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Tiivistelmä
Päijät-Hämeen liitto laatii Päijät-Hämeen maakuntaohjelman vuosille 2018 2021. Maakuntaohjelma kokoaa painotukset ja toimenpiteet Päijät-Hämeen
kehittämiseksi lähitulevaisuudessa. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma rakentuu maakuntasuunnitelman 2040 strategisiin teemoihin
Uusi maakunta laatii vuodesta 2019 maakuntastrategian toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä tehdään uudelle maakunnalle tulevaisuuskuva visiotyön tueksi.
Maakuntaohjelmassa yhteensovitetaan maakunnalliset, kansalliset ja EU:n
aluepolitiikan tavoitteet Päijät-Hämeessä sekä määritetään resurssit ja työnjako. Maakuntaohjelma linjaa Euroopan Unionin alueellisen kehittämisen voimavaroja maakunnassa ja muodostaa keskeisen aineiston maakunnan tarpeista ja tahtotilasta seuraavan hallituksen aluekehittämisen linjauksiin.
Maakuntaohjelma ohjaa valtion aluehallintoa ja niiden strategia-asiakirjojen toteuttamista ja tulossuunnittelua. Maakuntaohjelma sisältää Päijät-Hämeen
edunvalvonnan keskeiset hankkeet.
Ohjelman laadinnassa ja vaikutusten arvioinnissa hyödynnetään viimeaikaisia
kehittämislinjauksia, maakuntakaavatyötä, tilastoja, asiantuntijatyötä, kyselyjä
sekä maakunnan eri foorumeita. Ohjelman laadintaan osallistuu aluehallinnon
viranomaisten lisäksi kuntien, kehittämistoimijoiden ja järjestöjen edustajia.
Laadinnan yhteydessä arvioidaan valittavien kehittämistoimenpiteiden yritys-,
talous-, sosiaali-, kulttuuri-, maaseutu- ja ympäristövaikutuksia.
Maakuntavaltuusto hyväksyy maakuntaohjelman loppuvuodesta 2017.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa Päijät-Hämeen maakuntaohjelman valmistelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyjä sekä vaikutusten
arviointia. Sen tarkoituksena on antaa maakuntaohjelmasta kiinnostuneille tietoa työn vaiheista ja aikataulusta sekä vaikutusmahdollisuuksista.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman taustalla on niin sanottu SOVA-laki eli
laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005, muutos 277/2011), joka tuli voimaan 1.6.2005. Laki toteuttaa
Suomessa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia säätelevää EY:n direktiiviä (2001/42/EY).
Maakuntaohjelman laadinnassa tavoitteena on avoin ja vuorovaikutteinen prosessi, johon eri viranomaisten, asiantuntijoiden, tiedeyhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, elinkeinoelämän sekä muiden toimijoiden edustajat tuovat omat näkemyksensä. Avointa toimintatapaa edellyttää mm. laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/99).
Maakuntaohjelma on SOVA-lain mukainen ympäristöarviointia edellyttävä ohjelma. SOVA-lain mukaan viranomaisella on velvollisuus selvittää ja arvioida
valmistelemiensa suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutukset, kun niiden
toteuttaminen voi vaikuttaa merkittävästi muun muassa ihmisiin, aluetalouteen, yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, kaupunkikuvaan,
maisemaan ja kulttuuriperintöön, luontoon ja sen monimuotoisuuteen, maisemaan tai luonnonvaroihin.

Maakuntauudistuksen huomioiminen valmistelussa
Uudet maakunnat laativat jatkossa (2019) maakuntalakiin perustuvat maakuntastrategiat, joissa maakunta päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän
aikavälin tavoitteista. Maakuntaohjelman laadinnan yhteydessä tehdään uudelle maakunnalle tulevaisuuskuva visiotyön ja maakuntastrategian laadinnan
tueksi.
Lakivalmistelu lähtee siitä, että maakuntastrategian lisäksi maakunnissa laaditaan aluekehittämistä tarkentava maakuntaohjelma. Laki alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista uudistaa aluekehittämistä koskevan sääntelyn.
Luonnoksen mukaan uusi maakunta päättää itse maakuntaohjelman sisällön
ja valmisteluprosessin, eikä yksityiskohtaista ohjeistusta anneta asetuksella.
Voimassa olevien säädösten mukainen maakuntaohjelma hyväksytään vuoden 2017 maakuntavaltuuston viimeisessä kokouksessa. Uusi maakuntavaltuusto voi aikanaan tarkistaa maakuntaohjelman.
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Maakuntaohjelmatyön laadinta kaudelle 2018–2021
Työ- ja elinkeinoministeriö on ohjeistanut maakunnan liittoja aloittamaan maakuntaohjelmien 2018–2021 valmistelun kirjeessä 9.11.2016
TEM/2008/09.10.01/2016.
Maakuntaohjelman rakenne määritellään alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetulla asetuksella (356/2014 § 10). Maakuntaohjelma sisältää arvion maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta sekä maakunnan eri osien, erityisesti saaristo-, maaseutu- ja
kaupunkialueiden kehittämistoimenpiteet ja yhteistyömahdollisuudet että niiden yhteensovittamista maakunnan kehittämistavoitteisiin kuvaavan osion.
Maakuntaohjelmaan sisällytetään rahoitussuunnitelmassa arviot maakunnassa käytettävästä valtion, Euroopan unionin rakennerahastovarojen, kuntien ja
muiden julkisyhteisöjen rahoituksesta sekä ohjelman määrällistä ja laadullista
seurantaa varten tarvittavat vaikuttavuustavoitteet ja niitä koskevat mittarit.
Ohjelmassa on kuvaus maakuntaohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun
osallistuneista tahoista.
Maakuntaohjelma laaditaan laaja-alaisessa yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton,
kuntien ja valtion aluehallintoviranomaisten sekä alueiden kehittämisen kannalta merkittävien yhteisöjen, järjestöjen ja muiden vastaavien tahojen kanssa.
Maakuntaohjelman valmistelussa hyödynnetään ennakointi- ja muutosanalyysiä liittyen Päijät-Hämeen kehittämismahdollisuuksiin ja tulevaisuuden skenaarioihin.
Nykyisen maakuntaohjelman arviointi toteutettiin vertaisarviointina yhdessä
Etelä-Karjalan Kanta-Hämeen, Kymenlaakson ja Etelä-Savon maakuntien
kanssa (PEKKE 2016).
Maakuntaohjelma laaditaan siten, että varmistetaan sen vaikuttavuus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (osin AVI) strategisten ohjausasiakirjojen
painopisteisiin ja sisältöön.

Uuden maakunnan tulevaisuuskuva
Maakuntaohjelman kanssa samaan aikaan laaditaan myös uuden maakunnan
tulevaisuuskuva. Tulevaisuuskuva liittyy uuden maakunnan strategiavalmisteluun, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja
talouden pitkän aikavälin tavoitteista.
Maakunnan tulevaisuuskuvassa etsitään linjauksia teemoihin:
- asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla
- palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset
- maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
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- alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen
- omistajapolitiikka
- henkilöstöpolitiikka
- asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
- toteutumisen arviointi ja seuranta.
Lähde: Maakuntalaki (luonnos 22.11.2016) 7 luku Maakunnan johtaminen ja
maakuntahallitus 35 § Maakuntastrategia

Vaikuttavuustavoitteet ja tunnusluvut
Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista todetaan, että maakuntaohjelman tulee sisältää määrällistä ja laadullista seurantaa varten vaikuttavuustavoitteet ja niitä koskevat
mittarit.
Maakuntien tulee määritellä maakuntaohjelman painopisteille ja kehittämiskokonaisuuksille seurantaindikaattorit ja asettaa niille tavoitteet, joilla kuvataan
maakuntaohjelman vaikuttavuutta. Indikaattorien määrittelyssä on huomioitava
EU-rahoitteisten ohjelmien sekä ELY-keskusten vaikuttavuustavoitteet ja tunnusluvut.
Käytettävien mittareiden on kuvattava:
1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
2. työmarkkinatilannetta
3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
4. sosiaalista osallisuutta
5. vähähiilistä taloutta ja ympäristön kestävää kehitystä
Toimintaympäristön analyysissä suositellaan muutosjoustavuuden arviointikehikkoa.

Laadinta-aikataulu
Maakuntien liitot päättävät ja aikatauluttavat maakuntaohjelmien käsittely- ja
hyväksymismenettelyistä. Tavoitteena on, että kaikkien maakuntien maakuntaohjelmat hyväksytään loppuvuodesta 2017, jonka jälkeen ne pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön (kirjaamo@tem.fi).
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Maakuntaohjelman 2018-2021 ja uuden
maakunnan vision yhteinen prosessi
Tammi-helmikuu

ALOITTAMINEN: OAS julki, MKH päätös, prosessisuunnittelu

Maalis-huhtikuu

OSALLISTAMINEN I: tulevaisuusaineistot, kuntapajat, sidosryhmäpajat,
MYR, MKH

Toukokuu

LUONNOS I: tulevaisuuskuva maakunnallisine
edunvalvontatavoitteineen

Kesäkuu

PÄÄTÖS I: maakuntavaltuusto hyväksyy tulevaisuuskuvan

Elokuu

LUONNOS II: maakuntaohjelman ja uuden maakunnan vision
luonnokset kirjoitettu

Syys-lokakuu

OSALLISTAMINEN II: maakuntaohjelman ja uuden maakunnan vision
luonnokset -> kunnat, netti, MYR, MKH

Marraskuu
Joulukuu

LUONNOS III: dokumentit viimeistelty
PÄÄTÖS II: maakuntavaltuusto hyväksyy

Aikataulu täsmennetään alkukevään aikana ja tarkennettu aikataulu julkaistaan Päijät-Hämeen liiton maakuntaohjelman laadinnan sivuilla. Osallistamista
aktivoidaan ajankohtaisella viestinnällä.

Tiedottaminen ja vuorovaikutus
Maakuntaohjelman tarkistamisesta ja laadinnasta päättää maakuntahallitus.
Työn ohjelmoimiseksi liitossa on laadittu tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jonka luonnos on käsitelty maakuntahallituksessa työn käynnistämisen
yhteydessä.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä liiton internet-sivuilla sekä
toimistossa helmikuussa 2017 ja siitä voivat esittää mielipiteensä kaikki asiasta kiinnostuneet määräajan kuluessa. Maakuntahallitus käsittelee mielipiteet ja
hyväksyy osallistumis- ja arviointisuunnitelman muutokset maaliskuun kokouksessa.
Työn alkamisesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan alueen
medialle sekä Päijät-Hämeen liiton Internet-sivuilla osoitteessa www.paijathame.fi.
SOVA-lain mukaan suunnitelmasta tai ohjelmasta vastaavan viranomaisen on
varattava yleisölle mahdollisuus tutustua suunnitelma- tai ohjelmaluonnokseen
ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä (liite 1).
Osallistaminen on keskeistä onnistuneen prosessin läpiviemiseksi. Viestinnässä käytetään www-sivuja, tiedotteita, sosiaalista mediaa ja laajaa sidosryhmien jakelulistaa, joka on Päijät-Hämeen liiton sivuilla. Tapahtumista tiedotaan myös Päijät-Hämeen liiton kalenterin avulla.
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Lisätiedot:
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maakuntajohtaja Jari Parkkonen
kehittämisjohtaja Riitta Nieminen
aluekehityspäällikkö Juha Hertsi
suunnittelusihteeri Asta Kortesaari

7

LIITE 1
Ympäristövaikutusten arviointi
Maakuntaohjelman laadinnasta vastaavan maakunnan liiton tulee ohjelmaa
laadittaessa tehdä lain viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (200/2005. ns. SOVA-laki) mukainen ympäristöarviointi, jossa selvitetään suunnitelman tai ohjelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset ja laaditaan ympäristöselostus. Ympäristöarvioinnin tulee lisäksi sisältää tiedottamista
ja kuulemista seuraavasti:
Valmistelun aloittamisesta tiedottaminen ja kuuleminen
Yleisöllä tulee olla mahdollisuus saada tietoja maakuntaohjelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta sekä esittää mielipiteensä asiasta. Tiedottaminen ja kuuleminen tulee toteuttaa hallintolain
(434/2003) 55 ja 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona. Vastaava aineisto on
mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien edistäminen voi joissakin tapauksissa edellyttää muunkinlaista tiedottamista, kuten yleisötilaisuuksien pitämistä.
Muita viranomaisia tulee pyytää ottamaan kantaa niiden tietojen laajuuteen ja
yksityiskohtaisuuteen, joita aiotaan esittää ympäristöselostuksessa. Ainakin
ELY-keskusta ja tarpeen mukaan kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisia
sekä muita vaikutusalueen viranomaisia on kuultava. Viranomaisten kuuleminen voi tapahtua lausuntomenettelyllä tai viranomaisten välisessä neuvottelussa.
Maakuntaohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta kuuleminen
Ympäristöselostuksessa esitetään tiedot suunnitelmasta tai ohjelmasta ja tarkastelluista vaihtoehdoista ja arviot niiden ympäristövaikutuksista. Ympäristöselostus voi olla maakuntaohjelman selkeästi erotettavissa oleva osa tai erillinen asiakirja tai osa laajempaa muitakin vaikutuksia kuin ympäristövaikutuksia koskevaa asiakirjaa. Ympäristöselostuksen tarkemmasta sisällöstä on
säädetty SOVA-asetuksen (347/2005) 4 §:ssä.
Yleisöllä tulee olla mahdollisuus tutustua ohjelmaluonnokseen ja ympäristöselostukseen sekä esittää niistä mielipiteensä. Mahdollisuus varataan pitämällä ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus nähtävillä hallintolain 55 ja 62 §:n
mukaisesti. Ohjelmaluonnos ja ympäristöselostus on mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti. Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien
edistäminen voi joissakin tapauksissa edellyttää muunkinlaista tiedottamista,
kuten yleisötilaisuuksien pitämistä. Ohjelmaluonnoksesta ja ympäristöselostuksesta tulee pyytää lausunnot ainakin ELY-keskukselta ja tarpeen mukaan
kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisilta tai muilta viranomaisilta.
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Jos maakuntaohjelmalla on todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia
Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen sopimuspuolen tai EU:n jäsenvaltion alueelle toisen valtion alueelle tulee lisäksi toimia SOVA-lain 10 §:n
ja SOVA-asetuksen 7 §:n mukaisesti.
Maakuntaohjelman hyväksyminen
Ohjelman hyväksymisestä tulee tiedottaa. Ohjelman hyväksymispäätöksestä
tai valmiista ohjelmasta on käytävä lisäksi ilmi, miten ympäristöselostus ja ohjelman valmistelun aikana saadut mielipiteet ja lausunnot on otettu huomioon.
Lisäksi on esitettävä, miten ne ovat vaikuttaneet ohjelman sisältöön ja vaihtoehtojen valintaan. Ohjelman hyväksymispäätös lähetetään ELY-keskukselle
sekä muille valmistelun aikana kuulluille viranomaisille. Sekä hyväksymispäätös että itse ohjelma asetetaan nähtäville. Päätös sekä ohjelma ja ympäristöselostus on toimitettava tiedoksi Suomen ympäristökeskukselle, ja ne on
mahdollisuuksien mukaan julkaistava myös sähköisesti.
Sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen
Viranomaisen tulee tasa-arvolain (1986/609) mukaan kaikessa toiminnassaan
edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden valmistelussa ja
päätöksenteossa. Kaikkea toimintaa tulee tarkastella erikseen naisten ja miesten näkökulmasta silloin, kun toiminta kohdistuu ihmisiin, ja kun miesten ja
naisten välillä on eroja kyseisellä toiminta-alueella (esim. elinkeinot, työllisyys,
aluekehitys jne.). Tarkoituksena on täsmentää strategiaa ja toimenpiteitä siten, että kaikkien kansalaisten tarpeet tulevat huomioon otetuksi ja kaikkien
potentiaali (esim. työvoima) tulee hyödynnetyksi. Sukupuolinäkökulma tulee
viedä kaikkeen toimintaan niiden toimijoiden toimesta, jotka normaalisti hoitavat kyseisiä tehtäviä (sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen). Lisätietoa on
saatavissa osoitteessa: http://www.stm.fi/tasa-arvo.
Lisäksi Päijät-Hämeessä vaikutusten arvioinnissa huomioidaan:
1. Taloudelliset vaikutukset
2. Sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset
3. Yritysvaikutukset
4. Maaseutuvaikutukset
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