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ALLEKIRJOITUKSET

Jari Salonen
Puheenjohtaja

Asta Kortesaari
Sihteeri

KÄSITELLYT ASIAT 14–25 §

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

Allekirjoitukset

___ / ___ 2016

___ / ___ 2016

Arja-Leena Lammi

Elina Moisio

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ
Päijät-Hämeen liiton toimistossa

Todistaa

/

Pöytäkirjanpitäjä

2016 kello 9.00 – 15.00

Asta Kortesaari
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14. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen.

15. KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhteistyöryhmä on kuntalain 58 §:n mukaan päätösvaltainen, jos enemmän kun puolet jäsenistä on
läsnä.
EHDOTUS (pj.):
Todetaan kokouksen päätösvaltaisuus.
PÄÄTÖS:
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

16. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
EHDOTUS (pj.):
Yhteistyöryhmä hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.
PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
EHDOTUS (pj.):
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arja-Leena Lammi ja Elina Moisio tai poissa ollessa heidän varajäsenensä.
PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. SEURAAVAN EAKR-HAUN PAINOTUKSET
Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö suositti Etelä-Suomen yhteiseksi hakuteemaksi digitalisaatiota, mutta Etelä-Suomen rakennerahastotyön koordinaatiotyöryhmä ei vielä 30.5.2016 kokouksessaan päättänyt yhteisestä teemasta. Keskustelu jatkui 26.8. kokouksessa, jossa yhteinen hakuteema nimettiin digitaaliseksi uusiutumiseksi. Aiheen alle kirjoitetaan avoimeen dataan ja big dataan ohjaavia hakuaihioita, mutta myös muut digitaalisen uusiutumisen tarkennukset ovat mahdollisia. Koordinaatioryhmä työstää aiheen tarkennuksia syksyn aikana.
Hakuteema saattaa kuitenkin olla haastava, eikä maakunnassa saada tarpeeksi suuria hakemuksia. Tätä silmälläpitäen saattaisi olla hyvä antaa jokin toissijainen teema, jota koskevat hakemukset
huomioidaan laatuperustein tai jos digiaiheisia hakemuksia ei tule tarpeeksi. Kokonaistilannetta
pystyttäisiin arvioimaan jo ideahakuvaiheessa, jolloin kaksiteemaisuus ja siihen liittyvä porrastus ei
välttämättä aiheuta hakijoille mittavaa lisätyötä.
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EHDOTUS (siht.):
Sihteeristö esittää, että ensisijaisen teeman: ”digitaalinen uusiutuminen” lisäksi avataan kaikki toimintalinjan 2 erityistavoitteet haettavaksi. Näin siksi, että jos ensisijaiseen teemaan ei tule riittävästi
hyviä hakemuksia, annetaan mahdollisuus muillekin maakunnan kehitystä ajaville hankkeille.
PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) -RAHOITUS
Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2016 haussa 261 000 euroa. Tavoitteena on rahoittaa enintään neljää hanketta. Hakuteemoja on kaksi, joista toinen keskittyy tulevaisuuden teknologioihin ja toinen uudenlaisten työn tekemisen mallien kokeiluun. Teemoja voi myös yhdistää.
1. Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit
Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset korostaa uusien teknologioiden käyttöönottoa. Yrityksillä on aito tarve saada tutkimusyksiköiden, korkeakoulujen ja rahoittajien kumppanuutta uusien
teknologioiden tiedonhankintaan, soveltamiseen ja uusiin tuotteisiin.
Sopiva AIKO-hanke voisi esimerkiksi soveltaa valittua uutta teknologiaa maakunnan toimijoiden
tarpeisiin tavalla, joka ottaa huomioon joitakin seuraavia ominaisuuksia: digitaalisuuden muutosvoima, käyttäjälähtöinen muotoilu, -suunnittelu, -tuotekehitys, referenssikohteiden ja pilottien toteuttaminen.
Tavoitteena on lisätä teknologista tietoa käytäntöjä hyödyttävällä tavalla. Uudet innovaatiot ja kokeilut lisäävät alueen muutosjoustavuutta elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla.
Oleellista on kehittää maakunnan toimijoiden kykyä menestyä tulevaisuudessa.
2. Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille
Uuden työn tekemisen kokeilut vastaa alueen rakennemuutoksen haasteisiin tuoden uusia ja innovatiivisia välineitä työllistymisen ja yrittäjyyden lisäämiseksi. Kehittämiskokeilut voivat auttaa yrityksiä kehittämään liikeideaa ja työllistymistä. Hakijoina voivat olla kunnat, kehittämisyhtiöt tai koulutuslaitokset.
Esimerkiksi kokeilut auttavat opiskelijayrittäjyydestä työelämään, nostavat ketteriä ja kannustavia
kokeiluja tai uudenlaisia tekemisen malleja perinteisten lisäksi. Uuden tekemisen malli voi torjua
työttömyyden pitkittymistä ja kuntien työmarkkinatuen maksun kasvua.
Valintaohjeet ja kriteerit
Hankkeet voivat kestää enintään 2 vuotta. Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:
edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta,
nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä,
vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.
Hanketyyppinä on yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke. Hankkeen kustannusmalli
on ensisijaisesti flat rate 24 %, mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi
tulla myös rahoitetuksi. Hankkeen AIKO-tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta
ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Päijät-Hämeen liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta).
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EHDOTUS (siht.):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi.

20. PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUOSILLE 2017–2018
Maakunnan liiton johdolla (7/2014 ALKE-laki) valmistellaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskusten, muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien
kanssa.
Toimeenpanosuunnitelmalla suunnataan maakuntaan osoitettua EU:n, valtion, kuntien ja muiden
osarahoittajien rahoitusta. Toimeenpanosuunnitelmat sisältävät mm. rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta ja rahoitusosuuksista sekä mahdolllisen kannanoton valtakunnallisiin teemahakuihin. Maakunnan yhteistyöryhmän tulee ottaa huomioon hallitusohjelman
linjaukset, kärkihankkeet, uusien tki-työpaikkojen luominen (EAKR), työllisyystilanne sekä pakolaistilanne (ESR). Rakennerahastovaroilla voidaan edistää alueellisia innovaatioita ja kokeiluja.
Nykyinen toimeenpanosuunnitelma koskee vuosia 2016–2017. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan syksyllä 2016 valmistellaan toimeenpanosuunnitelma, joka koskee vuosia 2017–
2018. Maakunnat laativat vuoden 2017 aikana muutosmaakuntaohjelman, jonka aikana tarkennetaan vuoden 2018 toimeenpanosuunnitelmaa.
Toimeenpanosuunnitelmaan 2017–2018 päivitetään Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset,
AIKO-rahoituksen toimeenpano, maakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma ja tarvittavat päivitykset.
Maakuntaohjelman 2014–2017 toimintalinjat ovat:
1.Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen
2.Hyvinvoiva väestö
3.Kestävä ympäristö
Päijät-Hämeen liitto pyysi maakunnan kuntien ja sidosryhmien aluekehittämisen sisällön ja hankeesitysten päivityksiä maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2016–2017 viimeistään 6.9.2016.
Listan tausta-aineistona on:
1. Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2017–2018
2. Rahoitustaulukot
3. Hanke-esityksiä toimijoilta
EHDOTUS (siht.):
Sihteeristö suosittaa toimeenpanosuunnitelman hyväksymistä vuosille 2017–2018 sekä vuosien
2017–2018 rahoitussuunnitelmien mukaisia rahoitusesityksiä rakennerahastojen osalta.
Toimeenpanosuunnitelmaa voi täydentää ja korjata 21.10 asti, jolloin se toimitetaan ministeriölle ja
maakunnan yhteistyöryhmälle.
PÄÄTÖS:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
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21. YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VAIHTUMINEN
Päijät-Hämeen maakuntahallitus on 11.4.2016 nimennyt yhteistyöryhmän jäseneksi Erkki Niemisen
ja hänen varajäsenekseen Jari Hartmanin Suomen Sosiaalidemokraattisesta puolueesta.
EHDOTUS (pj.):
Merkitään tiedoksi.
PÄÄTÖS:
Merkittiin tiedoksi.

22. TIEDOKSISAANTIASIAT
22.1. Sihteeristön hyväksymät rahoituspäätökset 3.5.2016
22.2. Maaseuturahastosta rahoitettavaksi valitut hankkeet valintajaksolla 1.11.2015–29.2.2016
22.3. Maaseuturahastosta tänä vuonna rahoitetut yritystuet Päijät-Hämeen osalta
22.4. Syksyn makerahaun aihe
22.5. Rakennerahasto-ohjelman sihteeristön 19.9.2016 kokousasioita:


EU:n komissio on indikaattoritarkistuksen johdosta korottanut Suomen rakennerahastovaltuutta 5.9 milj. euroa.



Tulevat hankehaut tapahtuvat kaksi kertaa vuodessa maalis- ja lokakuussa.



Suomessa vähähiilisyyden 25 %:n tavoitteesta ollaan jäljessä.

23. MUUT ASIAT
23.1. Raija Forsman esitteli Päijät-Hämeen matkailun tulo- ja työllisyysselvityksen sekä matkailustrategian.
23.2. Yhteistyöryhmän sadonkorjuuretken valmistelutilanne

24. YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS
EHDOTUS (pj):
Päijät-Hämeen yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään huhtikuun 2017 alussa, tarkempi päivämäärä sovitaan kokouksessa.
PÄÄTÖS:
Yhteistyöryhmän seuraava kokous on 4.4.2017 klo 9.00.

25. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.30.
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