: 
Hyväksyttiin esitys. 
 
Merkittiin pöytäkirjaan, että kohdan 14.3. osalta puheenjohtaja Pekka Komu ilmoitti esteellisyydes-
tään hallintolain 28 §:n 1 mom. 4 kohdan perusteella ja poistui kokouksesta kohdan 14.3. käsittelyn 
ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajana toimi kohdan 14.3. aikana yhteistyöryhmän 1. varapuheen-
johtaja Hannu Rahkonen. 

 

15. Yhteistyöryhmän seuraava kokous 
 

Esitys (maakuntajohtaja Niina Pautola-Mol): 

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. 

 

Päätös: 

Hyväksyttiin esitys. 

 

16. Muut asiat 
 

Niina Pautola-Mol kertoi Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupungin yhdessä valmistelemasta edun-
valvontapaperista, jossa tuodaan esille, mitä maakunta tarjoaa. Paperia voi hyödyntää omassa työs-
sään ja se löytyy osoitteesta https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/08/Lahti_PH_Suo-
men_vihrea_tulevaisuus.pdf. 

 
Puheenjohtaja Pekka Komu kertoi sisäministeriöön perustetusta yhteyspisteestä Ukrainan autta-
miseksi. Toive on, että käytetään tätä yhteyspistettä, jos halutaan auttaa Ukrainaa. Päijät-Sote on 
tekemässä merkittävän lahjoituksen Ukrainan auttamiseksi. Ukrainan auttaminen tuodaan myös 
Päijät-Hämeen puheenjohtajafoorumiin. 

 

https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/08/Lahti_PH_Suomen_vihrea_tulevaisuus.pdf
https://paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2022/08/Lahti_PH_Suomen_vihrea_tulevaisuus.pdf
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17. Kokouksen päättäminen 
 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.43 
 


