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Alueellinen
selviytymissuunnitelma
• Koronakriisin jälkihoidon ja jälleenrakennuksen alueellisten toimien kokoamiseksi
laaditaan maakuntien liittojen johdolla alueellinen selviytymissuunnitelma.
• Tavoitteena on alueen erityispiirteisiin perustuen tunnistaa elpymisen kannalta
keskeiset toimet sekä vahvistaa alueellista resilienssiä.
• Suunnitelman tulee sisältää sekä nopean palautumisen toimenpiteet, että valinnat
uuden kasvun käynnistämiseksi.
• Tähtäimessä elinkeinorakenteen uudistuminen

Alueellinen
selviytymissuunnitelma
• Suunnitelma on edellytyksenä elvytyspaketin varojen käytölle.
• Aikajänteeltään suunnitelman tulee kattaa vähintään vuodet 2020 – 2021.
• Pidemmän tähtäimen strategiset valinnat ja toimenpiteet täsmentyvät
maakuntaohjelmatyön 2022– 2025 valmistelun yhteydessä.
• Suunnitelman tulee olla laadittu laajapohjaisessa yhteistyössä aluekehittämisen
toimijoiden kanssa.
• Suunnitelma (luonnos) jätetään 30.9. mennessä
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Saatteeksi

Maaliskuun alussa oli selvää, että edessä on poikkeuksellinen talouden häiriötilananne. Hämeen liitto kokosi elinkeinoelämän toimijoista
työryhmän, jonka tehtävänä oli tilannekuvan päivittäminen ja tulevien toimenpiteiden yhteinen suunnittelu. Jälkimmäiseen liittyen, työryhmä
sai pohdittavaksi, miten maakunnan omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) resurssia voitaisiin tehokkaimmin hyödyntää kriisin taloudellisten
haittavaikutusten vähentämiseksi.
Toukokuussa työryhmä linjasi, että MOKRA-rahoituksella toteutetaan lyhyt, viiden kuukauden mittainen hanke. Sen tehtävänä olisi auttaa
yrityksiä akuutissa kriisissä sekä luoda tulevaisuuteen katsova selviytymissuunnitelma. Hämeen Yrittäjät otti työstä johtovastuun
toukokuussa ja valmisteli hankesuunnitelman työryhmän kanssa. Se hyväksyttiin maakuntajohtajan päätöksellä 3. kesäkuuta ja sen toteutus
aloitettiin välittömästi.
Hankkeen työ kattaa Kanta-Hämeen alueellisen selviytymissuunnitelman tilannekuvan ja elpymisen keskeiset toimet. Pitemmän tähtäimen
valinnat, yhteys maakuntaohjelmointiin ja vihreän kasvun ohjelma on valmisteltu Hämeen liiton työnä.
Työryhmän saatesanat hankesuunnitelmassa olkoon myös tämän selvitystyöraportin vahvistama ohjenuora tavasta löytää kestävä ja
tasapainoinen tie tulevaisuuden Hämeeseen.

” Tavoitteemme on uudistua, kestää nykyiset ja tulevat myrskyt. Pyrimme joustavuuteen, ettemme taittuisi, vaan jotta taipuisimme näkemään
tulevaisuuden mahdollisuudet.
Tulemme onnistumaan, koska nojaamme vahvuuksiimme. Hyödynnämme potenttimme kasvukäytävällä ja vaalimme yhteistä unelmaa
arjesta, jossa sydän on löytänyt kodin hämäläisestä maaperästä.
Tulemme onnistumaan, koska luotamme toisiimme ja olemme siten enemmän. Luottamus on taimi, jota vahvistamalla uskallamme
unelmoida. Kirkastaa unelmista tavoitteet ja konkretisoida ne meitä vahvistaviksi teoiksi.”
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toimitusjohtaja Tomi Mäkilä, Leikkiset Oy
toimitusjohtaja Atte Rekola, Herkkumaa Oy
yrittäjä Pasi Saarinen, SKAL Häme
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yrittäjä Mika Selinko, Hämeen lasitoimi Oy, Hämeenlinna
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Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
•

talouskriisien vaikutukset ovat näkyneet Kanta-Hämeessä muuta maata vähäisempinä ja
viiveellä

•

vastaavasti vaikutukset ovat kestäneet kauemmin ja elpyminen on tapahtunut
myöhemmin

•

Kanta-Hämeen resilienssiä parantaa yrityskannan monimuotoisuus, jolloin yksittäisten
toimialojen vaikutukset kokonaisuuteen jäävät vähäisemmiksi

•

Kanta-Hämeen maakunnassa yksityisen sektorin työpaikkojen osuus kaikista
työpaikoista on vähäisempi verrattuna naapurimaakuntiin.

•

Kanta-Hämeen viennin osuus alue- BKT:stä on Suomen matalimpia.

.

Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
•

koronan aiheuttama kriisi on ollut poikkeuksellinen

•

kriisi on ollut äkillinen ja sen vaikutukset palveluvaltaisille aloille olivat voimakkaita ja
välittömiä

•

vaikutukset valmistavalle teollisuudelle alkavat näkyä vasta nyt

•

erityisesti vientiyritysten näkymät saattavat syksyn aikana heiketä

Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
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työllisyyden haasteet

Tilannekuva, talouden ja
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Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
Aloittaneiden yritysten määrä on
hyvä mittari kuvaamaan
yrityskentän uusiutumista. Tässä
vertailussa ovat mukana kaikki
perustetut yritykset 1.1-201931.8.2020. Kriisin ensimmäisen
vaiheen aikana huhti-kesäkuussa
yrityksiä perustettiin
kuudenneksen enemmän kuin
viime vuonna vastaavaan aikaan
(+17 %).
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Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
Yleisen suhdannenäkymä kesään
2021 asti. Yrityksiä, jotka uskovat
suhdannetilanteen heikkenevän
kesän 2020 tilanteesta ensi vuoteen,
on 7 prosenttiyksikköä enemmän,
kuin niitä, jotka uskovat sen pysyvän
ennallaan tai paranevan.

Tilannekuva, talouden ja
työllisyyden haasteet
Sisältää TEM:n toimeksiannosta laadittavan aluekehityksen tilannekuvan
•

Väestödynamiikka

•

Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen

•

Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet

•

Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen

•

Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana

•

Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy

Aluekehityksen
tilannekuva
Väestödynamiikka
•
•
•
•
•

.

Kanta-Hämeen vahva ja tasainen väestönkasvu on taittunut viimeisen kymmenen
vuoden aikana
Luonnollinen väestökehitys on negatiivinen, väestö ikääntyy ja työikäisten määrä
vähenee
Kanta-Häme menestyy kohtuullisesti maakuntien välisessä muuttoliikkeessä ja
maahanmuutossa

Maakunnan sisällä on suuria eroja väestökehityksessä, Forssan seutu on erittäin
haasteellinen verrattuna Hämeenlinnan ja Riihimäen seutuihin

Asukasluku kehittyy juuri nyt Tilastokeskuksen väestöennustetta paremmin ja Hämeen
liiton väestösuunnitteen mukaisesti

Aluekehityksen
tilannekuva
Ilmastonmuutoksen hillintä ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
•

•
•
•

.

Kanta-Hämeen kasvihuonekaasupäästöt ovat maan alhaisimpia, vaikka
liikenteen päästöt ovat keskimääräistä korkeammat, koska maakunnan läpi kulkee
paljon kauttakulkuliikennettä
Päästöt ovat alentuneet viimeisten viidentoista vuoden ajan

Digitalisaatiolla ja kestävällä energiajärjestelmän muutoksella on ratkaiseva merkitys
päästöjen vähentämiseksi.
Kiertotalous ja luonnonvara-alat ovat maakunnan vahvuuksia ja tulevaisuuden
mahdollisuuksia ilmastomuutoksen hillinnässä

Aluekehityksen
tilannekuva
Kestävä yhdyskuntakehitys ja toimivat yhteydet
•
•
•
•

Kanta-Hämeen sijainti ja saavutettavuus ovat kohtuullisen hyviä, mutta
tulevat väyläratkaisut ovat maakunnalle elintärkeitä

Maakunnan sisällä saavutettavuudessa on eroja, Forssan seutu on muita vaikeammassa
asemassa
“Asumisen Häme” kaltaisilla hankkeilla voidaan luoda suuntaa ja vaihtoehtoja ratkaisuille
asumisen konsepteihin, elinvoimaan ja saavutettavuuteen liittyviin pullonkauloihin
Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 2020 määritellään liikenneverkon
kehittämisen kärkihankkeet:
•

•
•

Pääradan välityskyvyn parantaminen nykyiseen ratakäytävään tukeutuen
toteuttamalla lisäraiteet siten, että raideyhteys on neliraiteinen Tampereelle
saakka.
Valtatien 2 liikenneturvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen

Kanta-Hämeen itä-länsisuuntaisten yhteyksien toiminnallinen kehittäminen

Aluekehityksen
tilannekuva
Uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen
•
•
•

•

•
•

Korona-kriisi on vaikuttanut rajusti Kanta-Hämeen talouteen ja yrityksiin erityisesti
kauppa-, palvelu-, teollisuus- ja rakennussektoreilla, sekä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin
Kokonaisvaikutuksia talouteen ei voida vielä tietää, mutta vaikutukset ovat vakavat, ja
kriisistä koituu konkursseja ja laajasti ainakin väliaikaista työttömyyttä.

Kanta-Hämeen elinkeinorakenne on monipuolinen, viennin osuus alhainen ja julkisen
sektorin työ-paikkojen osuus korkea. Tämä tuo maakuntaan muutosjoustavuutta, mutta
vastaavasti kriisien vaiku-tukset kohdistuvat maakuntaan muita myöhemmin ja
toipuminen on hitaampaa
Kanta-Hämeen TKI-rahoitus ovat keskimääräistä alhaisempi, mikä edellyttää TKItoiminnan vahvista-mista alueellisesti, mutta myös ylialueellisten kumppanuuksien
avulla koko arvoketjussa.
Vähähiilisyys- ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen ohjaavat tulevaisuudessa
voimakkaammin elin-keino- ja TKI-toimintaa.
Tulevat näkymät huolestuttavat, seutukuntien välillä on suuria eroja

Aluekehityksen
tilannekuva
Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana
•
•
•
•

.

Alueen työllisyysaste on korkeampi kuin maassa keskimäärin, työttömyysaste
puolestaan matalampi.

Monien alueiden tapaan haasteena on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.
Maakunnan oppilaitokset ovat vahvoja ja monipuolisia kouluttajia, mutta koulutustaso
on silti keskimääräistä matalampi
Haasteena on saada korkeakoulutetut nuoret jäämään ja palaamaan maakuntaan

Aluekehityksen
tilannekuva
Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä eriarvoistumisen ehkäisy
•
•

Asukkaiden terveys, varallisuus ja osallisuus ovat Kanta-Hämeessä keskitasoa
Asukkaiden hyvinvoinnin kehityksessä on nähtävissä riskitekijöitä

2. Elpymisen keskeiset toimet

Elpymisen keskeiset toimet
•

Osaaminen ja TKI

•

Älykkään vihreä liiketoiminta

•

Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit

•

Osaavan työvoiman saatavuus

•

Tuki yritysten omistajavaihdoksille

•

Kuntien elinkeinopolitiikka

•

Julkisten hankintojen uusi rooli

Elpymisen keskeiset toimet
Osaaminen ja TKI
Kanta-Häme ei ole panostanut yrityskentän uudistumiseen, vaikka maailma ympärillä on muuttunut. Tilanne
näkyy myös TKI-rahoituksen vähäisyytenä maakunnassa.
Menestyminen syntyy systemaattisesta tekemisestä, jota ohjaavat yhteiset tavoitteet. Forssassa järkivihreys,
Riihimäellä robotiikka ja Hämeenlinnassa ekosysteemityö luovat alustoja tuolle tekemiselle.
HAMK on profiloinut toimintaansa edellä kuvattujen fokusalueiden ympärille. Sen tutkimusyksiköt (HAMK Edu,
HAMK Bio, HAMK Tech ja HAMK Smart) toimivat yhdessä niihin liittyvän soveltavan tutkimuksen kehittämiseksi ja
alueellisten yrityskumppanuuksien rakentamiseksi. HAMK on ilmoittanut jatkavansa investointeja
tutkimusinfraan (laboratoriot, laitteet ja tutkijat). HAMK on sitoutunut Eurooppa yliopston, HAMK Design Factoryn
ja HAMK Yrittelijäskorkeakoulukonseptin kehittämiseen.
HAMK on toteuttanut tutkimus ja innovaatiopalveluita kansallisesti kilpailukykyisellä tasolla. Hämeenlinnan
teknologiakeskus on rakentunut merkittäväksi yritystoiminnan keskittymäksi kampuksen yhteyteen. Visamäen
Teknologia- ja Korkeakoulukeskus muodostavat kokonaisuuden, jota on syytä edelleen vahvistaa.

Elpymisen keskeiset toimet
Älykkään vihreä liiketoiminta
Biotalous nostetaan maakunnan ensimmäiseksi kehittyväksi tulevaisuuden aidoksi klusteriksi. Se rakentuu
Hämeen ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan ympärille ja aloittaa toimintansa korkeakouluvetoisesti. HAMK on
Suomen toiseksi suurin luonnonvara-alan kouluttaja, jonka profiilin ytimen muodostaa kierto- ja biotalouden
älykkäät ratkaisut. Toiminnan aloittamisesta lähtien tavoitteena on siirtää klusterin vetovastuu yrityksille ja
korkeakoulu siirtyy sen perustehtävän mukaiselle positiolle; uuden tiedon ja osaamisen tuottajaksi klusterin
keskiössä.
Biotalous ei ole uusi toimiala, vaan se yhdistää monia alkutuotannon ja jalostustoiminnan aloja sekä
lopputuotteiden markkinoita. Biotaloudelle on ominaista uusiutuvien biopohjaisten luonnonvarojen ja
ympäristöä säästävän puhtaan teknologian käyttö sekä materiaalien tehokas kierrätys. Siirtymistä
fossiilitaloudesta biotalouteen voidaan kutsua talouden kehityksen uudeksi aalloksi

Elpymisen keskeiset toimet
Älykkään vihreä liiketoiminta
Tutkimuksen syventäminen ja uusien sovellusten löytäminen tutkimuksen avulla. Tutkimusta tehdään
hyödyntäen monialaista osaamista, jolloin tutkimuksen edetessä tartutaan aihioihin, joita tutkimuksen myötä
risteyskohdista ja rajapinnoista ilmenee. Haluttua päämäärää voidaan edistää esim. seuraavilla aihealueilla.
•

uudet kestävät materiaaliratkaisut arvoketjun kokonaishyödyntäminen huomioiden. esim. luonnonkomponenttien
tuottaminen uusilla teknologioilla kosmetiikka tai pinnoiteteollisuuteen

•

uudet digitaaliset sovellukset ja palvelut kestävän toimintatavan ja liiketalouden edistämiseksi esim. hyödynnetään
maaperädataa viljelijän satotason turvaamiseksi vaihtelevissa olosuhteissa tai kierrätettävän materiaalin
hallintapalvelu materiaalikierron optimoimiseksi

•

Uudet tuotteet ja ratkaisut eri toimialoille, jotka syntyvät luonnon mekanismeja matkimalla ja mallintamalla
(biomimetiikka), esim. juurien liikkumista matkiva kamera maanjäristysalueiden kuvaamiseen

•

Uudet tuotteet ja palvelut, jotka syntyvät tarkastelemalla arvoketjuja tuotteen valmistuksesta loppuhyödyntämiseen.
Kehitetään uusia raaka-aineita, mekanismeja ja osaamista, jotta jo tuotteen valmistusvaiheessa huomioidaan
kestävyyden kriteerit sekä uudelleen käytön ja kierrätettävyyden mahdollisuudet. esim. rakennusteollisuuden
materiaalihyödyntäminen

Elpymisen keskeiset toimet
Älykkään vihreä liiketoiminta
Tutkimustiedon jalkauttaminen Yrityksille:
Kommunikoidaan ja jaetaan tietoa aktiivisesti yritysten ja todennäköisten jatkokehittäjien kanssa. Avoimuus
ekosysteemissä / klusterissa suuntaa muokkaamaan yritystoimintaa vihreämpään suuntaan ja luo uusia
liiketoimintamahdollisuuksia. Kasvatetaan alueelle veturiyrityksiä rakentamaan laajempaa pohjaa ja samalla
kehitetään mahdollisuuksia kaupallistaa tutkimusta spin-off yrityksinä
Osaamisen kehittäminen:
Kehitetään aktiivisesti organisaatioiden oppimiskykyä uusien toimintatapojen ja kestävän ajattelun teemassa.
Tämä tarkoittaa, että perinteistä tutkimuksen tuottamaa tiedonsiirtoa nopeutetaan jo tutkimusprosessin
aikana tapahtuvalla osaamisen kehittämisellä. Vahvistetaan toimintatapaa ideasta innovaatioksi ja siitä
kaupalliseksi tuotteeksi yhteistyössä korkeakoulun ja elinkeinoelämän välille. Näin varmistetaan innovaatioiden
syntyminen, nopeampi jalkautuminen ja toimintatapojen vakiintuminen. Osaamista tuodaan näkyville mm.
tiedettä ja elinkeinoelämää sekä biotaloutta ja digitaalisuutta yhdistämällä tuomalla tekijät ja osaaja samalle
areenalle Open Bioeconomy Week tapahtuman muodossa.

Elpymisen keskeiset toimet
Älykkään vihreä liiketoiminta
Brändäys:
Toiminnan avulla alue profiloituu niin digitaalisten sovellusten, kuin vihreiden innovaatioiden ja elinympäristön
maakuntana. Tavoitteena on luoda klusteri, joka houkuttelee uusia eri kokoluokan yrityksiä alueelle ja saa
synergiaetua sekä muista yrityksistä, infrasta, että tutkimusosaamisen kasvusta alueella.
Pitkällä aikavälillä vihreä ja älykäs liiketoiminta on muodostunut luontevaksi osaksi yritysten toimintatapaa ja
brändiä. Kiertotalousratkaisut ovat helposti saatavilla ja kestäviin valintoihin löytyy riittävästi tietoa. Pitkällä
aikavälillä TKI-toiminta on kiinteä osa pienten ja suurten yritysten klusteria.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Saavutettavuuden vahvistaminen
Pääradan välityskyvyn parantaminen
Pääradan palvelutaso ja Helsinki-Tampere -rataosan välityskyvyn merkittävä parantaminen on Kanta-Hämeen
saavutettavuuden, elinvoimaisuuden ja asukkaiden työmatka- ja asiointi-liikkumisen kannalta erityisen
ratkaisevaa. Tuhannet ihmiset Kanta-Hämeestä ja pääradan varrelta käyvät päivittäin työssä
pääkaupunkiseudulla tai Tampereen suunnalla. Pääradan kyky välittää junaliikennettä on avainasemassa
ihmisten arkiliikkumisen toimivuudelle. Rataosalla erityisen ongelman tuo nopean ja hitaan henkilöliikenteen ja
tavarajunaliikenteen sijoittaminen nykyiseen raidekapasiteettiin. Raideyhteys Helsinfgistä Tampereelle tarvitsee
toimiakseen lisäraiteita.
Lisäraiteiden rakentamiseksi nykyiseen ratakäytävään tarvitaan lisää tietoa mahdollisista maankäytöllisistä ja
muista ympäristön aiheuttamista esteistä ja pullonkauloista.
Selvitetään mahdolliset pullonkaulat ja esteet siten, että ne voidaan ottaa huomioon lisäraiteiden
suunnittelussa ja kuntien maankäytön suunnittelussa.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Saavutettavuuden vahvistaminen

Moreeni-Rastikangas elinkeinoalueen MORE kehittäminen ja siihen liittyvien infrainvestointien
edistäminen
MORE on Hämeenlinnan kaupungin ja Janakkalan kunnan yhteishanke.
Kansallisesti merkittävän hankkeen tavoitteena on että 1100 ha alueella on tarjolla 1 500 000
rakennusoikeusneliötä. MORE tarjoaa työtä jo nyt 80 yritykselle ja tulee tarjoamaan työtä yli 3000 tekijällä Suomen
kasvukäytävällä. Alue voi toimia suunnannäyttäjänä ja näyteikkunana uusien, vähähiilisten ratkaisujen ja
innovaatioiden soveltamiselle. MORE- alueella tuetaan uusien liiketoimintamallien kehittämistä ja
kiertotalousyritysten kilpailukyvyn säilyttämistä samalla vahvistaen Kanta-Hämeen asemaa modernin
kiertotalousajattelun keskuksena.
Merkittävimmät alueen tarvitsemat infrainvestoinnit ovat eritasoliittymän rakentaminen valtatielle kolme ja
raskaan liikenteen ja HCT-kuljetusten tarpeita vastaava, älyteknologialla varustettu tauko-alue. Keskus vähentää
suurten rekkojen ylimääräistä ajoa ja syntyviä päästöjä pääkaupunkiseudulla ja pääväylän läheisyydessä.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Kaupunkiseutujen kiertotalouden kehittäminen
Kanta-Hämeen kaikilla kaupunkiseuduilla kehitetään kiertotaloutta ja materiaalien käytön resurssiviisautta.
Kiertotalous kokoaa yhteen materiaalien kierrätyksen, energiahyödyntämisen ja uusiokäytön. Kiertotalouden
kehittäminen ja niiden toimintakeskukset tarjoavat alustoja alan liiketoiminnan kehittämiseen ja kytkeytymiseen
laajasti maakunnan elinkeinoelämän kenttään. Toiminnassa yhdistyvät sekä julkiset että yksityiset toimijat.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Kanta-Hämeen luontomatkailulle tärkeiden kohteiden kunnostaminen ja luontoon tukeutuvan matkailun
edistäminen
Luontoon tukeutuvalle matkailulle ja ihmisten vapaa-ajanvietolle on Kanta-Hämeessä hyvät olosuhteet ja
kehittämisen edellytykset. Maakunnan kansallispuistot, virkistysaluekokonaisuudet ja luontokohteet yleensäkin
toimivat monipuolisesti terveyden ja hyvinvoinnin lähteinä. Siksi niiden laadukas ylläpito on myös
kansantaloudellisesti järkevää ja tarkoituksenmukaista. Poikkeukselliset korona-ajat ovat vaikuttaneet erityisen
voimakkaasti matkailuun – toisaalta ihmiset ovat hakeutuneet entistä enemmän luontoon ja retkeilykohteisiin.
Erityisesti hyvin saavutettavat kohteet ovat kovassa suosiossa. Hyvin hoidetut ja vetovoimaiset luontoalueet
mahdollistavat myös niihin tukeutuvan yritystoiminnan ja sitä kautta ne tukevat myös työllisyyttä.
Erityisesti alueiden polkuverkosto, telttailualueet, pysäköintialueet ja kulkuyhteydet tarvitsevat normaalin
ylläpidon lisäksi välttämättömiä korjaustoimenpiteitä. Pitämällä polkuverkostot, tulentekopaikat ja ohjatut
kulkuyhteydet kunnossa voidaan ennalta ehkäistä maaston kulumista.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnalle tärkeiden pohjavesialueiden suojaamiseksi tarvittavat
toimenpiteet
Kanta-Hämeen taajamat ja yhdyskunnat käyttävät pääsääntöisesti pohjavettä. Hämeenlinnassa pohjaveden
antoisuutta lisätään muodostamalla tekopohjavettä läheisestä pintavedestä.
Vedenhankinnan kannalta Forssan kaupungin merkittävin vedenhankinta-lähde sijaitsee riskialttiisti valtatien 10
läheisyydessä. Alueella tarvitaan pohjaveden suojaustoimenpiteiden suunnittelua ja siihen perustuvaa
toimenpiteiden toteutusta. Suojaustoimenpiteiden toteuttamisessa on tarpeen varautua myös
liittymäjärjestelyihin valtatiellä 10.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Liikkumisen mobiilisovellutuksen kehittäminen ja käyttöön otto
Forssan seudulla selvitetään uudentyyppisen liikkumisen mobiilisovelluksen mahdollisuuksia. Kantavana
ajatuksena olisi kehittää mobiilisovellus, johon liitettäisiin kimppakyytijärjestelmä, julkinen liikenne,
kaupunkipolkupyörät, taksit (jos reitillä ei pysty muutoin etenemään). Myös kyydin tarjoaminen olisi mahdollista
sovelluksen kautta: Kuka tahansa voi syöttää oman liikkumisensa tarjolle palveluun ja kertoa kimppakyydin
hinnan. Ideana on myös, että maksaminen mahdollisesti onnistuisi myös sovelluksen kautta niin, että maksu
kohdentuu kyydin jälkeen sen tuottajalle, yksityishenkilölle tai yritykselle. Itse kyydissä ei rahaa liikutettaisi.
Kaupunkifillarit olisivat asemapaikattomia, jolloin sovellus poimisi lähimmän pyörän, jota voi halutessaan käyttää.
Käyttäjä ilmoittaa sovellukseen mihin haluaa ja koska, tekoäly optimoi olevien tietojen perusteella koska pitää
lähteä, sekä mistä mihin pääsee milläkin kulkuvälineellä ja paljonko optimoitu reitti tulee maksamaan.
Sovellukseen syötettäisiin siis myös julkinen liikenne ja kaikki mahdolliset muut liikkumispalvelut. Sovelluksen
ajatus olisi, että kuka tahansa voi toimia osana logistiikkaketjua. Myös mahdollisuuksia kytkeä järjestelmä
jonkinlaiseen seutukorttiin tms. voitaisiin tutkia.

Elpymisen keskeiset toimet
Kestävän infran suunnittelu ja investoinnit
Maaseudun tieverkon investoinnit

Huonokuntoinen tieverkko lisää talouden ja ympäristön rasitusta maakunnassa. Hämeen liitto on
seudun kuntien ja mm. SKAL:n kanssa käymien keskustelujen pohjalta kartoittanut Kanta-Hämeen
heikkokuntoisia, pääasiassa alemman tieverkon yhteyksiä, joilla kulkee maa-aineskuljetuksia,
raakapuukuljetuksia, maatalouskuljetuksia ja elintarvikekuljetuksia. Heikkokuntoisilla teillä
ongelmana ovat teiden sortumat, reunapainaumat, kuopat, kelirikot ja painorajoitetut sillat.
Toisinaan tien tai rakenteen vauriot ovat niin mittavia, että kuljetukset joudutaan suorittamaan
kiertoteiden kautta. Edellä mainitut ongelmat aiheuttavat ajoaikojen pidentymisen kautta henkilöja muita kustannuksia, polttoainekuluja, hiilidioksidipäästöjä ja muista ympäristöhaittoja.

Elpymisen keskeiset toimet
Osaavan työvoiman saatavuus
Kanta-Hämeeseen valmistellaan työllisyyden edistämisen ohjelma, joka pitää sisällään seuraavat
toimintakokonaisuudet:
•

Työperäisen maahanmuuton kantahämäläinen ohjelma, jossa huomioidaan erikseen sisämarkkina-alueen
työvoima ja EU- ETA-alueen ulkopuolinen työvoima. Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota
kotouttamiseen, työkulttuuriin integroitumiseen ja työnantajien valmiuksiin vastaanottaa vieraskielisiä
työntekijöitä. Ohjelma ottaa kantaa maakunnan sisällä tapahtuvaan työnjakoon oppilaitosten, kuntien ja
työvoimahallinnon välillä. Maahanmuuton todellisen lisäämisen tueksi tarvitaa kattavat soft landing palvelut
sisältäen mm. kieliasiat, perheen huomiointi, ja lasten koulut.

•

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirtyy vuoden 2020 alusta alkaen sisäministeriöstä työ- ja
elinkeinoministeriöön. Siirrosta sovittiin hallitusohjelmassa ja sillä tavoitellaan työvoiman ja opiskelijoiden
maahanmuuton vahvempaa kytkemistä osaksi työllisyys-, koulutus-, elinkeino- ja innovaatiopolitiikkaa.
Suunnitelman laatiminen tukee hallitusohjelman mukaisten tavoitteiden alueellista toteutumista.
Suunnitelman mukainen toiminta tukee suoraan yritysten kilpailukyvyn kehittymistä keskipitkällä ja pitkällä
aikavälillä.

Elpymisen keskeiset toimet
Osaavan työvoiman saatavuus
•

Laadullisen ja määrällisen ennakoinnin kehittäminen. Ammatillisella toisella asteella on vahva
työelämäyhteistyö. Opiskelijat suorittavat jatkuvasti työelämäjaksoja ja heitä ohjaavat opettajat ovat
jatkuvassa vuorovaikutuksessa työpaikkojen edustajien kanssa. Tämä rajapinta mahdollistaa laaja-alaisen
tiedon keruun, jota voidaan hyödyntää paremman ennakointitiedon tuottamisessa tulevasta työvoima- ja
koulutustarpeesta, mutta myös muista työelämää koskevista muutoksista. Kyseessä olisi temaattinen
kehittämishanke, jonka toteuttaja voisi olla HAMK Edu -tutkimusyksikö.

•

Hämeen ELY-alueella luovutaan työvoiman saatavuuden arvioinnista kaikkien ammattinimikkeiden kohdalla.
Yritysten kilpailukyvyn turvaaminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää osaavaa työvoimaa. Työperäisien
maahanmuuton lisääntyminen ei ole vain toivottavaa, vaan välttämätöntä jo korvaavien rekrytointien
näkökulmasta.

Elpymisen keskeiset toimet
Osaavan työvoiman saatavuus
•

Oppilaitosten ja tutkimusyksiköiden liikkuvuuden kehittäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä systemaattista
opiskelijavaihdon määrän lisäämistä koronan jälkeen. Hämäläisten oppilaitoksien tulee laatia tai päivittää
kansainvälistymisen strategia ja toimenpideohjelma, jossa mahdollistetaan kansainväliset jaksot kaikille
opiskelijoille osana heidän opintojaan.

•

Kansainvälistymisen ensi askeleita on liikkuvuus, joka parantaa siihen osallistuvan opiskelijan
työelämävalmiuksia. Toisaalta liikkuvuus voidaan nähdä vuorovaikutuksena paikallisen elinkeinoelämän
kanssa, joka rikastaa yrityksien näköaloja ja toimintaa madaltaen varsinaisen kansainvälistymisen kynnystä.

•

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen yrityksien rekrytointikanavana. Onnistunut työelämäjakso
tukee opiskelijan suunnitelman mukaisten oppimistavoitteiden saavuttamista ja nopeaa työllistymistä
koulutettavalle alalle. Työpaikalla tapahtuva oppiminen on myös mahdollisuus työnantajalle tutustua heille
potentiaalisiin työntekijöihin. Uudet työpaikat ovat syntyneet valtaosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Näissä
yrityksissä yhä enemmän rekrytoinneista tapahtuu hiljaisesti sopivan työntekijän tullessa kohdalle.
Toimintamallin kehittäminen vaatii yhteistyötä työpaikalla tapahtuvan oppimisen muotoilussa; jaksojen
ajoittuminen, ohjauksen määrä ja vastuut sekä opiskelijoiden ja työpaikkojen intressien etukäteiskartoitukset
ja niiden yhteen sovittaminen.

Elpymisen keskeiset toimet
Tuki yritysten omistajavaihdoksille
Tavoitteena on toteutuneiden omistajanvaihdoksien määrän kasvaminen. Tämä edellyttää myyntikelpoisten
yritysten määrän kasvua ja omistajanvaihdospalveluitten saatavuuden parantumista. Tavoite tukee
yritysdynamiikan lisääntymistä suuntaan, jossa:
1. yritykset vaihtaisivat omistajaa nykyistä useammin
2. yritykset olisivat nykyistä kannattavampia
3. yritykset olisivat nykyistä kasvuhaluisempia.

Elpymisen keskeiset toimet
Tuki yritysten omistajavaihdoksille
Kantahämäläinen omistajavaihdospalveluitten polku. Markkinaehtoisia toimijoita ja toimivia palveluita on
riittävästi tarjolla. Ratkaisevaa on parantaa palveluiden saatavuutta kehittämällä neuvontaorganisaatioiden
markkinatuntemusta sekä parantaa asiakasohjauksen työvälineitä.
Omistajanvaihdoksiin liittyvät palvelut tulevat osaksi kehittämisyhtiöiden, uusyrityskeskusten ja muiden
vastaavien paikallisia yrityspalveluita tuottavien neuvontaorganisaatioiden palveluita. Kehittämisyhtiöiden tms.
rooli on tunnistaa palvelun tarve ja auttaa asiakas oikealle palvelupolulle.
Suositellaan Suomen Yrittäjäopistolle ja muille yritysneuvonnan erikoisammattitutkintoa tarjoaville koulutuksen
järjestäjille omistajanvaihdoksien erikoiskysymyksien ottamista osaksi valmistavaa koulutusta. Tätä
erikoistumisosaa voitaisiin käyttää myös yritysneuvojien täydennys/lisäkoulutuksena jo tutkinnon suorittaneille.
Asia ei vaadi tutkinnon perusteiden päivittämistä, vaan se voidaan toteuttaa heti. Rahoituksena voidaan käyttää
oppisopimuksia tai työantajaorganisaatioiden omia resursseja, jotka on varattu osaamisen kehittämiseen.
Omistajanvaihdoskysymysten ottaminen mukaan systemaattiseen ja toistuvaan yritysten palvelutarpeiden
kartoittamiseen.

Elpymisen keskeiset toimet
Kuntien elinkeinopolitiikka
Päätösten elinvoimavaikutusten arviointi otetaan käyttöön kunnissa ja kuntayhtymissä.
Kunnissa tehtävät päätökset ovat laajoja ja niillä on vaikutuksia kunnan talouden lisäksi kuntalaisiin. Kuntalaisia
ovat asukkaiden lisäksi myös yritykset. Laadullisesti hyvässä päätöksenteossa on erilaisia päätösvaihtoehtoja,
joista poliitikot voivat valita kuntalaisten näkökulmasta parhaan. Vaikutuksia tulisi tarkastella samanaikaisesti ja
kokonaisvaltaisesti. Päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä tulee ottaa huomioon, miten ne vaikuttavat
kuntalaisiin, elinvoimaan ja ympäristöön.
Valmistelijan rooli on ratkaiseva. Valmisteluun tulee olla riittävästi aikaa ja mahdollisuus käyttää vaikutusten
arvioinnissa apuna ulkopuolista verkostoa. Tämä tulisi tehdä aina strategisen tason päätöksenteossa.
Arvioinnin tavoite on myös välineellinen: sen tavoitteena on myös valmistelun laadun kehittäminen. Tässä
onnistutaan, kun arviointiprosessi tukee valmistelijan työtä ja päätöksiä tekevä, luottamushenkilö tai viranhaltija,
pystyy ennakoimaan luotettavasti päätöksen vaikutuksia kuntalaisiin.
Tavoitteet elinvoiman vahvistamisesta näkyvät kuntien strategiassa ja johtamisessa. Strategisina tavoitteina on
useissa kunnissa mainittu mm. hyvä työllisyys, yrityksien toimintaympäristö ja kehittyvät elinkeinoalueet..
Tavoitteiden mittareina voivat olla esimerkiksi työpaikkaomavaraisuus, yritysten määrä ja määrän muutos tai
kunnan sijoittuminen kansallisessa yrittäjille suunnatussa kyselyssä. Mikäli mittareita käytetään, ne voisivat olla
myös arvioinnin kohteina (tunnistamislomake).

Elpymisen keskeiset toimet
Kuntien elinkeinopolitiikka
Yrityspalvelut – asiakasohjauksen kehittäminen
Viisi vuotta sitten Hämeenlinnan seudulla allekirjoitettiin Saumaton hautomopolku -tahtosopimus. Sen
tavoitteena oli nimensä mukaisesti luoda yrittäjyyden elinkaarimallin ja yritysten kasvun ja kehittymisen tarpeet
yhdistävä monituottajamallinen palvelukokonaisuus. Asian tavoitetila tunnistettiin ja hyväksyttiin, mutta
toiminnan kehitys pysähtyi saman nimisen hankkeen loppumiseen.
Hämeenlinnassa Parkki on luonnollinen ympäristö asian kehittämiseen. Tavoitteen kirkastaminen yllä mainitun
tahtosopimuksen mukaisesti antaa asialla yhteisen pohjan ja Parkki luo siihen viitekehyksen. Parkissa tehtävä
kehitystyö voi toimia oppimisalustana vastaavaan palveluohjauksen kehittämiseen Forssan ja Riihimäen
seuduilla.
Seudulliset palvelupolut ovat samalla paikallisia yrityspalvelu-hubeja, jotka kytkeytyvät toisiinsa luoden
maakunnallisen yrityspalvelusolun. Ne toimivat samassa alueellisessa ekosysteemissä, jossa mm. TKI- ja
rahoitusinstrumentit ovat pitkälti yhteisiä. Paikallinen yrityspalvelu hub-ajattelu mahdollistaa myös
erikoistumisen ja osaamisen kehittymisen, johon muut hubit voivat tarvittaessa tukeutua. Vastaavalla tavalla
maakunnallinen yrityspalvelusolu kytkeytyy kansalliseen yritystoimijoiden ekosysteemiin. Kanta-Häme voi olla
asiassa suunnannäyttäjä ja samalla toimintamallin suurin hyötyjä.

Elpymisen keskeiset toimet
Kuntien elinkeinopolitiikka
Yrityspalvelut – asiakasohjauksen kehittäminen
Paikallisesti yrityspalveluiden liittyvät saatavuusongelmat Hattulan, Hausjärven ja Lopen kohdalla tulee ratkaista.
Käytännössä tämä tarkoittaa asian riittävää resurssointia, ei niinkään päätöstä organisoitumisen tavasta.
Maakunnalliset yrityspalvelut kootaan yhden palveluportaalin (Comppi.fi) alle. Tämä työ on aloitettu ja sen
jatkumisesta on alustavasti jo sovittu. Se edustaa passiivista asiakasohjausta ja sen teho itsessään ei ole
merkittävä. Sen hyöty on sen vaatimassa taustaprosessissa: asiakastarpeen mukaisten palveluiden ryhmittely
ja palvelupolkujen kuvaukset edistävät tehokkaan asiakasohjauksen syntymistä. Verkkopalvelu on itsessään
kehitystyön peili, jonka avulla yrityspalvelutoimijat voivat reflektoida palvelupolkujen kehittymistä. Toimintamalli
on kuitenkin kustannustehokas ja yrityspalvelutoimijoille alustavan sopimuksen mukaa maksuton.

Elpymisen keskeiset toimet
Julkisten hankintojen uusi rooli
Kuntien ja kuntayhtymien ostoilla ja hankinnoilla on paikallisesti merkittävä elvyttävä rooli. Kanta-Hämeessä
kuntien ostolaskujen yhteismäärä oli vuonna 2018 yhteensä 714 M€. Kynnysarvot ylittäneitä julkisia hankintoja
maakunnassa oli kyseisenä vuonna 124 kpl kilpailutusten yhteisarvon ollessa 159 M€. Kuntien ostojen ja
hankintojen työllistävä vaikutus on laskennallisesti 9 000 työpaikkaa.
Julkinen sektori muodostaa huomattavan osan maakunnan taloudesta. Siksi on hyvin tärkeää koko alueen
kannalta, miten julkisen sektorin hankinnat suuntautuvat. Kanta-Hämeessä erityisesti ruokasektorilla on iso
aluetaloudellinen merkitys.
Julkisiin hankintoihin kohdistuu taloudellisten paineiden lisäksi nykyisin yhä enemmän myös ilmastovaikutuksiin
liittyviä odotuksia. Maakunnassa on käynnissä kiertotalouteen, resurssiviisauteen ja ilmastonmuutoksen
hillintään tähtääviä toimenpiteitä.

Elpymisen keskeiset toimet
Julkisten hankintojen uusi rooli
Kehittämissuositukset
•

Kuntien hankintaohjeet ja strategiat päivitetään tukemaan kansallista hankintastrategiaa. Erityisesti
kiinnitetään huomiota alueen elinvoimaan ja uusiutumiskykyyn. (tarkemmin kts. s 22)

•

Kunnat aikaistavat toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisia hankintojaan ja tiedottavat tulevista
hankinnoista alueen yrityksille

•

Hankintayksiköt lisäävät markkinavuoropuhelun määrää hankintojen valmistelussa. Sen tavoitteena on lisätä
hankintayksikön markkinatietoisuutta ja parantaa hankinnan laatua. Kanta-Hämeessä markkinavuoropuhelu
on kirjattu tavoitetasolla usean kunnan hankintaohjeisiin, mutta niitä ei ole toteutettu suunnitelmien
mukaisesti

•

Hankintayksiköt kiinnittävät erityistä huomioita siihen, että hankinnan koko on sellainen, että paikalliset ja pkyritykset voivat siihen osallistua hankintalain edellyttämällä tavalla. Hankinnan kriteerien tulee olla
asianmukaisia ja tarpeettoman tiukkoja poissulkevia vaatimuksia, esim. liikevaihdosta ei tule asettaa.

3. Pidemmän tähtäimen valinnat
Yhteys maakuntaohjelmointiin
Vihreän kasvun ohjelma

Vihreän kasvun
ohjelma.

Ohjelman kova ydin
Vihreän kasvun paikka.
Tehdään Kanta-Hämeestä kansainvälisesti tunnettu vihreään kasvuun profiloitunut alue ja tuotekehitysekosysteemi.

300 miljoonan vihreät investoinnit.
Houkutellaan Kanta-Hämeeseen 200 miljoonan euron teolliset investoinnit, joita tukee kymmenien miljoonien infrastruktuurija TKI-panostukset julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

1000 vihreää työpaikkaa.
Luodaan tuhat vihreän kasvun työpaikkaa sopimuskauden aikana. Tuloksena on myös Suomen paras työllisyysaste Kanta-Hämeessä.

Tavoitteet 1/2
Vihreän kasvun ohjelman avulla Kanta-Häme profiloituu
ohjelmallisesti ilmasto- ja vähähiilisyystavoitteiden
saavuttamiseen käyttäen olemassa olevia ja tulevia
rahoituskanavia vihreään kasvuun. Vihreän kasvun ohjelmalla
mahdollistetaan eurooppalaiseen koronaelvytykseen ja
vähähiilisyyteen suunnattujen rahoituspakettien, kuten ReActEU:n ja
JTF:n (Just Transition Fund) rahoituksen saaminen Suomeen ja
Kanta-Hämeeseen.
Ekosysteemisopimukset toteutetaan osana uutta EU:n alue- ja
rakennepolitiikan 2021–2027 -ohjelmaa. Ne toteuttavat EU:n
kestävän kaupunkikehittämisen tavoitteita Suomessa. Käynnissä
olevalla ohjelmakaudella kestävää kaupunkikehittämistä on
toteutettu Suomen kuuden suurimman kaupungin yhteisen 6-Aika strategian kautta. Tulevalla kaudella mahdollisuudet laajenevat yhä
useampaan kaupunkiin. Vihreän kasvun ohjelman avulla tämä voi
olla mahdollista myös Kanta-Hämeessä. Yhtenä tavoitteena on
hyödyntää kaupunkeihin kohdistuvat investoinnit myös
innovaatioiden kehitysalustoina.

Tavoitteet 2/2
Ekosysteemi on yhteistyömalli, joka tuo yhteen yritykset, korkeakoulut,
tutkimuslaitokset ja rahoittajat vauhdittamaan innovaatioita, uutta
liiketoimintaa ja uusia ratkaisuja aluetalouden vahvistamiseksi ja
asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Ekosysteemi mahdollistaa
pilotointi- ja testiympäristöjen rakentamisen tuotteiden ja palvelujen
kehittämiseen sekä kytkeytymisen erilaisiin arvoketjuihin. Ekosysteemi
tarjoaa myös yhteistyömahdollisuuksia ja asiantuntemusta tiedon ja
osaamisen tuottajiin ja soveltajiin kansallisesti ja kansainvälisesti.
Ohjelma tiivistää yhteisen tavoitteet ja vision, sekä sitouttaa toimijat
strategiseen kumppanuuteen.
Vihreän kasvun ohjelma perustuu osapuolten yhteiseen tahtotilaan
maakunnan kehittämisestä siten, että edistetään valtion, maakunnan ja
muiden toimijoiden tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmalla
varmistetaan pitkäjänteinen ja yhdistelevä kehittäminen.
Tavoitteena on vahvoihin veturiyrityksiin nojautuen ja tiiviissä
yhteistyössä niiden kanssa vahvistaa suunnitelmallisesti
Kanta-Hämeen TKI-toimintaa ja kehittää sitä tukevaa infrastruktuuria.

Ohjelmassa on kuvattu tavoitetila vuodelle 2030 ja
kehityspolku, jolla tavoitteisiin pääsemiselle luodaan
edellytykset. Kehityspolulla kuvataan osapuolten
yhteistä näkemystä TKI-toimintojen ja sitä tukevan
infrastruktuurin kehittämisestä.
Tavoitetilan ja kehityspolun toteutumista ja
toimenpiteitä tarkastellaan ja täsmennetään
rullaavasti.
Ohjelmassa on esitetty konkreettiset toimenpiteet
vuosille 2020-2023. Ohjelman on sisällytetty vain
keskeisimmät, vaikuttavimmat ja alueen sisäistä sekä
valtion ja alueen yhteistyötä edellyttävät toimenpiteet.
Ohjelman toteutumisen ja vaikuttavuuden kannalta on
tärkeää, että toimijoiden omat kehittämistoimet
tukevat ohjelman tavoitteita.

Keskeiset lähtökohdat 1/2
Vihreän kasvun ohjelma toimii Kanta-Hämeen TKI-toiminnan ja sitä
tukevan infrastruktuurin kehittämisen alustana.
Koska aluetalous ja päivittäinen toiminnallisuus on vahvasti
verkostoitunutta Suomen kasvukäytävän varrella, tulee Kanta-Hämeellä
olla toimivat käytännöt verkostomaiselle kehittämiselle. Vihreän kasvun
ohjelman kautta Kanta-Häme voi systemaattisemmin ja
tavoitteellisemmin verkostoitua tutkimuslaitoksiin ja muihin alueisiin ja
kaupunkeihin Suomessa.
Ohjelma vahvistaa erityisesti alueen kykyä verkostoitua
kansainvälisesti, EU:n tuoreiden Green Deal -tavoitteiden hengen
mukaisesti. Kanta-Hämeen vahvuus Euroopan vihreän kasvun ohjelman
näkökulmasta on vähähiilisyyteen ja vihreään kasvuun soveltuva
monipuolinen elinkeinorakenne.

Kanta-Häme ilmoittautuu ohjelman kautta kunnianhimoisena
eurooppalaisena alueena merkittäväksi vihreän kasvun tavoittelijaksi.
Ohjelmassa esitetty visio ja tavoite toimii samalla EU-komission
toivomana vihreänä valana.
Kanta-Hämeessä on keskeistä teollisuuden Kannustaminen vihreään
talouteen (vihreän kasvun ohjelman painopiste 2.1.3.), jossa KantaHämeessä on edelläkävijyyttä muun muassa kiertotalouden, jätteiden
käsittelyn ja teollisten symbioosien osalta. Ohjelmalla on liittymäpinnat
myös painopisteisiin Rakentaminen ja kunnostaminen energia-ja
resurssitehokkaalla tavalla (2.1.4.) Kestävään ja älykkääseen
liikkumiseen siirtymisen nopeuttaminen (2.1.5) sekä Pellolta pöytään:

reilun, terveyttä edistävän ja ympäristöystävällisen
elintarvikejärjestelmän kehittäminen (2.1.6.), joka on erityisen vahva
painopiste Kanta-Hämeessä.

Keskeiset lähtökohdat 2/2
Vihreän kasvun ohjelma toimii samalla kestävän kaupunkikehittämisen
ohjelman.
Ohjelma suuntaa myös Kanta-Hämeen tulevaa maakuntaohjelmaa kohti
vähähiilisyyttä ja vihreää kasvua. Suomen uusi rakennerahasto-ohjelma
2021-27 on vihreän kasvun näkökulmasta erittäin kannustava. Älykäs
erikoistuminen on ohjaava elementti uudessa rakennerahastoohjelmassa, ja se edellyttää kaikilta maakunnilta maakunnan laajuisen
ekosysteemityön kehittämistä. Yksi keskeinen rooli pilotilla on
tehokkaampi monirahastoisuuden hallinta maakunnallisen
ekosysteemityön näkökulmasta.

Kanta-Hämeen osaamisen kärkiä on teroitettava ja vahvistettava, mihin
ohjelma vastaa. Vihreä talous sinänsä lähtökohtaisesti yhdistää
maakunnan erilaisia toimijoita luontevasti yhteen: maakunta on bio- ja
kiertotalouden edelläkävijä ja maakunnan oma ammattikorkeakoulu
HAMK Suomen toiseksi suurin luonnonvara-alapohjainen biotalouden
korkeakoulutoimija. Ohjelma yhdistää hyvin kolminapaista maakuntaa
nivomalla yhteen paikalliset aloitteet ja kehittämistoimenpiteet.
Ohjelmaa toteuttavat valtio, alue, kärkiyritykset, kaupungit,
kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja koulutuslaitokset.

Keskeiset ohjelmakohdat ja toimenpiteet
1. Vihreän kasvun TKI-toiminnot

2. Vihreän kasvun koulutus ja osaava työvoima

3. Vihreän kasvun infrastruktuuri

(joka tukee TKI-toimintaa)

(ja TKI-toimintaa tukevan saavutettavuuden parantaminen)

Tavoitetila 2030:

Tavoitetila 2030:

Tavoitetila 2030:

Alueen TKI-toiminnot ovat vahvistuneet huomattavasti 2020
tasoon verrattuna. TKI-panokset, suora kansainvälinen

Kanta-Hämeessä tarjotaan vihreän kasvun koulutusta. KantaHäme on verkottunut parhaimpiin koulutuslaitoksiin Suomessa

Yritysten saavutettavuus parantuu vuosikymmenen aikana.
Kanta-Häme on sujuvan fyysisen ja digitaalisen

kolminkertaiseksi vuosikymmenen aikana. Kanta-Hämeessä

pulaa. Osaajat haluavat sijoittua alueelle. TKI-toiminnoissa

arvoketjuissa. Ratkaisut ottavat huomioon alueen sijainnin

yritysrahoitus, investoinnit sekä TKI-työpaikkojen määrä kasvaa
tehdään ja sovelletaan kansainvälisen tason tutkimustoimintaa.
Veturiyritysten ympärille rakentuvat arvoketjut ovat
merkittävästi vahvistuneet ja yritys-kentällä on näkyvä rooli TKI-

ja globaalisti. Osaavasta työvoimasta ei ole Kanta-Hämeessä

saavutettavuuden ansiosta mukana kansainvälisissä

työskentelevien palkkasumma on tuplaantunut
vuosikymmenessä.

Suomen kasvukäytävällä ja merkityksen maan kahden
suurimman kasvukeskuksen, Helsingin ja Tampereen seutujen
välissä ja näiden yhdistäjänä. Infrastruktuuri palvelee TKItoiminnan kehittymistä.

toimintojen jatkuvassa kehittämisessä.

Toimenpiteet 2020–2023:

Toimenpiteet 2020–2023:

Toimenpiteet 2020–2023:

1.1.

2.1.

3.1.

Keskeisten kehittämiskohteiden määrittely (sekä fyysinen

3.2.

Fyysisen pilotointiympäristön rakentaminen ja
edelläkävijäratkaisut. Erityisesti laajemmat nauhamaiset,

Aiempaa täsmällisemmän ja tavoitteellisemman TKIohjelman laatiminen ja yksityiskohdista sopiminen

tutkimuslaitosten ja veturiyritysten kanssa bilateraalisti.

Maakuntaohjelman ja siihen liittyvän prosessin

kehittäminen uudelle tasolle samassa yhteydessä.
1.2.

Yhteiset hankehakemukset kansainvälisen tason

rahoitushakuihin. Liittyminen nykyistä useammin myös
maakunnan ulkopuolisten toimijoiden muodostamiin
ylikansallisiin konsortioihin.

1.3.

Helsingin ja Brysselin toimintojen kehittäminen
yhteistyössä Business Finlandin kanssa

yritysrahoituskanavien löytämiseksi ja tehokkaammaksi
hyödyntämiseksi.

2.2.
2.3.

Koulutusohjelman laatiminen ja yksityiskohdista

sopiminen koulutuslaitosten ja avainyritysten kanssa
bilateraalisti.
Työvoimatarpeiden yksityiskohtaisempi now- ja

maakuntarajoja ylittävät ratkaisut ja kokeilukäytävät

forecasting.

henkilöliikenteen, logistiikan ja tietoliikenteen tarpeisiin.

Kansainvälisten osaajien houkuttelu yhteistyössä
ulkomaan edustustojen kanssa, täydentämään Talent

(Älyliikenteen alustat mahdollistamaan
automaattiajamista, laajoja 5G-kokeiluja, lennonjohdettua

boostia. Kotimaisten osaajien kasvavan ja kestävän

saatavuuden varmistaminen yhteistyössä yrityskentän,
muiden elinkeinotoimijoiden ja kuntien kanssa.

että tietoliikenne), investointiohjelman laatiminen.

droonien kokeilukäytävää, jne).
3.3.

Koordinoitu kestävä kaupunki- ja MALPE-kehittäminen,

jossa kasvu (E) yhdistyy maankäytön, asumisen, liikenteen
ja palvelujen kehittämiseen liikkuvan elämäntavan
mallialueella.

4. Toteuttajat, hankkeistaminen

Toteuttajat, hankkeistaminen
Kanta-Hämeen selviytymissuunnitelman toteuttaminen ja
hankkeistaminen haastaa koko maakunnan. Se edellyttää jatkossakin koko
maakunnan yksituumaisuutta sekä laajoja verkostoja maakunnan sisällä,
yli maakuntarajojen ja kansainvälisesti.

Toteuttajat, hankkeistaminen
Hämeen liitto
Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, muut kunnat
Maakunnan veturiyritykset ja pk-yritykset
Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset
Elinkeinojen kehittämisyhtiöt
Hämeen kauppakamari, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hämeen yrittäjät
Kanta-Hämeen tiedeverkosto: Hämeen AMK, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto,
Aalto -yliopisto, VTT, LUKE, SYKE, Laurea AMK, Metropolia AMK
• Valtiokumppanit: työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoministeriö, opetus- ja
kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja
viestintäministeriö, Väylävirasto, Traficom
• Kansalliset kumppanit: Sitra, Business Finland/Team Finland, MTK, EK, Suomen yrittäjät
•
•
•
•
•
•
•

5. Rahoitus

Rahoitus
Kanta-Hämeen selviytymissuunnitelman toteuttamiseksi kootaan kehittämis- ja
hankerahoitus eri lähteistä:
• Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitus
• Alueellinen elvytyspaketti
• ReactEU

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF
• Kansallinen EAKR 2021-2027

• Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF)

• Muu maakunnallinen, kansallinen ja EU-rahoitus, kuten Interreg, Horizon, maaseudun
kehittäminen…

Asiantuntijuus
intohimona.

