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1. JOHDANTO

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma.
Toimeenpanosuunnitelma sisältää keskeisiä maakuntaohjelmaa toteuttavia hanke- ja toimenpide-esityksiä,
kannanoton rakennerahasto-ohjelman valtakunnallisiin teemoihin kuuluvista hankehauista ja -suunnitelmista
ja alueen osallistumisesta niihin sekä painopisteet, joihin kansallista ja Euroopan unionin rahoitusta kohdennetaan. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan maakuntien yhteistoiminta-alueiden ja muut maakuntien yhteiset toimenpiteet ja keskushallinnolle tehtävät aloitteet.
Toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa on sovitettu yhteen maakuntaohjelman linjaukset, seutukuntien kehittämisen painopisteet ja ELY:n strategiset kehittämisen kärjet. Suunnitelmassa on huomioitu myös valtioneuvoston aluekehittämispäätös Alueiden kilpailukyky ja ihmisten sujuva arki.
Toimeenpanosuunnitelma pohjautuu marraskuussa 2017 hyväksytyn Häme-ohjelman eli maakuntaohjelman
kolmeen toimintalinjaan, jotka ovat
1) uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme,
2) kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja
3) hyvä arki Kanta-Hämeessä.
Lisäksi toimeenpanosuunnitelmassa on kiinnitetty erityistä huomiota maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan ja sen toimeenpanoon.
Aluekehityksen uudistumisen kannalta on toimeenpanosuunnitelmassa huomioitu myös syksyllä 2018 julkaistun Keskustelunavauksia alueiden Suomeen -raportin teemoja:
1) osallistuva yhteisöllisyys elinvoimaisuuden tukena
2) elinkeinoelämän mahdollisuudet
3) digitaalisuuden mahdollisuudet
4) aluekehittäjien uudistuvat roolit ja tieto aluekehittämisessä.
Toimeenpanosuunnitelma sisältää maakuntaohjelman toimeenpanon painopisteet, toimenpiteitä sekä rakennerahasto-ohjelman rahoitussuunnitelman. Suunnitelma on valmisteltu yhdessä valtion viranomaisten, kuntien
ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa ja toimenpiteet on koottu maakunnan keskeisiltä hanketoteuttajilta.
Toteutukseen tulevia hankkeita käsitellään mm. maakunnan yhteistyöryhmässä ja edelleen rahoittajaviranomaisten kanssa.
Maakunnan yhteistyöryhmä on käsitellyt ja hyväksynyt toimeenpanosuunnitelman kokouksessaan 15.10.2018.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

5

6

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kanta-Häme on kolmen vahvan, profiililtaan erilaisen seu-

suuksiin. Alueen monipuolinen elinkeino- ja osaamisrakenne

dun, Hämeenlinnan, Forssan ja Riihimäen seutujen muodos-

sekä yhdyskuntatekniset palvelut tarjoavat mahdollisuuden

tama maakunta. Toiminnallisesti ja rakenteellisesti Kanta-Hä-

uudistumiselle ja vähentää alueen haavoittuvuutta. Julkisen

me on osa laajaa metropolialuetta.

sektorin työpaikkojen osuus tuo vakautta maakunnan aluetalouteen. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat kone- ja metalli-

Kanta-Hämeen vetovoima on lähtökohtaisesti varsin hy-

teollisuus, maanviljely ja elintarviketeollisuus. Kiertotalouden

vä, erityisesti maakunnan sijainnin ansiosta. Kanta-Hämeen

työpaikkaosuus on maakunnassa 3,5 kertaa suurempi kuin

kehittäminen ja erikoistuminen perustuu kasvu- ja kuljetus-

koko maassa keskimäärin. Myös koulutuksella on suhteelli-

käytävien hyödyntämiseen ja saavutettavuuteen. Keskeinen

sesti suurempi painoarvo. Luonnonvara-alat ja niihin perus-

sijainti, yhtenäisyys, kilpailukyky ja osaaminen sekä puhdas

tuva teollisuus ovat alueen selkeitä kilpailuetuja, joissa Kan-

ympäristö luovat edellytykset Kanta-Hämeen menestymisel-

ta-Hämeellä on keskimääräistä vahvempi yrityspohja. Kan-

le myös jatkossa. Kanta-Häme profiloituu hyvän arjen ja mo-

ta-Häme on luonnonvara-alan osaamiskeskittymä ja Suomen

nipuolisen asumisen hyvinvointimaakuntana laajalla metro-

ruokamaakunta, jolla on ympärillä neljän miljoonan ihmisen

polialueella ja Suomen kasvukäytävällä.

lähiruokamarkkinat. Kehittämisen kärkitoimialoja maakunnassa ovat luonnonvara-alat ja kiertotalous,valmistava teollisuus

Alueen ydinvahvuudet liittyvät monipuoliseen elinkeino- ja

mukaan lukien elintarviketeollisuus, rakennettu ympäristö se-

osaamisrakenteeseen sekä metropolialueen ja kasvuvyöhyk-

kä luovat alat mukaan lukien matkailu ja hyvinvointi.

keen heijastusvaikutuksiin ja sen tarjoamiin kasvumahdolli-

Kanta-Hämeen maakunnan väkiluku on kasvanut tasaisesti

että asukkaiden yhteystarpeiden kannalta. Haasteet alueen

pitkällä aikavälillä. Kanta-Häme on yksi harvoista maakunnis-

saavutettavuuden osalta liittyvät Suomen kasvukäytävän

ta Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Päijät-Hä-

kehittämiskokonaisuuteen, joka kohdistuu tie-, raide ja tieto-

meen lisäksi, missä väestö on kasvanut tasaisesti vuosikym-

liikenteen kehittämiseen. Pääradan välityskyvyn parantami-

menien ajan. Kanta-Häme ylitti 160 000 asukkaan rajan

nen välillä Helsinki-Hämeenlinna-Tampere on käytännössä

vuonna 1989 ja 170 000 asukkaan rajan vuonna 2007.

edellytys koko Suomen raideliikennepalvelujen parantamisel-

Maakunnan väkiluku oli suurimmillaan vuonna 2013, jolloin

le kysyntää vastaavaksi. Tietoliikenteen kehitys Suomen kas-

alueen asukasluku nousi 175 481 asukkaaseen. Hyvistä kas-

vukäytävävyöhykkeellä ja liikkumisen älykkäät palvelut luovat

vun edellytyksistä huolimatta maakunnassa pitkään jatku-

uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

neen positiivisen väestökehityksen jälkeen on viime vuosina
koettu väestötappiota. Väestö on laskenut jo useamman vuo-

Kanta-Hämeen maakunnan yleinen kehitys on ollut moneen

den peräkkäin, mikä johtuu sekä luonnollisen väestönkasvun

muuhun Suomen maakuntaan verrattuna viime vuosina koh-

että kuntien välisen nettomuuton negatiivisuudesta.

tuullista. Kanta-Häme on menestynyt monissa valtakunnallisissa vertailuissa hyvin. Kaikkien kolmen seutukunnan työl-

Kansainvälistyminen ja vetovoima ovat Kanta-Hämeen ke-

lisyystilanne on maan keskiarvoa parempi ja työttömyysaste

hittämisen painotuksia. Alueen matkailu on kasvussa ja

matala. Maakunnan asukasluku on kuitenkin lähes kolmen-

matkailijoiden määrää alueella halutaan kasvattaa. Kanta-Hä-

kymmenen kasvuvuoden jälkeen jo viidettä vuotta laskussa.

meen markkina-aluetta ovat lähialueet, Itämeren alue, Eu-

Väestönkehityksen tasapainottaminen on alueen suurimpia

rooppa ja koko maailma. Tavoitteena on, että kasvuhakuisia,

tulevaisuuden haasteita. Monien alueiden tapaan haastee-

kansainvälisille markkinoille suuntautuneita yrityksiä on yhä

na on myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.

enemmän. Maakunnan työllisyysaste vuonna 2017 oli maan

Keskeinen tavoite maakunnassa on vahvistaa Kanta-Hämeen

kolmanneksi korkein (73,1 %) ja työttömyysaste viidennek-

vetovoimaa, jotta maakunta menestyy kilpailtaessa asukkais-

si alhaisin. Korkea työllisyysaste ja alhainen työttömyysaste

ta sekä yrityksistä, investoinneista ja matkailijoista ja niiden

lisäävät alueen houkuttelevuutta uusien asukkaiden, yritysten

mukanaan tuomista työpaikoista.
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ja investointien näkökulmasta.
Maakunnan oppilaitokset ovat vahvoja ja laaja-alaisia kouluttajia ja alueen kehittäjiä. Monipuolinen koulutustarjonta pitää

! Väkiluku 31.8.2018 oli 171 974,

yllä ja vahvistaa monipuolista osaamispohjaa, ja se pystyy

muutos vuoden alusta -746.

verrattain nopeasti reagoimaan alueen muuttuviin tarpeisiin.
Hämeen Ammattikorkeakoulu HAMK on merkittävä aluekehi-

! Työttömiä 31.8.2018 oli 6 869,

tyksen kumppani. Maakunnassa on tarjolla myös koulutusta,

muutos vuoden takaiseen -967.

mitä muualla Suomessa ei ole (esim. AMK-tasoinen liikennealan koulutus ja hevosalankoulutus). Hämeen kesäyliopis-

! Työttömien osuus työvoimasta

ton valtakunnallinen yhteisyö vahvistaa maakunnan koulutus-

31.8.2018 oli 8,5 %, muutos vuoden

tarjontaa. Maakunnalle merkittävä tutkimus- ja kehittämis-

takaiseen -1,1 prosenttiyksikköä.

toimijan, Luonnonvarakeskuksen toimipiste sijaitsee Forssan
seudulla, Jokioisissa. Lisäksi Helsingin Yliopiston Lammin
biologinen asema vahvistaa merkittävästi luonnonvara-alan
osaamista Kanta-Hämeessä. Myös Suomen Hevosopiston
toiminta Ypäjällä luo erinomaisia edellytyksiä hevosalan kehittämiselle.
Saavutettavuuden ja maankäytön sekä asumisen ja liikenteen kokonaisuuden kehittäminen ovat jatkossakin ajankohtaisia kehittämiskohteita Kanta-Hämeelle. Saavutettavuus on
merkittävä vetovoima- ja vahvuustekijä, ja alueen junayhteyksillä on keskeinen merkitys sekä alueen elinkeinoelämän,
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3. MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMINEN

Maakuntaohjelmassa esitetyt Kanta-Hämeen kehittämisen
kärjet ja älykkään erikoistumisen strategian valinnat perustuvat Hämeen aitoihin vahvuuksiin ja ne sisältävät merkittävää
kasvu- ja kehityspotentiaalia.
Häme-ohjelman toimintalinjat ovat
1.

uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme,

2.

kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen ja

3.

hyvä arki Kanta-Hämeessä.

Maakuntaohjelman toimintalinjojen mukaisilla hankkeilla ja
toimenpiteillä tavoitellaan:
• Maakunnan vakaata ja kestävää taloutta, työllisyyden, talouskasvun ja julkisen talouden kestävyyden turvaamista.
• Yritysten kilpailukyvyn parantumista, uusien ideoiden taloudellisen hyödyntämisen helpottamista, pk-yritysten sitoutumista kasvuun, kansainvälistymiseen ja innovaatiotoimintaan sekä uusimman tiedon tuottamista, hyödyntämistä ja
kaupallistamista. Ja myös hyvinvoinnin ja kasvun edellytysten luomista ja menestystarinoiden mahdollistamista.
Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

• Osaamisen vahvistumista, elinikäisen oppimisen edistämistä, työvoiman ammattitaidon ja pätevyyden kohentumista ja uudistuvien koulutusjärjestelmien osumatarkkuuden parantumista työmarkkinoiden nykytarpeiden ja
tulevaisuuden kannalta.
• Työllisyyttä ja hyvinvointia, työllisyyden edistämistä ja työvoiman liikkuvuuden tukemista, maahanmuuton mahdollisuuksien hyödyntämistä, muutoksiin sopeutumista, sosiaalisen osallisuuden edistämistä ja köyhyyden torjuntaa.
• Osallistuvaa yhteisöllisyyttä elinvoimaisuuden tueksi sekä
digitaalisesti että reaalimaailmassa, edistämään asukkaiden
ja erilaisten toimijoiden aktiivista osallistumista maakunnan
kehittämiseen.
• Hyvää ympäristön tilan säilymistä, korkeaa ympäristön laatua, monimuotoista luontoa, vähäpäästöistä, resurssiviisasta hiilineutraalia yhteiskuntaa ja kestävää luonnonvarojen
käyttöä.

3.1 UUDISTUVA JA MUUTOSJOUSTAVA KANTA-HÄME

käyttäjälähtöisille ketterille palveluille. Tavoitteena Kanta-Hämeessä on tukea ja edesauttaa työpaikkojen ja yritysten uu-

Uusiutuvat työpaikat ja yritykset

siutumista vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin.

Maakunnan monipuolinen elinkeinorakenne on muutos-

Uusia toimintatapoja edistetään ketterällä hanketoiminnalla,

joustavuuden kannalta selkeä vahvuus. Rakennemuutoksen

valmennusohjelmilla ja hyvien esimerkkien ja käytäntöjen

ennakointi ja aktiivinen elinkeinopolitiikka ylläpitävät alueen

tunnistamisella ja jakamisella siten, että mahdollisimman

elinvoimaa ja vähentävät muutoksista aiheutuvia haittoja.

moni yritys voi hyödyntää tuloksia omassa toiminnassaan.

Käynnissä oleva elinkeinorakenteen murros muuttaa yritys-

Yhteistyö, nopean kehityksen menetelmät (mm. hackatho-

kenttää. Toimialojen ja työelämän muutosten myötä vanhoja

nit, industry hackit, konseptointityöpajat ja joukkoistaminen)

yrityksiä, tuotteita ja ammatteja häviää uusien, tuottavam-

edesauttavat uudenlaista tuote- ja palvelukehitystä. Myös

pien ja kestävää kasvua luovien tieltä.

uusien rahoitusmallien (mm. joukkorahoitus, ennakko-ostot,
ja osaomistajuus) käyttö auttaa uusien tuotteiden ja palvelui-

Kanta-Hämeessä tarvitaan toimia elinkeino- ja yritysraken-

den kehitystä ja luo uutta liiketoimintaa.

teen monipuolistamiseksi ja kasvuyrittäjyyden edistämiseksi.
Maakunnan kilpailukyky riippuu yhä enemmän siitä miten

Digitalisaatio vaikuttaa voimakkaasti sekä palvelusektoriin että

yritykset menestyvät kansainvälisillä markkinoilla. Vaikka suuri

teollisuuteen ja lisää tuottavuutta ja muuttaa kilpailutilannet-

osa uusista työpaikoista syntyy olemassa oleviin pk-yrityksiin,

ta. 5G-testiverkot, IoT ja erilaiset sensori- ja anturiverkot mah-

näiden lisäksi tarvitaan kuitenkin uusia yrityksiä, joilla on ha-

dollistavat uusien palvelu- ja liiketoimintamallien pilotoinnin

lua suuntautua kansainvälisille markkinoille. Viennin määrää

ja kehittämisen. Vaikka digitalisaatio ja sen myötä tuottavuu-

ja suhteellista osuutta on kyettävä kasvattamaan maakun-

den kasvu vähentävät työvoiman tarvetta monilla nykyaloil-

nassa. Uudet kasvualat voivat luoda uusia työpaikkoja ja kas-

la, avaavat ne samalla uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia,

vuhakuiset yritykset lisäävät maakunnan elinvoimaa, kilpailu-

joille voi syntyä uusia työpaikkoja. Keskeisiä ovat yritysten

kykyä ja vetovoimaa.

omat toimet niiden kilpailukyvyn edistämisessä, tuotteiden

10

lisäarvon kasvattamisessa ja digitalisaation mahdollisuuksiin
Uusiutuminen ja kannattavuus ovat kestävän yritystoiminnan

tarttumisessa. Työllisyyden vahvistamiseksi on kiinnitettävä

kulmakiviä. Markkinatilanteen muuttuminen ja teknologioi-

huomiota yritysten osaamislähtöiseen uudistumiseen.

den kehittyminen luo uudenlaisia haasteita ja mahdollisuuksia yritysten toiminnalle. Työpaikkojen ja yritysten uusiutumi-

Korkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten, yliopistojen ja

nen edesauttaa vastaamaan tulevaisuuden yhteiskunnan toi-

elinkeinoelämän välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen tiivis-

mintatarpeisiin ja tämä luo paremmat edellytykset asiakas- ja

tämiseksi tarvitaan uudenlaisia toimintamalleja ja -ympäristö-

jä, jotka mahdollistavat yhteistyön käynnistämisen aiempaa
joustavammin. Erityisesti pk-yritysten kynnystä yhteistyöhön
tulee määrätietoisesti alentaa. Tärkeää on myös maakunnan
kansainvälisyyttä edistävien toimijoiden yhteistyön ja palvelujen kehittäminen. Tätä kautta on mahdollista myös nostaa
maakunnan vientiyritysten määrää ja viennin volyymiä. Lisäksi maakuntaan lisää tarvitaan sijoittuvia yrityksiä sekä kotimaasta että ulkomailta vahvistamaan kasvupotentiaalia.
Innovaatiotoiminta
Maakunnan kehitys riippuu suuresti eri toimijoiden kyvystä
tuottaa arvonlisää teknologioiden, kysyntätekijöiden ja toimintatapojen jatkuvasti muuttuessa. Kyse on kyvystä toimia
uudistumista ja kekseliäisyyttä tukevina ympäristöinä ja alustoina. Alueellinen innovaatiokehittäminen ja -politiikka on siten keskeinen aluekehittämisen osa-alue ja sitä vahvistetaan
älykkään erikoistumisen strategian Smart Tavastia 2018-2021
avulla.
Innovaatiotoiminta luo pohjaa uusille menestyville tuotteille ja palveluille sekä uusille yrityksille ja liiketoimintamalleille. Tutkimus- ja kehitystoimijoiden aktiivinen yhteistyö
Kanta-Hämeen yritysten kanssa edesauttaa innovaatioiden
kehittämistä. Tärkeää on myös osallistuminen kansalliseen ja

suomalaisten asiantuntijainstituutioiden ja kansainvälisten

kansainväliseen yhteistyöhön yliopistojen, tutkimuslaitosten

kumppaneiden kanssa. Tuloksena on ketterä, monipuolisesti

ja Suomen Akatemian kanssa.

lisäarvoa tuottava innovaatioekosysteemi, joka sekä edesauttaa tuloksellista toimintaa painopistealueilla että mahdollistaa

Tutkimus- ja kehitysmenot suhteessa yritysten liikevaihtoon

uuden liiketoiminnan luomista. Yhteiset kehityshankkeet, ver-

ovat Kanta-Hämeessä keskimääräistä alhaisemmat.

kostot, kumppanuudet sekä uudet avoimet nopeat kokeilevat

HAMKilla, Lukella ja Helsingin yliopiston Lammin biologisel-

ja kannustavat toimintamallit niin tutkimuksessa ja tuote-

la tutkimusasemalla on keskeinen rooli kanta-hämäläisten

kehityksessä kuin yritysten kehittämisessäkin luovat pohjaa

yritysten kannustamisessa aktiivisempaan, menestykselliseen

alueen toimijoiden menestymiselle.

tuote- ja palvelukehitystoimintaan. Yritysten ja eri toimijoiden
tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa vauhditetaan enti-

Pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistyminen on

sestään yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tärkeää on erityisesti

Suomessa ja Kanta-Hämeessä kilpailijamaihin verrattuna

lisätä yhteistyötä ja hyödyntää kasvukäytävän yliopistojen tie-

liian vähäistä. Suomen innovaatiojärjestelmä on vahva, mut-

deosaamista Helsingistä Vaasaan saakka ja myös laajemmin.

ta kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin rakentamisessa
on parantamisen varaa. Business Finland tarjoaa kattavasti

Käytäntö- ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta pohjautuu

asiantuntemusta ja rahoitusta innovaatiotoimintaan, kasvuun,

toisaalta arkielämän uusiin ratkaisuihin ja toisaalta suuriin

viennin edistämiseen ja kansainvälistymiseen. Innovaatio- ja

globaaleihin haasteisiin maailmalla. Innovaatiotoimintaa

kansainvälistymispalvelut on saatava jatkossa entistä parem-

voidaan toteuttaa paikallisesti kokeillen ja kehittäen. Myös

min yritysten ulottuville myös Kanta-Hämeessä. Business

kansainvälinen yhteistyö, esimerkiksi yhteiset kehitysprojektit

Finlandin uudet alkavat ohjelmat liittyen Kanta-Hämeen

ja panostaminen henkilövaihtoon ovat innovaatiotoiminnalle

kehittämisen vahvoihin alueihin kiertotalouteen, valmista-

tärkeitä.

vaan teollisuuteen ja älykkääseen liikenteeseen tuovat uusia
mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja

Tavoitteena on vahvistaa ja edesauttaa innovaatiotoiminnan
erilaisia muotoja yhteistyössä alueen toimijoiden, muiden

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
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lutusmatkailun edistäminen Kanta-Hämeeseen luo uusia

Osaaminen ja osaava työvoima

mahdollisuuksia.
Seutukuntien profiloitumisessa erityisen tärkeä rooli on Hämeen ammattikorkeakoululla soveltavan tutkimuksen ja työ-

Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen on välttämä-

elämää uudistavan osaamisen tuottajana. Forssan kampuk-

tön edellytys kilpailukykyiselle yritystoiminnalle. Pidemmäl-

sen ympärille on muotoutumassa hyvää vauhtia kiertotalout-

lä aikavälillä tähän pyritään osaamis- ja koulutustarpeiden

ta edistävä “Järkivihreän” osaamisen keskus, Riihimäellä on

ennakointiin perustuvalla alueellisella koulutustarjonnalla ja

määrätietoisesti lähdetty kehittämään myös robotiikka-osaa-

lyhyellä aikavälillä täydennyskoulutuksella. Edistämällä työvoi-

mista ja Hämeenlinnan monipuolisesta tarjonnasta esiin

man liikkuvuutta ja joustavia työn tekemisen muotoja maa-

nousevat älykkäät palvelut ja bioteknologia.

kunnan yrityksissä ja organisaatioissa pystytään vastaamaan
kilpailuun osaavasta työvoimasta. Yritysten näkökulmasta

HAMKin vahvaa osaamista täydentää uusi strateginen kump-

osaamisen kehittämisessä korostuu ketteryys ja räätälöitä-

panuussopimus Aalto-yliopiston kanssa. Lupaavia uusia yh-

vyys koulutuksissa ja opintosuunnitelmissa. Opiskelijoiden in-

teistyökuvioita on myös viritteillä Helsingin yliopiston ja VTT:n

tegrointi yrityksiin paikallisesti, harjoittelupaikat, opinnäytetyöt

kanssa biotalouden saralla. Vastaavanlaiset yhteistyökuviot

ym. toimenpiteet luovat pohjaa tulevalle työllistymiselle ja

muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa myös muilla

integroitumiseen alueelle. Myös työperäisen maahanmuuton

ammattikorkeakoulun vahvoilla osaamissektoreilla ovat jat-

edistäminen ja maakunnassa jo asuvien maahanmuuttajien

kossa erittäin tervetulleita.

osaamispotentiaalin parempi hyödyntäminen lisäävät osaavaa työvoimaa sekä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa.

Hämeen ammattikorkeakoululla on myös erittäin merkittävä rooli maakunnan kansainvälistymisessä ja siihen liitty-

Bio- ja kiertotalous

vässä osaamisessa. Englanninkieliset koulutusohjelmat ja
Ihmiset kuluttavat jo nyt enemmän luonnonvaroja kuin mi-

luovat pohjaa myös työperäiselle maahanmuutolle, kunhan

tä maapallon kantokyky sallii, joten kiertotalouden merkitys

kansainväliset opiskelijat pystytään sitouttamaan maakun-

tulee entistä tärkeämmäksi. Kiertotalous on jatkossa entistä

nan kansainvälistyviin yrityksiin. Koulutusvienti ammatillisen

enemmän yritystoimintaa kokonaisuudessaan ohjaava ilmiö.

opettajankoulutuksen tiimoilta on hyvässä vauhdissa ja sen

Erityisesti teollisten symbioosien edistäminen yrityksissä

kasvattamisessa on edelleen paljon potentiaalia. Myös kou-

nousee entistä tärkeämmäksi myös yritysten taloudellisesta
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niihin liittyvät rekrytointitoimet erityisesti Aasian suunnalla
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Kuva 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kanta-Hämeessä.
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2016
Korkeakoulusektori

näkökulmasta tarkasteltuna. Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Käynnistyneitä ja toteutuneita hankkeita:

ja niihin liittyvät toimenpiteet heijastuvat koko yhteiskuntaan.
Merkittäviä toimia tarvitaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla ja

• Frush – kiertotalouden kansainvälinen start-up tapahtuma

sektoreilla, erityisesti energiantuotannossa ja -kulutuksessa,

• SNOWMAN (Interreg Baltic Sea)

liikenteessä, rakentamisessa, asumisessa ja alueiden käytös-

• International Talents in Kanta-Häme (ESR)

sä sekä maa- ja puutarhataloudessa. Cleantechin ja kiertota-

• Kasvuyritysten Häme, Russia Business Point

louden mahdollisuuksiin on tartuttava. Tämä edellyttää vah-

• Tulevaisuudesta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittä-

vaa panostusta tutkimukseen ja kehitykseen, koulutukseen ja
tiedotukseen.

miseen (TULEVA) (EAKR)
• AvoinHäme - Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle
liiketoiminnassa (EAKR)

Bio- ja kiertotalouden kasvattaminen edellyttää sekä yrittäjyyden että olemassa olevan ja uuden liiketoiminnan määrä-

• Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua – LUO Next Step
hanke (EAKR)

tietoista kehittämistä. Bio- ja kiertotalouden vahvistamiseen

• SYMBI (Interreg Europe)

tarvitaan tutkimusosaamista sekä koulutusta. Bio- ja kiertota-

• Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa

lous edellyttävät muutoksia koko yhteiskunnassa ja kaikkien

• Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan

toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista sekä erilaisten

seudulla

toimialojen kohtaamista. Hämeessä on hyvät edellytykset

• Sairaalatarvikkeiden kierrätyskeskus (ESR)

innovaatioiden syntymiselle ja kokeilujen käynnistymiselle.

• Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LIMUKE) (EAKR)

Toimijat tuntevat toisensa ja yhteistyökumppanit ovat lähie-

• Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet

täisyydellä. Maakunnan vahvat kiertotalousyritykset Fortum,

vesihuollossa (KEHÄ) (EAKR)

Envor, ST1 ja Kiertokapula luovat hyvän perustan ja kiertota-

• Rakentaminen kiertotalous kunnissa (RANTA) EAKR

louden start-up tapahtuma FRUSH panostaa alan uudistumi-

• Western Lakeland yhteistyö Visit Finland, Päijät-Häme, Kes-

seen ja jatkossa myös lisää kansainvälistymiseen.

ki-Suomi ja Pirkanmaa
• Let’s Go Tavastia (EAKR)

Elintarviketuotannon ja koko biotalouden keskeisiä kysymyksiä ovat kuinka taataan Suomen ruokaturva muuttuvassa

• Vikke - virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä
(EAKR)

maailmassa ja miten ja missä ruokaa tuotetaan tulevaisuu-

• Luonnollinen liike (EAKR)

den Suomessa. Nämä kysymykset ovat keskeisiä myös Kan-

• Luonto lisää liikettä (EAKR)

ta-Hämeen ruokasektorille. Elintarvikkeiden vienti on myös

• Tawastia Blueways (MSR)

maakunnan merkittävä kehittämiskohde.

• DigiTrail – Retkeilyreittien monikanavallisen näkyvyyden

Luonnonvarojen vastuullisella ja innovatiivisella käyttämisellä

• Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle

kehittäminen (MSR)
ja bio- ja kiertotaloudella vahvistetaan alue- ja paikallistalo-

(EAKR)

uksia, luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja saadaan

• Uutta kilpailukykyä tuotannon digitisaatiolla (EAKR)

aikaan kestävää kasvua ja työtä. Keskeisiä kokonaisuuksia

• Uudistuva hevostalous

bio- ja kiertotaloudessa ovat muun muassa puun monipuo-

• Digipaali

linen käyttö rakentamiseen, tuotteisiin ja energiaksi, biopolt-

• Hämeestä hyönteiskeskus HämIncent (EAKR)

toaineiden tuotanto ja jalostus, materiaalien ja ravinteiden

• Valkuaisosaamiskeskittymän vahvistaminen

kierrätys, ruoan ja luonnontuotteiden tuotanto ja jalostus,

• Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) (EAKR)

sininen biotalous sekä metsien, vesistöjen ja muun luonnon

• Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet

hyödyntäminen virkistyskäyttöön ja luontomatkailuun. Bio- ja
kiertotalouteen liittyvät tiiviisti logistiikka- ja liikkumisratkaisut

vesihuollossa (KEHÄ) (EAKR)
• Antibioottiresistenssin ja taudinaiheuttajamikrobien torju-

ja niissä uusien toimintatapojen ja teknologioiden hyödyntä-

minen vesiympäristössä – uutta tietoa ja kestäviä ratkaisu-

minen. Suomen tavoitteena on lisätä päästöttömän, uusiu-

ja ihmisten, ympäristön ja liiketoiminnan hyväksi

tuvan energian käyttöä Suomessa kestävästi siten, että sen

• Terveellinen digitalo (EAKR)

osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:iin energian loppukulu-

• Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen

tuksesta. Vähintään samaan tavoitteeseen on pyrittävä myös
Kanta-Hämeessä, joten uusiutuvan energian määrää tulee
merkittävästi lisätä. Hämeessä on hyvät edellytykset seudullisten bioenergiakeskusten kehittämiselle.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
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Keskeisiä hanke- ja toimenpide-esityksiä
• Kiertotalous Suomen kasvukäytävän talousmallina: kier-

• Hevosklusteri: hevosalan osaamisen edistäminen, kansain-

totalous valmistavassa teollisuudessa (esim. teolliset

välinen yhteistyö, valtakunnallinen ratsastuksen ja raviur-

symbioosit), painottuen erityisesti materiaali- ja energia-

heilun valmennus-, urheilu- ja kehittämiskeskus, markki-

tehokkuuteen, maaseudun läheinen kaupunki – Suomen

noinnin tehostaminen, kiertotalouden ja uuden liiketoimin-

kasvukäytävältä maailman metropoleihin. - Kiertotalouden

nan mahdollisuudet.

yritysten ja toimijoiden kansainvälistyminen, kiertotalouden
vientimahdollisuuksien selvitys yhteistyössä Uuden-Seelannin kanssa.

• Teollinen internet ja digitalisaatio, hyödyntäjinä erityisesti
pk-yritykset: tuottavuutta älykkäiden koneiden ja valmistusmenetelmien avulla, erityisesti robotiikan soveltaminen PK

• Kiertotalouden eko-innovaatio toiminnan kehittäminen ja

yritysten tuotantoon, valmistavan metalliteollisuuden koti-

kansainvälistyminen - Riihimäen kiertotalouskylä ja Envi

maisen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen uu-

Grow Park ja biojalostamo Forssan seudulle.

sien teknologioiden ja menetelmien käyttöönoton avulla.

• Luonnonvara-alan innovaatioalusta: klusteritoiminnasta

• Alustaratkaisujen (IoT, älykkäät anturit, platformit, tiedon

teollisiin symbiooseihin, elintarvikeketjun kokeilutoiminta

analysointi ja visualisointi, tekoälysovelluksien testaus) käy-

ja innovaatioalustat, kestävää ruokaa ja kasvua Hämeestä,

tön tukeminen arvoketjujen liiketoiminnan kehityksessä.

luonnonvarat osana teollistumisen neljättä aaltoa (Industry
4.0).

• Robotiikkakehityksen vahvistaminen monipuolisesti koulutuksessa, kokeiluissa, tutkimuksessa ja kehityksessä ja uu-

• Hajautetuista energiaratkaisuista kilpailuetua - Uusiutuvien

sien palveluiden ja liiketoimintamallien kehityksessä.

energiamuotojen kehittäminen, seuduliset bioenergiakeskukset, esim. Merve.
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• Design Factory -toimintamallin soveltaminen ja kansainvälisen verkoston hyödyntäminen yritysten T&K-toiminnan

• Bio- ja kiertotalouden innovaatioekosysteemit: elintarvikeketjun sivutuotteista ja metsästä lisärvotuotteita, Jokioinen

aktivoinnissa, yrityskiihdyttämö toimintaa ja yhteistyön
vahvistamista oppilaitosrajapinnassa.

2.0 kansainvälisen tiedeympäristön kehittäminen. - Ruuan
sivuvirtojen ja biojätteen tuotteistaminen ja modernin elintarviketeollisuuden kiertotalousekosysteemiä Moreeniin.
• Vesiosaamisen vahvistaminen Hämeessä. ”Campus

• Invest In –toiminnan kehittäminen, ulkomaisten sijoittajien
ja yrittäjien houkuttelu Kanta-Hämeeseen.
• Yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen vahvistaminen Kan-

Aqua”: vesiosaamisen kehittäminen ja kaupallistaminen,

ta-Hämeessä: yrittäjyyden osaamismerkit nuorille, YES-kes-

vesistömatkailun edistäminen, rata-alueiden elävöittämi-

kustoiminta, startup toiminnan edistämisen ja yhteisölliset

nen ja palveluiden kehittäminen, sinisen biotalouden ja

yrittäjyystilat.

ravinteiden kierrättämisen kehittäminen - Vesielementin
suojelu ja osaamisen kaupallistamisen mahdollisuudet.
• Vesistöjen valuma-alueittaisen kokonaisuuden hallinnan
ja vaikutusten tunnetuksi tekeminen: Kokemäenjoen vesistöalueen vesivision 2050 tavoitteiden jalkauttaminen
Kanta-Hämeessä.

! Tutkimus- ja kehittämistoimintaan
käytettiin 68,0 Milj. € vuonna 2016.

• Matkailun kehittäminen: maakunnan vetovoima, ruokakulttuurimatkailu Hämeessä, matkailupalveluiden kehittäminen, Räyskälän ilmailukeskuksen kehittäminen, Lakeland
markkinointi yhteistyössä maakunnan matkailutoimijoiden,
kuntien, Visit Finlandin ja muiden maakuntien kanssa.

! Uusia yrityksiä aloitti 778 vuonna 2017.

3.2 KASVUKÄYTÄVISTÄ ELINVOIMAA KANTAHÄMEESEEN

markkinoinnista vastaavat yhteisesti Hämeenlinnan kaupunki
ja Janakkalan kunta. Hämeenlinnan Moreenista on kehittynyt 50 yrityksen ja yli tuhannen työpaikan innovatiivinen

Kasvuvyöhykkeiden vahvistaminen

teollinen ympäristö. 500 hehtaarin alueella on noin 170 000
kerrosneliömetriä yrityksille tarkoitettua rakennettua tilaa. Li-

Kasvu- ja kehityskäytäväajattelu on edelleen 2019 ja 2020

säksi alueella on rakennusvalmiita tontteja ja useita kohtei-

vahvasti kansallisen ja maakunnallisen aluekehityksen paino-

ta kaavoitettavana. Janakkalan Rastikangas on kehittyvä 155

pisteenä ja kasvupolitiikan keskiössä.

hehtaarin yritysalue Moreenin eteläpuolella Helsinki–Tampere -moottoritien varrella. Alue soveltuu tuotanto-, logistiikka-

Suomen kasvukäytävän rungon muodostavat päärata ja

ja varastotoimintaan. Nykytilanteessa alueella on jo 8 yritystä

moottoritie, jotka yhdistävät ”helminauhamaisesti” käytävän

ja noin 340 työpaikkaa. Suurin toimija alueella on Lidlin kes-

kaupungit ja taajamat. Käytävä on yhdyskunta- ja alueraken-

kusvarasto.

teeltaan nauhakaupunki, mutta lisäksi elinvoima-, aluetalous- ja kansantalousmielessä ”pitkä metropolialue”. Käytävä

• Toteutetaan uusi Moreeni-Rastikankaan eritasoliittymä val-

yhdistää Suomen kaksi vahvinta kaupunkiseutua Suomen

tatielle 3. Uusi liittymä luo edellytykset alueiden määrätie-

ainoaksi eurooppalaisen mittakaavan kasvukäytäväksi. Vuo-

toiselle kehittämiselle, yritystoiminnan lisäämiselle ja sitä

sina 2019-2020 toteutetaan ja konkretisoidaan solmittua

kautta myös uusien työpaikkojen syntymiselle.

kasvukäytäväsopimusta. Tällä pyritään siihen, että Suomen
kasvukäytävällä toimijat ovat aktiivisia ja kykeneviä tekemään
samaan suuntaan vaikuttavia päätöksiä. Määritetään selkeät

• Toteutetaan Viralan liityntäpysäköintialue pohjavesisuojauksineen valtatien 3 ja Turengintien (mt 292) liittymässä.

tavoitteet, jotka jokainen alue näkee tärkeäksi.
Suomen kasvukäytävän vahvuuksista: Toimivasta alue- ja yhdyskuntarakenteesta ja siihen nojautuvasta korkealaatuisesta liikenneinfrastruktuurista pidetään huolta ja pyritään niitä
edelleen parantamaan. Asumisen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden säilyttämiseksi avainasemassa ovat maankäytön
suunnittelu, kuntien pitkäjänteinen maapolitiikka ja siihen
perustuva laadukas ja monipuolinen tonttitarjonta.
Liikennejärjestelmää rakennetaan käyttäjä- ja palvelulähtöisesti. Liikennepalveluita toteutetaan ja pilotoidaan kasvukäytäväsopimuksen avulla. Matkaketjuja vahvistetaan digitaalisten liikkumispalveluiden kehitysalustoina. Kehittyvät 5G
–verkot mahdollistavat uusien palveluiden pilotointia ja kehittämistä.

• Suomen kasvukäytävä-vyöhykkeellä pääkaupunkiseudulta
Riihimäen ja Hämeenlinnan kautta Tampereelle pyritään
käynnistämään 5G-verkon alueellinen pilotointi.
Kasvukäytävät ovat valtakunnallisesti merkittäviä kuljetusväyliä ja logististen toimintojen sijoittumisalueita. Logistiikkakeskukset synnyttävät ympärilleen uutta paikallista yrittäjyyttä.
Moreeni-Rastikangas on kasvava yritysalue Hämeenlinnan
kaupunkiseudulla, Suomen kasvukäytävän keskipisteessä
Tampere-Hämeenlinna-Riihimäki-Helsinki – akselilla. Yritysalue on Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan
rajavyöhykkeellä. Alueen kehittämisestä, kaavoituksesta ja

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
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Helsinki-Forssa-Pori -kehityskäytävää, sen liikenteen palve-

nässä ja markkinoinnissa. Elinkeinojen kehittäjien verkosto-

lutasoa ja maankäytön kokonaisuutta kehitetään laajassa

yhteistyötä tiivistetään ja kattavuutta parannetaan. Verkoston

yhteistyössä alueen toimijoiden kesken. Kehityskäytävälle on

rakentaminen on tärkeätä koko maakunnan tasapainoisen

laadittu palvelutasotavoitteet Liikenneviraston rahoittamas-

kehittämistyön toteuttamiseksi. Tärkeätä on koota ja ylläpi-

sa vuonna 2017 valmistuneessa palvelutaso- selvityksessä.

tää osaajien verkosto, joka kykenee nopeastikin löytämään

Tavoitteita konkretisoidaan 2019 edelleen toimenpiteiksi, joi-

oikeat osaajat vaikuttaviin kehittämishankkeisiin. Näin edis-

den vaikuttavuuden arvioinnin pohjalta muodostetaan koko

tetään yhteistyötä ja luodaan yhteistyöverkostoja julkisten ja

yhteysvälin parantamisen priorisoitu toimenpideohjelma.

yksityisten toimijoiden sekä aktiivisten kansalaisten välille.

•

Tasapainoinen kehitys

Jatketaan valtatien 2 parantamista vahvistetun tiesuunnitelman pohjalta Humppilassa.

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapai•

Toteutetaan Humppilassa ns. Lasin alueella valtatiellä 2

noisesti taajama-asutuksen ja maaseutuasutuksen alueina ja

tarvittavat liittymäjärjestelyt.

vyöhykkeinä korostaen asumisen laatua ja monipuolisia asumisen mahdollisuuksia tiiviistä kaupunkiasumisesta väljään

•

Toteutetaan Forssan ns. autokeitaan alueella valtatiellä 2

maaseutuasutukseen. Asumisen sijoituksessa korostetaan

tarvittavat liittymäjärjetelyt.

joukkoliikennettä tukevia, yhdyskuntataloudellisesti, ympäristönsuojelullisesti ja kulttuurisesti kestäviä ratkaisuja. Palvelu-
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Elinkeinoelämän ja oppilaitosten välistä yhteistyötä vahviste-

jen sijoittamisessa korostetaan kaupunki- ja kuntakeskusten

taan mukaan lukien yhteistyöverkostojen tiivistäminen maa-

sekä maaseudun kyläkeskusten kehittämistä, vetovoimaisten

kuntaa ympäröivien yliopistojen kanssa. Kasvu- ja kehityskäy-

kävelykeskustojen toteutusta ja palvelualueiden monipuo-

täviin sisältyviä mahdollisuuksia yritysten sijoittumisalustana

lista kehittämistä. Näillä toimenpiteillä edistetään ”elävien”

arvioidaan kokonaisvaltaisesti myös kansainvälisten yritysten

kaupunkikeskustojen toteutumista. Kaupunkiseutujen yh-

kannalta ja lisätään toimenpiteitä siihen liittyvässä viestin-

dyskuntarakenteen suunnitteluun kytketään liikennejärjestelmien kokonaisvaltainen kehittäminen. Ilmastonmuutoksen
hillitseminen ja muutokseen sopeutuminen ovat läpikäyvinä
periaatteina.
Alueidenkäytön suunnittelulla tuetaan maakunnan aluerakenteen tasapainoista kehittämistä sekä elinkeinoelämän
kilpailukyvyn ja kansainvälisen aseman vahvistamista. Tämä
tapahtuu hyödyntämällä mahdollisimman hyvin olemassa
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kestävää hyödyntämistä.
Maakuntaa kehitetään omatoimiseksi ja tasapainoiseksi.
Toimintojen ja väestön ja sitä kautta kasvun kasaantuminen
kaupunkiseuduille myös Kanta-Hämeessä haastaa tasapainoisen alueellisen kehityksen tavoitteen. Kilpailukyky, oppiminen ja uudistuminen edistävät taloudellista, sosiaalista ja
ekologista tasapainoista kehitystä.
Maakunnan kehitys riippuu suuresti eri toimijoiden kyvystä
tuottaa arvonlisää teknologioiden, kysyntätekijöiden ja toimintatapojen jatkuvasti muuttuessa. Kyse on kyvystä toimia
uudistumista ja kekseliäisyyttä tukevina ympäristöinä, ja alueellinen innovaatiokehittäminen ja -politiikka on siten keskeinen aluekehittämisen osa-alue.

Maakunnassa tunnistetaan myös seudullisten keskusten ul-

Tähän voidaan vaikuttaa mm. eri toimintojen sijoittelulla ja

kopuolella olevien alueiden vahvuudet. Maaseutualueiden

eheyttämällä yhdyskuntarakennetta. On kuitenkin otettava

kehitystä ja niiden omiin vahvuuksiin perustuvaa elinkeinotoi-

huomioon, että erityisesti maaseutualueilla arkipäivän liikku-

mintaa tuetaan.

minen ja palvelujen saavutettavuus on pitkälti henkilöautoliikenteen varassa. Tilanne on saman tyyppinen myös taajami-

Saavutettavuus

en lievealueilla ja keskustojen ulkopuolella. Tästä syystä on
välttämätöntä turvata henkilöautoilun edellytykset ja luoda

Kanta-Hämeen liikenneinfrastruktuurin ja saavutettavuuden

sille turvalliset toimintaolosuhteet erityisesti alueilla, joilla

rungon muodostavat Suomen kasvukäytävälle sijoittuvat pää-

joukkoliikenne ei kykene tarjoamaan arkiliikkumisen edellyt-

rata ja valtatie 3, Helsinki-Forssa-Pori-kehityskäytävän rungon

tämiä palveluja.

muodostava valtatie 2 sekä poikittaissuuntaiset valtatie 10 ja
kantatie 54, jotka ovat Turku-Pietari-liikennekäytävän vaihto-

Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere -yhteysvälillä juna-

ehtoisia reittejä. Kaikkiin niihin sisältyy kehittämistarpeita ko-

liikenteen palvelutarjonta tulee järjestää siten, että yhteysvä-

ko ohjelmakaudella, joista osa on mahdollista käynnistää ja

lillä voidaan palauttaa Hämeenlinnan osalta yhden tunnin

toteuttaa 2019-2020. Digitaalinen saavutettavuus korostuu ja

säännöllinen ja ennustettava junatiheys sekä Helsingin että

sitä pyritään edistämään.

Tampereen suuntaan. Tulevaisuuden tavoitteena on päästä
puolen tunnin taajamajunatiheyteen.

Maakunnan liikennejärjestelmää toteutetaan liikennejärjestelmäsuunnitelmaan perustuen siten, että liikennepalve-

Riihimäen ja Lahden välillä opiskelu- ja työmatkaliikenteen

lut tukevat kestävää kasvua, parantavat arjen toimivuutta ja

tulee olla mahdollista junapalveluihin perustuvana. Yhteysvä-

turvallisuutta sekä varmistavat maakunnan hyvän saavutet-

lin lähijunaliikenteessä on noudatettava tunnin vuoroväliä.

tavuuden. Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamiseksi

Pääradan korjauksen ensimmäinen vaihe on käynnissä Pa-

solmittu aiesopimus ulottuu vuoteen 2019. Siinä on listattu

sila-Riihimäki välillä. Toisen vaiheen ratasuunnitelma on

myös valtakunnan tasolla edistettävät merkittävimmät väylien

valmis. Sen toteuttaminen tulee käynnistää siten, että paran-

kehittämistoimenpiteet. Maakunnan liikennejärjestelmätyö-

nustyöt jatkuvat yhtäjaksoisesti ensimmäisen vaiheen valmis-

ryhmä seuraa ja arvioi sopimuksen toteutumista ja raportoi

tuttua. Tarvittava rahoitus on noin 280 miljoonaa euroa. Pää-

siitä vuosittain maakuntahallitukselle.

radan välityskyvyn lisäämiseksi tarvitaan Riihimäki – Tampere
välille lisäraiteita.

• Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmaa toteutetaan ja seurataan toimenpiteiden edistymistä.

• Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen Riihimäki-Tampere välille tulee käynnistää vuonna 2019. Yleissuunnitel-

• Liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään ja uusitaan
vuonna 2019.
Joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia kehitetään ja tun-

man laatimisessa tulee ottaa huomioon myös rataosuuden peruskorjauksen vaikutukset.
Yhteistyössä

nistetaan käyttäjämäärien kasvun mahdollisia esteitä. Kehittämisen kärkiä ovat älykkään matka- ja kuljetusketjuajattelun

Hyvä sijainti ei vielä tarkoita hyvää saavutettavuutta. Tämän

edistäminen ja siihen liittyen tarpeelliset toimenpiteet liityn-

vuoksi maakunnan on pystyttävä vaikuttamaan sekä infra-

täpysäköintiolosuhteiden, pysäkkien ja muun infran paran-

hankkeiden pitkäjänteiseen kehittämiseen että joukkoliiken-

tamiseksi sekä toimenpiteet pendelöijien kokonaisvaltaisten

teen palvelutason parantamiseen. Muodostamme siis tietoi-

palvelukonseptien kehittämiseksi, eli pilotoidaan ns. ”viimei-

sesti erilaisia alustoja sekä toimijoiden keskinäistä yhteistyötä

sen kilometrin” liikennepalveluja. Tavoitteena on, että liiken-

että konkreettista kehittämistyötä varten. Kovan liikenneinfran

nepalvelut juna-asemalta tai bussin runkoreitiltä ovat toimivia

lisäksi on huolehdittava digitalisaation vaatimien verkostojen

asuinalueille ja palvelupisteisiin.

ja yhä enemmän myös erilaisen datan ja datarajapintojen
kytkeytymisestä suurten keskusten välillä siten, että Kan-

Maankäytön ratkaisuja suunnitellaan ja toteutetaan siten, että

ta-Häme toimii yhdistävänä alustana. Tiedon on kuljettava

henkilöautoilla tehtävien matkojen määrä vähenisi ja käve-

yhtä esteettömästi kuin fyysisenkin liikenteen.

lyn, pyöräilyn sekä joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaisi.

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
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Lyhyellä aikavälillä verkostoyhteistyössä painottuu suuriin

Liikenne- ja viestintäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön,

infrahankkeisiin liittyvä edunvalvonta. Uuden EU-ohjelmakau-

Business Finlandin ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa,

den alkaminen ja TEN T –korridoriverkoston laajentumiseen

osana kasvuohjelman toimeenpanoa.

vaikuttaminen, sekä näiden vaatiman suunnitteluvalmiuden
aikaan saaminen ovat maakuntarajat ylittävän yhteistyömme

Globaalit yhteistyöverkostommekin vaativat tietoista vahvista-

kovaa ydintä juuri nyt. Erityisesti pääradan yleissuunnitelman

mista: sisämaan maakunnan kytkeytyminen maailmalle on

aikaan saaminen vaatii Liikenneviraston suunnitteluproses-

ollut melko heikkojen lankojen varassa. Maakunnan tärkeim-

sin nopeuttamista. Etsimme uudenlaisia malleja infrahank-

pien globaalien toimijoiden tunnistaminen ja kytkeminen

keiden suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä ympäröivien

maakunnan kehittämiseen jatkuu erilaisin työskentelymuo-

maakuntien, eteläisen Suomen suurimpien kaupunkien ja

doin.

liikenneministeriön hallinnonalan kanssa. Sekä päärata että
VT2 ovat Länsi-Suomen kasvutalouden oleellisia valtasuonia.
Jälkimmäinen on nähtävä paitsi kansallisena logistiikkakäytävänä, myös vientiteollisuutemme tärkeänä satamayhteytenä.
Samaan aikaan teemme uusia yhteistyöavauksia datatalouden alustojen vahvistamiseksi alueellamme. Liikenneinfran lailla maakunnan oma mittakaava ei tällaisten alustojen
rakentamisessa riitä, vaan maakunta on aktiivisesti toimien
kytkettävä muihin maan ydinalueisiin. Digitaalisiin alustoihin
perustuva uusi talous tuottaa eniten hyötyä edelläkävijöille.
Kanta-Häme allekirjoitti Liikennealan kansallisen kasvuohjelman ja edistää 5G-edelläkävijyyden syntymistä yhdessä
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Kuva 4. Pendelöinti 2013-2016.

Käynnistyneitä ja meneillään olevia hankkeita

kenteen alikulun toteuttaminen Torronsuon kansallispuiston kohdalla.

• NBS Core (Interreg)
• Suomen kasvukäytävä -hankekokonaisuus
• Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana (EAKR)

• Tiesuunnitelman mukaiset liikenneympäristön parantamistoimenpiteet valtatiellä 2 valtatien 9 liittymästä Porin
suuntaan.

• I-laakso 2030 Iittalan kasvuohjelma -hanke sekä Iittalan
naivistinen rautatieasema
• Suomen ensimmäinen kylätie kokeilu Sattulan kylässä
Hattulassa

• Liittymien parantamistoimenpiteet kantatiellä 54 välillä
Loppi kk-Oitti. Kantatien 54 toiminnallinen luokka tulee
nostaa valtatieksi ja tieyhteys Forssa-kt 54 Tammela-Riihimäki-Hollola tulee sisällyttää maanteiden runkotieverk-

Keskeisiä hanke- ja toimenpide-esityksiä
• Uusien liikennepalveluiden kehittäminen ja kokeileminen:
Asemanseutujen monipuolinen kehittäminen, palvelut,

koon.
• Janakkalan Viralan liityntäpysäköintialueen ja pohjavesisuojauksen toteuttaminen tiesuunnitelman mukaisesti.

toiminnallinen, turvallinen ja viihtyisä ympäristö, liityntäliikenne ja –pysäköinti.

• Moreeni-Rastikangas eritasoliittymän toteuttaminen vt 3:lla
Hämeenlinnan ja Janakkalan rajavyöhykkeellä.

• Yritysten houkutteleminen kasvukäytäville yhdessä kaupunkien ja kuntien kanssa: Logistiikka- ja teollisuusaluei-

• Kaupunkikeskusten ja saavutettavuuden parantaminen

den resurssitehokkuus, maankäytön ja liikenteen koko-

kasvukäytävillä sekä kaupunkien, taajamien ja kylien veto-

naisuuden kehittäminen, logistiikan älykkäät ratkaisut ja

voimaisuuden ja viihtyvyyden kehittäminen.

yhteistyön vahvistaminen satamiin, Riihimäen ns. Rekkaparkin toteuttaminen Arolammin eritasoliittymän läheisyy-
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dessä.

! Ulospendelöijiä 15 948 vuonna 2016
• Suomen kasvukäytävän kehittämiskokonaisuus: älyliikennejärjestelmät, matkaketjut, asemanseudut ja liikenteen

! Sisäänpendelöijiä 8 956 vuonna 2016

ekosysteemi kokeilu- ja kasvualustana palveluille ja innovaatioille, 5G ja Maas teknologioiden kokeilut.

! Työpaikkoja 63 793 vuonna 2016, osuus
koko maan työpaikoista 2,8 %

• Nopeiden tietoliikenneyhteyksien kehittäminen: valokuituverkon kattavuuden edistäminen laajentumaan koskemaan koko maakuntaa.
Liikennehankkeita
• Pääradan välityskyvyn parantaminen, yleissuunnitelman
laatimisen käynnistäminen Riihimäki-Tampere välillä.
• Valtatien 10 toteuttaminen kaupunkimaisena taajamaväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella.
• Valtateiden 9 ja 2 liittymän liikenneturvallisuuden ja välityskyvyn parantaminen Humppilassa.
• Valtatien 2 palvelutasoselvityksen mukaiset toimenpiteet;
Humppilan Lasin ja Forssan Autokeitaan alue, kevyen lii-

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

3.3. HYVÄ ARKI KANTA-HÄMEESSÄ

tavien keskustojen, monipuolisten taajamien ja yhteisöllisen

Asuminen

kyläasutuksen alueina ja vyöhykkeinä. Asumisen vetovoimai-

Kanta-Häme hyödyntää sijaintiaan, saavutettavuuttaan, kulttuuriympäristöjään ja luontoalueitaan kestävällä tavalla monipuolisen asumisen vetovoimatekijöinä.
Asumisen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämisessä avainasemassa on Kanta-Hämeestä kotimaakuntana
muodostettavan yleisen mielikuvan kirkastaminen, kuntien
pitkäjänteinen maapolitiikka ja siihen perustuva laadukas,
mahdollistava, hankesuunnittelua inspiroiva, oikea-aikainen ja
monipuolinen maankäytön suunnittelu ja tonttitarjonta sekä
toimivat asuntomarkkinat. Asumisen kilpailukyky ja vetovoimaisuus kasvavat, mikäli asuntojen uudisrakentamisessa ja
siihen verrattavassa saneerauksessa ei tyydytä tavanomaiseen, vaan hyödynnetään innovoivaa suunnittelutaitoa tuottaen laadukasta rakennettua ympäristöä ja rakennustaidetta.
Hyvä ympäristön tila lisää maakunnan vetovoimaisuutta.
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään tasapainoisesti pyöräily- ja kävelypainotteisten, tiiviiden, korkeatasoista arkkitehtuuria ja arvokkaita kulttuuriympäristöjä edus-
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suutta lisääviä tekijöitä ovat asumisen laatu, monipuolisten
asumisen mahdollisuuksien korostaminen sekä saavutettavuus liikennejärjestelmän ja palvelujen kannalta.
Asumista koskevat ratkaisut tehdään yhä selkeämmin yksilön
ja kotitalouden elämänvaiheen ehdoilla sekä henkilökohtaisten arvojen ja identiteetin mukaisesti. Arvot ja elämäntavat
erilaistuvat, jolloin tavanomaisten ratkaisujen rinnalla vahvistuu asumisen elämyksellisyys. Suomessa väestön muuttoliike
keskittyy nyt Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseuduille. Kanta-Hämeen sijainti kyseisen kahden tunnin kolmion
keskellä tulee tuomaan luonnollisen mahdollisuuden toimia
venttiilialueena – ylivertaisena asumis- ja työpaikkamaakuntana. Tästä johtuen tavoitteena on edistää monipuolisia
mahdollisuuksia korkeatasoisen, ekologisesti laadukkaan,
energiaratkaisuiltaan innovatiivisen ja yhä useammin luonnonläheisen monipaikkaisen asumisen kehittämiselle.
Asumisen mahdollisuuksien edistämisessä tulee huomioida väestön ikääntymisen myötä pienenevät asuntokunnat,
lisääntyvä monikulttuurisuus, uudet erilaiset perhemuodot ja
asumisyhteisöt sekä maaseudun kyläyhteisöjen vetovoima,
taajamien palvelut ja ydinkeskustojen syke.
Arjen sujuvuus
Sujuvassa arjessa palvelut ovat hyvin saavutettavissa, kulttuuri- ja harrastustarjonta ovat monipuolisia, työ- ja asiointimatkat sujuvat joustavasti ja joukkoliikenne toimii parhaalla
mahdollisella tavalla seutujen ominaispiirteet huomioiden.
Matka- ja logistiset ketjut toimivat sujuvasti ja häiriöttömästi.
Pääradan vähintään tunnin välein sekä etelään että pohjoiseen kulkevat nopeat junayhteydet mahdollistavat työssäkäynnin ja asioinnin Suomen kasvukäytävää hyödyntäen.
Tietoliikenneyhteydet toimivat ja sähköiset palvelut tarjoavat
digitaalisia palveluiden kokonaisuuksia.
Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakennetta kehitetään ja eheytetään siten, että asuminen, palvelut ja työpaikat limittyvät ja
kohtaavat. Seuduilla edistetään kävelyn ja pyöräilyn sujuvuutta kuitenkaan moottoroituja muotoja unohtamatta. Keskusta-alueita kehitetään siten, että niissä liikkuminen on sujuvaa
kulkutavasta riippumatta.
Hyvinvoinnin ja palveluiden turvaamiseksi tarvitaan enemmän joustavaa yhteistyötä julkisen, kolmannen sektorin ja

yritysten välillä. Julkisten palveluiden digitalisaatiolla lisätään

edistävät sekä hyvinvointia ja alueen vetovoimaa lisäävät laa-

alueellista tasa-arvoa sekä palveluiden saavutettavuutta.

dukkaat palvelut.

Henkilökohtaista palvelua suunnataan erityistä palvelutarvetta edellyttäviin tilanteisiin. Myös niitä asiakkaita on palveltava,

Riski heikentyneeseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun on

jotka eivät pysty sähköisiä palveluita käyttämään.

suurin työttömillä ja vähän koulutetuilla nuorilla. Työelämään
ja koulutukseen osallistumisen merkitys on siis keskeinen

Maakuntauudistuksessa vastuu sosiaali- ja terveyspalvelu-

hyvinvoinnin tekijä.

jen järjestämisestä siirtyy maakunnalle vuoden 2021 alussa.
Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asia-

Osallisuus liittyy yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumisen

kaslähtöisiksi, vaikuttaviksi, kustannustehokkaiksi ja yhteen

tunteeseen ja luo hyvän pohjan asukkaiden viihtymiselle ja

sovitettujen palvelujen kokonaisuuksiksi.

Kanta-Hämeen vetovoimaisuudelle. Tavoitteena on aktiiviseen osallistumiseen kannustava maakunta, jossa asukkaat

Väestön keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin ja niiden

ja vierailijat voivat halutessaan saada tietoa, voivat vaikuttaa

kehysalueille asettaa haasteita väestön hyvinvoinnille ja yh-

ja osallistua palveluiden ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

dyskuntien toimivuudelle. Kaupungistumisen ohella väestön
ikääntyminen ja maahanmuutto vaikuttavat erityisesti koulu-

Työllisyys

tus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveyspalveluiden, myös asumisen ja liikennepalveluiden kehittämiseen sekä työvoiman

Työttömien määrän vuoden 2016 alussa alkanut lasku jat-

saatavuuteen.

kuu. Vuoden 2018 alkuvuoden aikana työttömien määrä on
vähentynyt vuoden takaisesta lähes 15 % ollen kuitenkin

Maakuntauudistuksen myötä myös TE-palvelut ja yrityspalve-

hieman koko maan keskiarvoa (-16,0 %) hitaampaa. Monel-

lut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi. Uudistuksen tavoittee-

la mittarilla maakunnan tilanne on kuitenkin koko maan kes-

na on selkeyttää palveluita ja lisätä kilpailun kautta niiden

kiarvoon nähden keskimääräistä parempi. Työttömyysasteella

asiakaslähtöisyyttä. Tällä edistetään uutta yritystoimintaa,

(kesäkuu 9,5 %) mitattuna Kanta-Häme on parhaimpien

yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä

maakuntien joukossa työttömyysasteen ollessa maakunnis-

vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Osaavat työnhakijat

ta viidenneksi matalin. Työttömyysaste on maan keskiarvoa

ja yritysten tarpeet tulee saada kohtaamaan entistä parem-

(10,4 %) matalampi kaikilla kolmella seutukunnalla: Riihimä-

min. Tämä on avaintekijä siinä, että alueilla saadaan kasvua.

en seutukunta 8,2 %, Forssan seutukunta 9,3 % ja Hämeen-

Kasvupalvelulla tuetaan työnhakijoita työuran eri vaiheissa.

linnan seutukunta 10,2 %. Kuntatasolla työttömien osuus

Kasvupalvelussa yhdistyvät yritys- ja työvoimapalvelut tarjo-

työvoimasta oli kesäkuussa matalin Lopella (5,7 %) ja Haus-

avat ratkaisuja kokonaisvaltaisesti yritysten kasvutilanteisiin.

järvellä (5,9 %) ja korkein Forssassa (10,6 %) ja Hämeenlinnassa (11,3 %). Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti

Hyvinvointi

vähintään vuoden työttömänä olleiden määrä on vähentynyt
kokonaistyöttömyyttä selvästi nopeammin, ja pitkäaikais-

Osaava ja hyvinvoiva väestö luo alueille elinvoimaa. Hyvä ja

työttömien osuus (28,4 %) kaikista työttömistä on maan

turvallinen arkiympäristö, saavutettavat sosiaali- ja terveyspal-

keskiarvossa (28,3 %). Nuorten työttömyyden lasku on ollut

velut sekä kulttuuri-, taide- sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut

alkuvuoden aikana (-18,3 %) maan keskiarvoa (-16,4 %)

lisäävät ihmisten mahdollisuuksia edistää omaa terveyttään,

nopeampaa. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus

hyvinvointiaan ja osallisuutta.

alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli kesäkuussa 14,8 %, mikä
on lähes koko maan keskiarvossa (14,4 %).

Luonnon, liikunnan ja luontoliikunnan positiiviset vaikutukset ihmisten toimintakykyyn ja tuottavuuteen, työhyvinvoin-

Työttömyyden näkymien arvioidaan sekä lähimmän puolen

tiin ja työurien pidentämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn

vuoden että vuoden aikana parantuvan edelleen, varsinkin

ovat kiistattomat. Myös kulttuurin merkitys hyvän arjen osana

kun arviossa painotetaan työttömien työnhakijoiden määrää.

on tärkeää hyvinvoinnille. Sekä liikunta- että kulttuurialoihin

Aktiivinen, osaava ja hyvinvoiva työvoima liikkuu edelleen

liittyvien toimialojen rajapinnoilta on löydetty ja sieltä on

hyvin ja työpaikkoja on hyvin heille tarjolla. Työttömien mää-

edelleen löydettävissä uusia palvelukonsepteja ja liiketoi-

rä laskee sekä parantuneiden työtilaisuuksien, mutta myös

mintamahdollisuuksia. Tavoitteena ovat ihmisten terveyttä

lisääntyvän opiskelun vuoksi. Esimerkiksi omaehtoisessa

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020
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opiskelussa olevien määrä on kasvanut usean vuoden ajan.

la ammattialoilla. Työvoiman kysyntää ja kasvua avoimien

Kokonaistyöttömyyden laskun edelleen jatkuessa rakenteel-

paikkojen määrässä on ollut varsinkin teollisuudessa (metal-

lisen työttömyyden ongelmat tulevat entisestään korostu-

li) ja rakentamisessa. Ongelmia työvoiman saatavuudessa

maan, vaikkakin pitkään työttömänä olleiden määrä vähenee

on ollut näiden kahden toimialan lisäksi myös sosiaali-, ter-

kokonaistyöttömyyttä ripeämmin. Hankalammin työllistyvät

veys- ja opetusalalla. Työvoimapulassa ja työvoiman ylitarjon-

korostuvat työttömien joukossa. Erot ihmisten välillä kasvavat.

nassa on alueellista vaihtelua ammateittain. Tämä korostaa
alueellisen liikkuvuuden merkitystä. Vaikeudet työvoiman
saatavuudessa voivat vaikeuttaa myös yritysten sijoittumista

si korkein (73,1 %) ja on 4,4 %-yksikköä korkeammalla kuin

alueelle. Haastetta lisää, että eri alueet kilpailevat samoista

vuotta aikaisemmin. Samanaikaisesti TE-toimistoon ilmoi-

osaajista. Esim. metallialalla työvoimapulaa lisää tämänhet-

tettujen uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu jatkui

kinen länsirannikon metalliyritysten imu ja käynnissä oleva

edelleen alkuvuoden aikana. Määrä on kasvanut vuodesta

noususuhdanne. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvien

2014 alkaen. Työvoiman kysyntä vetää, ja uusien avoimien

ongelmien nähdään pahentuneen vuoden takaiseen verrat-

työpaikkojen määrä on kasvanut monissa ammattiryhmissä.

tuna. Kuuden kuukauden ja 12 kuukauden kuluttua tilanteen

Haasteet liittyvät kohtaanto-ongelmiin. Joillakin aloilla työvoi-

arvioidaan olevan edelleen nykytilannetta heikompi monella

maa on tarjolla liikaa ja toisilla aloilla on pulaa. Tilanne on sa-

toimialalla. Kanta-Hämeessä julkisen sektorin työpaikkojen

mankaltainen kuin monessa muussa maakunnassa. Alueella

osuus tuo vakautta maakunnan aluetalouteen. Tämä koskee

on monipuolinen toimialarakenne, mikä pienentää äkilli-

erityisesti Hämeenlinnan seutua. Perinteisesti vahvoja toimi-

siä suhdannevaihteluita ja syvän rakennemuutoksen riskiä.

aloja ovat kone- ja metalliteollisuus, maanviljely ja elintarvike-

Eniten työllistävät toimialat (yritykset) ovat vähittäiskauppa,

teollisuus. Kiertotalouden työpaikkaosuus on maakunnassa

erikoistunut rakennustoiminta, tukkukauppa, metallituottei-

3,5 kertaa suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Vuosien

den valmistus ja talonrakentaminen. Avoimien työpaikkojen

2007-2015 aikana Kanta-Hämeen työpaikat ovat vähenty-

määrän kasvaessa puheet rekrytointi- ja kohtaanto-ongel-

neet 9,1%. Teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet 24%.

mista ovat pinnalla. Rekrytointiongelmia kokeneiden toimi-

Työpaikat ovat sen sijaan lisääntyneet terveys- ja sosiaalipal-

paikkojen osuus oli vuonna 2017 keskimäärin 36 %. Osuus

veluissa, matkailussa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

kasvoi selvästi edellisistä vuosista, jolloin liikuttiin noin 20 %
tuntumassa. Erityisesti Forssan seudulla yritystoimintaa rajoittaa ammattitaitoisen työvoiman puute.
Talouskasvu näkyy vilkastuneena työvoiman kysyntänä useil14

Työttömien %-osuus työvoimasta
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Maakunnan työllisyysaste vuonna 2017 oli maan kolmannek-

13

12

11

10

9

8

2010

2011

2012

2013

2014

KOKO MAA

KANTA-HÄME

Hämeenlinnan seutukunta

Riihimäen seutukunta

Kuva 5. Työttömien %-osuus työvoimasta (*8/2018).

2015

2016
Forssan seutukunta

2017

2018

Käynnistyneitä ja meneillään olevia hankkeita
• Green Care ja siihen liittyvät hyvinvointipalvelut ja yrittä• Suomen parhaat yritykset

jyys: luontoympäristöön tukeutuvat palvelukonseptit, luo-

• Stage - Media- ja kulttuuripainotteinen nuorten työllisyys-

valla muotoilulla uusille markkinoille.

hanke (ESR)
• Riihimäen seudun osaamo (ESR)

• Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen ja digitalisointi.

• Sahaajakisälli - osaamispääomaa koulutusyhteistyöllä
(ESR)
• Taidoilla työhön (ESR)

• Älykäs kulttuuri ja muotoilu: tutkimus- ja oppimisympäristön rakentaminen, elämysten Häme.

• Osaavasti yrityksiin (ESR)
• VIERTO - vapautuva itsenäistä elämää rakentamaan, työ-

• Elokuva-alasta (FFO) uusi vetovoimatekijä maakuntaan.

hön ja osalliseksi (ESR)
• Virtuaalioppi (ESR)
• TEFORMI - Tekniikan alojen ammatillisen koulutuksen reformi (ESR)

• Palvelumuotoilun kehittäminen ja hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä: julkisen toiminnan ja kolmannen
sektorin yhteistyön uudet muodot ja kokeilut.

• LEK - LEAN:istä edistyksellistä kilpailukykyä (EAKR)
• Minua liikuttaa (ESR)
• INTO - Innostu ja osallistu (ESR)

• Pakolaistilanteen haasteet ja maahanmuuttajien kotouttaminen.

• Innostu työssä (ESR)
• VENLA - koulusta verkossa ja langattomasti (ESR)
• Työuralle (ESR)
• Faicare (ESR)

! Ulkomaan kansalaisia 5 206 vuonna

• International talents in Kanta-Häme (ESR)

2017.

• Omalta kylältä Hämeessä (MSR)
• OSIRIS (Interreg Baltic Sea)
Keskeisiä hanke- ja toimenpide-esityksiä
• Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus: työvoiman kohtaanto,
heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistyminen.
• Uudistuva asuminen: ekologiset asumisratkaisut ja vaihtoehtoiset asumismuodot, maaseutuasumisen ja vapaa-ajan
asumisen edistäminen.
• Kyläkeskusten, -talojen ja -koulujen uudet mahdollisuudet
palvelujen tuotannossa.
• Asumisen tulevaisuus ja tarpeet kasvukäytävällä: Hämeenlinnan Asemanranta ja Hämeenlinnan asemanseudut,
Riihimäen Peltosaari ja asemanseutu, työmatkaliikenteen
solmukohdan hyödyntäminen, pendelöintiä tukevat palvelut, saumattomat matkaketjut.
• Ekologinen korjausrakentaminen ja viherrakentaminen yhdistettynä kestäviin energiamuotoihin.
• Hajautettujen energiaratkaisujen kehittäminen ja pilotointi.
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4. SMART TAVASTIA 2018-2021 –
ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN STRATEGIA

Kanta-Hämeen maakunnan kehittämisen visiona on, että

ja huippuosaamis- potentiaalia hyödyntäen. Tavoitteena on

ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä Hä-

tukea sekä tutkimukseen perustuvaa teknologista että käy-

meessä. Erikoistuneilla valinnoilla puolestaan tavoitellaan

täntölähtöistä innovointia. Lisäksi on pyrkimyksenä edistää

Kanta-Hämeen menestystä, älykästä, kestävää ja osallistuvaa

yksityisen sektorin investointeja ja yhteistyötä eri sidosryhmi-

taloutta, uutta elinvoimaa, uusia yrityksiä, tuotteita, palveluita

nen välillä.

ja työpaikkoja.

SMART HÄME 2014Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen painopistealoja kau-

Älykkään erikoistumisen strategia kohdistuu sekä tutkimus-,
kehitys- ja innovaatiotoimintaan että uuden liiketoiminnan
luomiseen (EDP Entrepreneurial Discovery Process). Yhteistyötahoina tässä ovat yhteiskunnan eri toimijat: yritykset,

delle 2018–2021 on valmisteltu yhteistyössä maakunnan
vahvuuksien analyysejä ja tilastotietoja hyödyntäen.
Valitut älykkään erikoistumisen painopistealat ovat:

Regional Smart Specialisation Strategy

yliopistot, tutkimuslaitokset, korkeakoulut ja myös yhteisöt,

• Luonnonvarojen kestävä käyttö – biotalous ja kiertotalous

yhdistykset, asukkaat, vierailijat ja jatkossa erityisesti yhä

• Valmistava teollisuus (teollisuus 4.0, robotiikka)

enemmän myös kansainväliset yhteistyökumppanit.

• Luovat alat,
matkailu ja hyvinvointipalvelut
Enjoyable
Housing
and Living
• Rakennettu ympäristö ja palvelut.

Innovaatiotoiminnan tulee olla avointa ja aktiivista, jotta mahdolliset esteet ja hidasteet saadaan ohitettua. Suljetut järjes-
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telmät ja pullonkaulat estävät ja hidastavat innovaatioiden
liikkeelle lähtöä. Hyvin toimivassa innovaatioympäristössä on
tarjolla monipuolisesti erilaisia resursseja, kyvykkyyttä houkutella osaavia ihmisiä ja yrityksiä maakuntaan ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista.
Aktiivinen innovaatioympäristö tarjoaa myös mahdollisuuden
uusien markkinoiden luomiseen. Älykkään erikoistumisen valinnoilla tavoitellaan uutta ja menestyvää liiketoimintaa
tuote- ja palveluinnovaatioiden avulla. Tavoitteena on
myös avoimen innovaatioekosysteemin kehittäminen,
innovaatioprosessien parantaminen, tehokas innovaatioiden tunnistaminen ja nopea kehittäminen.
Aluekehittämiselle tärkeää on synergian luominen ja
investointien keskittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä. Kehitysvarojen kriittisen massan
kasvattaminen edesauttaa innovaatioiden syntymistä
ja kehittämistä menestyväksi liiketoiminnaksi. Haasteena on Kanta-Hämeen tunnettuuden ja näkyvyyden
parantaminen kansainvälisten sijoittajien ja toimijoiden
keskuudessa ja alueen sisäisten ja ulkoisten yhteyksien
parantaminen.
Älykkään erikoistumisen strategian avulla kohdistetaan
poliittista tukea ja investointeja keskeisiin Kanta-Hämeen painopisteisiin alueen vahvuuksia, kilpailuetua

Housing environments enhancing wellbeing,
Uusia innovaatiota, palveluita, tuotteita, liiketoimintamalleja
including
accessibility and sustainability.
syntyy erityisesti eri toimialojen osaamisen yhdistelminä. Tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää yhdistää luovasti eri

Growth corridor for smart services and traffic,
alojen huippuosaamista.
mobility as a service (MAAS) and new service
solutions.

E D P En

Selected
interrelated
themes for
development

SUSTAINABLE USE OF
NATURAL RESOURCES

INDUSTRY 4.0
Steel Industry
IoT, Robotics
Smart production
Security/Defence

-2017

Circular Economy
Bioeconomy
Smart Agriculture
Food Industry

Smart
Tavastia
2018-2021

BUILT ENVIRONMENT
Smart Traffic
Environmental construction
Ecological construction

CREATIVE BUSINESS

Circular & Bio Economy
Sustainable use of natural resources and
circular economy.
Green bioeconomy products, services and
businesses, new protein resources and
biorefining, Green care and wellbeing.

Possibilities within Manufacturing Industry
Travel industry
Culture
+ EDP
Steel
construction
excellence
center, zeroWellbeing & Sports
Entrepreneurial
energy
pilots
with
integrated
energy
Small Services
Discovery solutions.
25
Process
Capability, competence and business renewal
possibilities emerging from digitalization.

Kuva 6 Smart Tavastia 2018-2021 - älykkään erikoistumisen teemoja Kanta-Hämeessä.

ntrepreneurial Discovery Process

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2019-2020

!

26

5. RAHOITUSSUUNNITELMA

5.1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, SUOMEN
RAKENNERAHASTO-OHJELMA

Toimintalinja 1, Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 rakennerahasto-ohjel-

Hämeen liiton rahoitus toimintalinjalla 1 painottuu yritysten

massa on viisi toimintalinjaa, joilla tuetaan erityisesti pk-yri-

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Painopisteenä

tysten kilpailukykyä ja työllistymistä. Läpileikkaavana teemana

ja tavoitteena ovat kansainvälistymisvalmiuksien vahvista-

on vähähiilisen talouden edistäminen. Rakennerahasto-ohjel-

minen ja viennin edistämisen valmiuksien tuki. Pk-yrityksille

ma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

suunnattuja asiantuntijapalveluita kehitetään ja toimenpiteitä kohdennetaan liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen ja

EAKR-rahoitus

erikoistumiseen sekä verkostoyhteistyön luomiseen, uusien
yhteistoimintamuotojen ja yritysklustereiden kehittämiseen.

Rakennerahasto-ohjelman EAKR-toimenpiteillä parannetaan
alueen kilpailukykyä, edistetään uuden tiedon ja osaamisen

Vuoden 2019 rahoitus suunnataan kaikkiin toimintalinjan eri-

tuottamista ja hyödyntämistä sekä vahvistetaan vähähiilisen

tyistavoitteisiin yritysten kasvu ja kansainvälistyminen, uuden

talouden kehittämistä.

liiketoiminnan luominen sekä pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen.

Hämeen ELY-keskuksen EAKR-rahoitusta käytetään Kanta-Hä-

ESR -rahoitus

meessä yritysten kehittämisavustuksiin, joilla pyritään tukemaan pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä myöntämällä

Rakennerahasto-ohjelman ESR-osio jakaantuu valtakunnalli

avustuksia kehittämis- ja investointihankkeisiin.

seen ja alueelliseen osaan. Valtakunnallinen rahoitus kohdis
tetaan kehittämishankkeisiin, joita koordinoidaan valtakunnal

Pk-yritysten kehittämishankkeet voivat liittyä uuden liiketoi-

lisesti. Alueellinen rahoitus suunnataan alueellisten tarpeiden

minnan kehittelyyn tai uusien tuotteiden kehittelyyn, jolloin

pohjalta. Kanta-Hämeen ESR-rahoitus on toteutunut lähes

on mahdollista tukea asiantuntijapalveluiden hankintaa,

ohjelma-asiakirjassa määritellyn toimintalinjakohtaisen jaon

prototyyppien rakentamista ja joissakin tapauksissa avain-

mukaisesti, vaikka hankkeiden valinnoissa painotetaan maa-

henkilöiden palkkausta. Perinteisesti pk-yritysten kehittämis-

kuntaohjelman mukaisuutta. Painotusten muuttamiseen ei

avustuksella on lisäksi tuettu yritysten kansainvälistymistä

tässä vaiheessa ole ohjelman puitteissa tarvetta.

tukemalla messuille osallistumista. Kanta-Hämeessä voidaan
myöntää tukea EAKR-rahoituksella myös kone- ja laiteinves-

Toimintalinja 3, Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

tointeihin, jos investoinnin tavoitteena on yrityksen kasvun
ja kansainvälistymisen edistäminen. Tuettavien hankkeiden

Ohjelmalla tuetaan nuorisotakuun toimeenpanoa mm. nuo

tulee olla kooltaan yritykselle merkittäviä.

rille suunnatun ohjauksen, koulutuksen ja tukipalvelujen
keinoin. Nuorisotakuuta toteutetaan myös toimintalinjoissa 4

Hämeen ELY-keskuksella on käytettävissään ohjelmavaroja

ja 5. Hankkeissa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja heikossa

vuosille 2019 ja 2020 noin 1,7 milj. Euroa.

työmarkkina-asemassa oleville kohdennettaviin palveluihin,
kehitetään maahan muuttaneiden vastaanoton palveluita

Toimintalinja 2, Uusimman tiedon ja osaamisen tuot-

ja tuetaan kotouttamistoimenpiteitä sekä tuetaan pysyvän

taminen ja hyödyntäminen

poikkihallinnollisen kotouttamistyön tukirakenteen luomista.
Lisäksi tuetaan kansainväliseen rekrytointiin liittyviä toiminta

Toimintalinjalla kehitetään tutkimus-, osaamis- ja innovaatio-

malleja erityisesti EURES-palveluja kehittämällä.

27

keskittymiä, vahvistetaan yritysten innovaatiotoimintaa ja kehitetään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkai-

ESR-osiolla tarjotaan ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvin

suja. Hankevalintoja tehtäessä huomioidaan, että vähähiilistä

vointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta- ja asiantun

taloutta kaikilla aloilla edistävään toimintaan tulee kohdentaa

tijapalveluita sekä vahvistetaan aiheeseen liittyvää vertaisop

vähintään 25 prosenttia EAKR-rahoituksesta.

pimista ja verkostoitumista. Lisäksi kehitetään ja vahvistetaan
työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja

Rahoitettavilla hankkeilla tavoitellaan uusia innovatiivisia

ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota ikääntyvien työs

avauksia, konkreettisia ja pysyviä tuloksia ja vaikuttavuutta.

sä jaksamiseen. Hankkeissa kehitetään ja levitetään yritysten

Toimenpiteillä vahvistetaan myös alueen älykästä erikoistu-

ja työorganisaatioiden uudistumista ja kilpailukykyä edistäviä

mista. Koko Etelä-Suomen EAKR-haun yhteiseksi painopis-

johtamisen ja työn organisoinnin toimintamalleja sekä vah

teeksi on myös valittu maakuntien älykkään erikoistumisen

vistetaan yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumis- ja kilpailuky

kärjet tai kärkiteemat.

kyä, osaamista, innovaatiokykyä ja muutostilanteiden (esim.
irtisanomiset, ikärakenteen muutokset, vihreän talouden

Vuoden 2019 rahoitus suunnataan kaikkiin toimintalinjan eri-

kasvu) parempaa hallintaa. Kaiken kaikkiaan erityistavoite 7.1

tyistavoitteisiin, jotka ovat tutkimus-, osaamis- ja innovaatio-

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen tarjoaa hyviä

keskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta,

mahdollisuuksia yritysten kehittämiseen EAKR-rahoituksen

yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen sekä uusiutu-

lisäksi.

van energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen.

Suomi kuuluu niiden EU-maiden joukkoon, joissa työurat

Hämeen liitolla on käytettävissään toimintalinjoilla 1 ja 2 oh-

ovat vahvimmin eriytyneet sukupuolen mukaan. Naisten

jelmarahoitusta noin 2,1 miljoona euroa.

omistamat kasvuyritykset ovat harvassa. Sosiaalisen syrjäyty
misen riski puolestaan on korkeampi miesten joukossa kuin
naisten. Hämeen ELY-keskuksen rahoittamalla hanketoimin
nalla kehitetään ja tarjotaan koulutusta, neuvontaa, ohjausta,
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mentorointia ym. toimenpiteitä, joilla vähennetään suku

Maahanmuuton voimakas lisääntyminen nyt ja tulevaisuu

puolten välisiä koulutus- ja osaamiseroja. Lisäksi tarjotaan

dessa aiheuttaa haasteita Suomelle. ESR-rahoitus tarjo

ohjausta ja koulutusta työllistäville aloille ottaen huomioon

aa mahdollisuuksia vastata pakolaistilanteen haasteisiin ja

sukupuolen mukaisen eriytymisen lieventäminen. Hankkeis

maahanmuuttajien kotouttamiseen. Kaikissa ESR:n erityis

sa tuetaan naisten johtajuutta ja yrittäjyyttä tukevaa osaa

tavoitteissa toiminta voi kohdistua myös maahanmuuttajiin.

mista - liittyen erityisesti työnantaja- yrittäjyyteen ja innovaa

ESR-ohjelma ei aseta osallistujille kansalaisuusvaatimuksia eli

tioiden hyödyntämisestä lähtevään yrittäjyyteen. Onkin hyvä

kaikki maassa olevat oleskeluluvan saaneet saavat osallistua

huomioida, että erityistavoite 8.1 Työ- ja koulutusurien suku

hankkeiden toimenpiteisiin.

puolenmukaisen eriytymisen lieventäminen mahdollistaa
sekä miesten ongelmiin keskittyviin hankkeisiin että naisten

Toimeenpanosuunnitelmassa ei esitetä erikseen rahoitusta

yrittäjyyden edistämiseen.

kansalaistoimijalähtöiseen kehittämiseen kaupunkialueilla.
Tätä voidaan rahoittaa normaalin hakumenettelyn kautta.

Toimintalinja 4, Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
oppiminen

5.2 MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2014-2020
Häme -ohjelmassa on useita kehittämisen aihealueita, jotka
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Hämeen ELY-keskus rahoittaa hanketoimintaa, jolla kehite

joko suoraan tai välillisesti linkittyvät maaseudun elinvoi-

tään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelä

maan. Vuosien 2019-2020 aikana maaseutuohjelman toteut-

mään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita. Lisäksi

taminen on loppusuoralla ja mitään suurempia linjausmuu-

lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm.

toksia painopisteisiin ei ole tarkoitus tehdä. Maaseutuohjel-

oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuk-

man rahoitusvälineet ovat jo nyt vahvasti mukana tukemassa

sia parantamalla, tuetaan älykkääseen erikoistumiseen liitty-

Häme ohjelman painopisteitä. Maaseutuohjelman hanke- ja

viä osaamistarpeita ja parannetaan innovaatiovalmiuksia sekä

yritystukea kohdennetaan edelleen ’Vihreän Kasvun Häme’

kehitetään erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, romanit,

-alueellisen maaseutusuunnitelman painopisteisiin. Biotalou-

vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perus

den edistäminen ja yrittäjyys maaseudulla ovat maaseudun

taitoja (lukutaito, numerotaidot sekä tieto- ja viestintätekniik

kehittämisessä laajoja tavoitteita. Erityisesti edistetään elin-

kataidot), koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettu
jen ryhmien koulutukseen osallistumista.
ESR-rahoituksella kehitetään aikuiskoulutuksen ennakoin
timenetelmiä ja parannetaan koulutustarjonnan osuvuutta
kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottaen.
Lisäksi hankkeilla tuetaan uuden ammatin hankkimista työ
paikkoja tarjoavilta aloilta sukupuolinäkökulma huomioon ot
taen ja tuetaan työssä olevien miesten ja naisten osaamisen
ja ammattitaidon parantamista.
Toimintalinja 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta
Rahoitettavassa toiminnassa kehitetään osallisuutta vahvis
tavia kokonaisvaltaisia palveluita erityisesti työelämävalmiuk
sien näkökulmasta ja vahvistetaan monialaista ja ammatil
lista yhteistyötä sekä parannetaan siihen liittyvää osaamista.
Rahoitettavissa hankkeissa tarjotaan nuorten, ikääntyvien
ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäiseviä toimenpiteitä ja
kehitetään siihen liittyviä palveluita, esim. varhaisen puuttu
misen toimintamallit ja siihen liittyvien rakenteiden kehit
täminen sekä kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja
palveluita osallisuuden tukemisessa.

tarvikesektorin (maatalous, elintarvikeala), matkailun, metsäja puutuotealan sekä maaseudulla asumisen edellytysten
kehittämistä erilaisin rahoitusvälinein. Maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsauksen (Kilpailuvalttina puhdas
ruoka ja vastuullinen bio- ja kiertotalous, Valtioneuvoston
julkaisusarja 18/2018) mukaan nykyiset ohjelmat luovat
luontevan alustan bio- ja kiertotalouden seuraavan vaiheen
toteutukseen. Biotalous ”2.0” ohjelmalla edistetään bio- ja
kiertotalouden kysyntäperusteisia palveluja, uusien lisäarvotuotteiden syntymistä, digitalisaatiota ja innovaatioita sekä
varmistetaan biologisten resurssien saatavuus.
Häme -ohjelman toimintalinjassa 1 painotetaan mm. uusien
työpaikkojen aikaansaamista sekä yritysten uudistustumista.
Tähän maaseutuohjelma tarjoaa välineiksi erilaisia elinkeinollisia kehittämishankkeita, yritysryhmien kehittämistyötä sekä
suoria yritystukia (investontituki, perustamistuki). Maaseutuohjelma on vahvasti mukana kehittämässä bio- ja kiertotalouden ratkaisuja, joka on myös Häme -ohjelmassa yksi
painopiste. Uusia ja uudistavia hankkeita tarvitaan ohjelman
loppukaudelle bio- ja kiertotalouteen liittyen. Uusiutuvien

5.3 EUROOPAN ALUEELLISEN YHTEISTYÖN OHJELMAT

luonnonvarojen kestävä käyttö elinkeinotoiminnassa on maa-

Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmilla (Interreg) tuetaan

seutuohjelman näkökulmasta tärkeää. Hämeen ruokaketjua

yhteistyöhankkeita, joihin osallistuu kumppaneita kahdesta

edelleen vahvistetaan erilaisin hankkein loppuohjelmakau-

tai yleensä useammasta Euroopan maasta. Kanta-Hämeen

della. Myös uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden

toimijat ovat voineet osallistua Keskisen Itämeren ohjel-

edistäminen on edelleen mukana, tähänkin kaivataan uusia

maan (Central Baltic), Itämeren alueen ohjelmaan (Baltic

avauksia. Puualan yritystoiminnan sekä metsätalouden kehit-

Sea Region) sekä koko Euroopan kattavaan Interreg Europe

tämiseen voidaan edelleen suunnata resursseja. Matkailun ja

-ohjelmaan. Kaikissa näissä alueellisen yhteistyön ohjelmissa

hyvinvointialan yritystoiminnan kehittämiseen voidaan myös

ovat ohjelmakaudelle varatut rahat lähes kokonaisuudessaan

edelleen panostaa. Erityisesti tarvitaan panostuksia matkai-

sidottu jo aiemmissa rahoitushauissa valittuihin projekteihin.

lutuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille sekä

Vuosille 2019-2020 saattaa mahdollisesti olla tiedossa enää

Green Care –hyvinvointiyrittäyyteen liittyvän elinkeinotoimin-

joitain kohdennettuja rahoitushakuja.

nan saamiseen kasvuun. Elinkeinollisessa kehittämisessä
tärkeässä roolissa ovat yritysryhmät ja yritysten investoinnit,

5.4 MUU RAHOITUS

joiden rahoittamiseen panostetaan loppukaudella.

Toimeenpanosuunnitelmassa esitetty rakennerahasto-ohjelma rahoitus on vain pieni osa maakunnan kehittämiseen

Maaseudulla asuminen on esillä sekä Häme ohjelmassa että

käytettävissä olevista rahoittamismahdollisuuksista. Business

maaseutuohjelmassa ja tavoitteet ovat ohjelmissa saman-

Finland on avaamassa uusia ohjelmia liittyen maakuntaohjel-

suuntaisia. Asumisen edellytyksiä tuetaan erityisesti Leader

man toimintalinjoihin ja älykkään erikoistumisen strategian

hankkeiden avulla mm. paikallista yhteisöllisyyttä, maaseu-

kannalta merkittäviin teemoihin. Näitä ovat esimerkiksi - val-

dun palveluratkaisuja, pienimuotoista infraa ja maaseu-

mistavan teollisuuden yritysten kasvua ja kansainvälistymi-

tualueiden harrastusmahdollisuuksia edistämällä. Kylien laa-

seen keskittyvä Sampo-ohjelma, älykkäiden uusien liikenne-

jakaistarakentamiseen liittyvien investointien rahoittaminen

palveluiden kehittämistä edistävä Smart Mobility ja kiertota-

on edelleen mahdollisia loppukaudella.

louden yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustava
Bio & Circular Finland. Lisäksi on mahdollista ja syytä hyö-

Rahoitusta on toimeenpanosuunnitelman kaudelle jaossa

dyntää erilaisia kansainvälisiä rahoitusohjelmia kuten EU:n

keskimäärin 5 miljoonaa euroa Kanta-Hämeen maakuntaan.

Horizon2020 ja myös pohjoismaisia rahoitusohjelmia.
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TL 1 Pk-yritystoiminnan tukeminen (EAKR)
EAKR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
Uusimman tiedon ja osaamisen
TL 2 tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
EAKR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
TL 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
ESR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen
TL 4 oppiminen (ESR)
ESR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
TL 5 torjunta (ESR)
ESR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
Kohdentamattomat EAKR
EAKR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
Kohdentamattomat ESR
ESR
Valtio
Kunta
Muu julkinen
KAIKKI YHTEENSÄ
EU
Valtio
Kunta
Muu julkinen
EAKR YHTEENSÄ
EU
Valtio
Kunta
Muu julkinen
ESR YHTEENSÄ
EU
Valtio
Kunta

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma
Vuosi:
Maakunta:
Osio:
Toimintalinja / temaattiset tavoitteet

1,954
0,977
0,733
0,244
0
1,954
0,977
0,733
0,244
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,542
0,271
0,203
0,068
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,904
0,452
0,339
0,113
0

2,793
1,396
1,047
0,35
0
0
0
0
0
0
2,793
1,396
1,047
0,35

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1,347
0,673
0,505
0,169
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,904
0,452
0,339
0,113
0
0,542
0,271
0,203
0,068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,747
2,373
1,78
0,594
0
1,954
0,977
0,733
0,244
0
2,793
1,396
1,047
0,35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1,347
0,673
0,505
0,169
0

2,386
1,193
0,895
0,298
0
2,386
1,193
0,895
0,298
0

2,226
1,113
0,835
0,278
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2,386
1,193
0,895
0,298
0
2,386
1,193
0,895
0,298
0

0
0
0
0
0

2,226
1,113
0,835
0,278
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0,542
0,271
0,203
0,068
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,133
3,566
2,675
0,892
0
4,34
2,17
1,628
0,542
0
2,793
1,396
1,047
0,35

0,904
0,452
0,339
0,113
0

2,226
1,113
0,835
0,278
0
1,347
0,673
0,505
0,169
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2019 (ml. 2020)
Kanta-Häme
ELSA
milj. euroa
RR-ELY
josta
RR-ELY
josta
Maakunnan liitto
Maakunnan liitto josta
Business
Business
YHTEENSÄ
KohdentaYritystuet
kestävä kaup. Kohdentakansalaistoim.
Kohdentakansalaistoim. Finland Kohdenta- Finland
mattomat
Tuki2014
EURA 2014 kehitäminen
maton *
yhteensä
kehittäminen
maton *
yhteensä
kehittäminen
maton *
yhteensä
yhteensä
1,954
0
0
1,954
0
0,16
0
0,16
0
0
0
0
2,114
0
0,977
0
0
0,977
0
0,08
0
0,08
0
0
0
0
1,057
0
0,733
0
0
0,733
0
0,06
0
0,06
0
0
0
0
0,793
0
0,244
0
0
0,244
0
0,02
0
0,02
0
0
0
0
0,264
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Muu julkinen
0
0
0
0
0
0
Kohdentamattomat ESR
0
0
ESR
0
0
Valtio
0
0
Kunta
0
0
Muu julkinen
0
0
KAIKKI YHTEENSÄ
1,954
2,793
0
0
4,747
0
2,386
0
2,386
0
0
0
0
EU
0,977
1,396
0
0
2,373
0
1,193
0
1,193
0
0
0
0
Valtio
0,733
1,047
0
0
1,78
0
0,895
0
0,895
0
0
0
0
Kunta
0,244
0,35
0
0
0,594
0
0,298
0
0,298
0
0
0
0
Muu julkinen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EAKR YHTEENSÄ
1,954
0
0
1,954
0
2,386
0
2,386
0
0
0
0
EU
0,977
0
0
0,977
0
1,193
0
1,193
0
0
0
0
Valtio
0,733
0
0
0,733
0
0,895
0
0,895
0
0
0
0
Kunta
0,244
0
0
0,244
0
0,298
0
0,298
0
0
0
0
Muu julkinen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESR YHTEENSÄ
2,793
0
0
2,793
0
EU
1,396
0
0
1,396
0
Valtio
1,047
0
0
1,047
0
Kunta
0,35
0
0
0,35
0
Muu julkinen
0
0
0
0
0
*) Sis. mahdollisen ylimaakunnalliseen hanketoimintaa omaan maakuntaan jäävän osuuden. Mikäli maakunta aikoo osallistua ylimaakunnallisen hankkeen rahoittamiseen omalla osuudellaan maakunnan kehyksestä, siitä tulee sopia etukäteen
muiden ylimaakunnalliseen hankkeseen osallistuvien maakuntien kesken. Taulukkoon voidaan kirjata tällöin ko. summa, joka vähennetään maakunnan rahoituksesta ja osoitetaan suoraan hanketta rahoittavalle viranomaiselle.
Mihin maakuntaan ja viranomaiselle kohdentamaton osuus osoitetaan ja osoitettava summa: 0 €
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0
0
0
0
0
0
7,133
3,566
2,675
0,892
0
4,34
2,17
1,628
0,542
0
2,793
1,396
1,047
0,35
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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