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Tiivistelmä
Toimintaryhmän alueeseen kuuluu kuusi kuntaa: Asikkala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. Viisi 
kuntaa kuuluu Päijät-Hämeen maakuntaan ja Etelä-Suomen lääniin, Pertunmaa kuuluu Etelä-Savoon ja Itä-Suomen 
lääniin. Toimintatapoja on vuosien mittaan Pomo-kaudesta lähtien kehitetty, ja Päijänne-Leader on tullut alueella 
tunnetuksi neuvontaorganisaationa, rahoittajana ja monipuolisena maaseudun kehittäjänä.

Strategian painopisteet : 

Paikallisuus
Yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutoksen tuloksena siirrytään yhä suurempiin yksiköihin.  Tämän myötä syntyy 
paikallisesti palvelutyhjiöitä joita voidaan täyttää uusilla, innovatiivisilla ratkaisuilla.

Yhteisöllisyys
Maaseudun voimavarana on edelleen yhteisöllisyys ja talkootyö. Suuri osa vapaaehtoisista on eläkkeellä tai muu-
toin pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella, joten yhteisöllisyys tuo heille myös sosiaalista statusta. Yhteisöllisyys 
tuottaa kestävää hanketoimintaa, sillä sekä hankkeen, että tulosten omistajuus on yhteisöllä.

Matkailu
Eteläisen Päijänteen ja sen ympäristön järvialueen matkailu on pitkään ollut hajanaista ja hahmotonta. Nyt alalla 
on tapahtunut selvää monipuolistumista ja ammatillistumista. Hankkeet ovat osaltaan olleet lisäämässä verkostoi-
tumista ja kehittämässä yrittäjien ammatillisia valmiuksia. Näistä lähtökohdista halutaan edelleen kehittää matkai-
lun pientä, paikallista rakennetta hyödyntäen alueen luontoarvoja ja Päijänteen kansallispuistoa. Markkinoinnista 
vastaavat siihen erikoistuneet tahot, esim. Lahti Region.

Maaseutuasumisen uudet muodot
Entisenlaisilla ”muuta maalle” -hankkeilla ei enää saavuteta todellisia tuloksia. Ympärivuotiseen asumiseen sopivat 
kiinteistöt löytävät uudet omistajansa normaalien myyntikanavien kautta, jos niitä saadaan myyntiin. Uusina maa-
seutuasumisen innovaatioina edistetään yhteisöasumista, ekokyliä ja ryhmärakentamista. Siirtolapuutarhat voivat 
toimia kaupunkilaisille porttina maaseudulle ja toisaalta tarjota kerrostalojen asukkaille palan mökkielämää.

Yhteistyö ja kansainvälisyys
Perinteisten, naapuriryhmien kanssa tehdyn yhteistyön lisäksi aloitetaan yhteistyö uuden, kalatalousalueen myötä 
syntyvän 7 Leader -ryhmän verkoston kanssa ja pyritään näin hyödyntämään myös rakennerahastojen tuomia 
mahdollisuuksia.
Kansainvälisyyden avulla etsitään uusia toimintamalleja erityisesti kolmannelle sektorille ja toteutetaan yhteis-
hankkeiden lisäksi koulutus- ja tutustumismatkoja tarpeen mukaan.

Oppimista ja kehittymistä
Nuorten hankkeita edstetään nuorille suunnitellulla koulutuksella, johon liittyy pienten hankkeiden rahoitus. 
Hanketoiminnan läpäisevänä periaatteena ovat innovaatiot ja jatkuva tiedotus. Hallituksen koulutus on jatkuvaa ja 
monimuotoista. Tiedon lisäksi tavoitteena on luottamuksen rakentaminen ja keskusteleva, aidosti päätäntävaltaa 
käyttävä hallitus. Toiminnan tavoitteena on maaseutualue, jolla palvelut tuotetaan innovatiivisesti yhteistyössä.
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Taustaa 
 Suurin osa Päijänne - Leaderin alueesta kuului Pomo-
seitsikkoon vuosina 1997–2000, jolloin toimintatapaa jo 
tehtiin alueella tutuksi. Leader+ -kauteen siirryttäessä 
aluejako mietittiin uusiksi naapuriryhmien ja alueen 
kuntien kanssa, jolloin muodostettiin nykyinen maan-
tieteellinen alue: Päijät-Hämeen pohjoiset viisi kuntaa ja 
Pertunmaa Etelä-Savosta.

Päijänne-Leader toteutti Leader+ -ohjelmaa vuosina 
2000–2006 ja toimii Leader-ryhmänä ohjelmakaudella 
2007–2013. Toimintatapoja on vuosien mittaan kehi-
tetty ja Päijänne-Leader on tullut alueella tunnetuksi 
neuvontaorganisaationa, rahoittajana ja monipuolisena 
maaseudun kehittäjänä.

Nyt
Toimintaryhmän alueeseen kuuluu kuusi kuntaa: Asik-
kala, Hartola, Heinola, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä. 
Alue jakaantuu kahden maakunnan ja läänin alueelle 
siten, että viisi kuntaa kuuluu Päijät-Hämeen maakun-
taan ja Etelä- Suomen lääniin, Pertunmaa kuuluu Etelä-
Savoon ja Itä-Suomen lääniin.

Toiminta-alue on osoittautunut toimivaksi eikä sitä 
ole tarvetta muuttaa. Alueella ei poikkeuksellisesti ole 
selkeitä seutukuntia, muutamia naapurikuntia erottaa ja 
yhdistää Päijänne. Heinola on kaupunkina pieni ja sen 
kaupunkimaisuus ei ole näkynyt hankehakemuksissa, 
hankkeet ovat kohdistuneet pääosin kaupungin laajal-
le maaseudulle. Keskusta-aluetta ei ole syytä erottaa, 
sillä se on alueena pieni ja siellä on maaseutumaisesti 
toimivia yhteisöjä sekä koko alueelle leimallista väestö-
tappiota.

Heinolan kaupungin keskusta-alueella halutaan säi-
lyttää myös mahdollisuus tukea pientä, innovatiivista 
yrittäjyyttä, sekä mahdollisuus tukea pienten yritysten 
yhteisiä kehittämis- ja investointihankkeita. Heinolassa 
on edelleen saatavilla teollisuudelta tyhjentyneitä tiloja, 
jotka tarjoavat pienille yrityksille ja erityisesti niiden yh-
teistyölle monia mahdollisuuksia. Tämän toteutuminen 
edellyttää yhteistyökumppanien löytymistä, löyhien 
verkostojen vahvistamista todelliseksi kumppanuudeksi 
sekä yritysneuvontaa kädestä pitäen. Heinolan sisälty-
minen alueeseen antaa loistavat mahdollisuudet ko-
keilla Leader-toimintatapaa kaupungin keskusta-alueen 
asukasaktivoinnissa ja yhteisöllisessä kehittämisessä.

Kunnista erottuu myös Asikkala, jonka kuntakeskus 
Vääksy on tiuhahkosti asuttu, mutta Lahden läheisyy-
destä johtuen palvelut eivät ole kovin monipuoliset. 
Myös Vääksyssä on pienyrityksille sopivia tiloja, joiden 
saatavuus vaihtelee, mutta tarjoaa hyvän mahdollisuu-
den uudelle yritystoiminnalle. Vääksyä lukuun otta-
matta Asikkala on perinteistä, harvaan asuttua ja osin 
hankalienkin kulkuyhteyksien päässä sijaitsevaa maa-
seutua. 
   
Muut kunnat ovatkin selkeästi harvaan asuttua maaseu-
tua, jossa väestö edelleen vähenee ja ikääntyy, mikä on 
suuri haaste yhteisölliselle kehittämiselle mutta tarjoaa 
myös runsaasti mahdollisuuksia kolmannen sektorin ja 
yritysten innovatiiviselle palvelutuotannolle. Joillakin 
alueilla maatalouden rakennemuutos on  jo edennyt 
varsin pitkälle ja pienet maatilat ovat jääneet osa-
aikaviljelyyn tai pellot on annettu vuokralle. Toisaalla 
taas on edelleen suurten lisäksi pienehköjä, monialaisia 
perhetiloja ja pieniäkin karjatiloja, joten rakennemuu-
tos jatkuu. Aktiiviset ja aikaansa seuraavat viljelijät ovat 
alkaneet tiedostaa lähiruoan ja luomun kasvavaa mer-
kitystä ja ensimmäiset tilamyymälätkin ovat aloittaneet 
jopa ympärivuotisen toiminnan. Alueella metsä kas-
vaa voimakkaasti, joten metsätaloudella on voimakas 
asema sekä maataloudessa, että muussa yrittäjyydessä. 
Puuta jatkojalostetaan, metsä työllistää koneyrittäjiä, 
metsureita ja suunnittelijoita sekä lämpöyrittäjiä. Maa- 
ja metsätalouden lisäksi pienyrittäjyydellä onkin alueel-
la pitkät juuret ja myös sen voimakas rakennemuutos 
on näkyvissä. Enää ei oman kylän puunjalostustehdas 
tarjoakaan töitä suoraan koulun penkiltä vaan edellyte-
tään ammattikoulutusta ja erityistaitoja.

Kaikille kunnille on leimallista runsas loma-asutus, joka 
on sekä palvelujen turvaamisen ja kehittämisen, että 
matkailuelinkeinon voimistumisen kannalta tärkeä ja 
osin vielä huonosti hyödynnetty voimavara.

Yhteisöllisen kehittämisen kannalta alue on varsin 
homogeeninen eikä kuntarajoilla tai niiden muutok-
sella ole merkitystä. Kylä- ja muut yhdistykset toimivat 
paikallisista tai substanssilähtöisistä tarpeista käsin. Sitä 
mukaa kun jossain saadaan valmista, herää tarpeita 
ja kehittämisideoita seuraavissa yhteisöissä. Vuosien 
mittaan on jo opittu uskaltamaan, tehdään haastavia ja 
koko yhteiskuntaa hyödyttäviä toimenpiteitä.

Kohdealue ja väestömäärä
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Väkiluvun lähtöarvoksi on otettu elokuu 2007, jota käy-
tettiin edellisen strategian pohjana.

Negatiivinen kehitys on voimakkainta Hartolassa, joka 
kuitenkin on työpaikkojen suhteen omavarainen. Väes-
tötappio ja tietoisuus siitä näkyvät käytännössä erään-
laisena tappiomielialana erityisesti kuntakeskuksissa. 
On tyhjiä liiketiloja, unohtuneita rakennuksia ja vähem-
män kulkijoita raitilla. Yhteistä toimintaa ja aktiivisuutta 
on sivukylillä, joilla ollaan totuttu omatoimisuuteen, 
mutta taajamissa palvelujen ja ihmisten väheneminen 
on uutta. 

Päijänne-Leaderin uuden strategian tarkoituksena on 
osin kääntää tai edes loiventaa negatiivista kehitystä 
uusien maalla asumisen tapojen ja niistä tiedottamisen 
sekä taajamien yhteisöllisyyden vahvistamisen kautta. 

Vahva vaikutus saadaan matkailun ja siihen liittyvien 
palvelujen kehittämisellä, näin on realistiset mahdolli-
suudet synnyttää sellaisia uusia yrityksiä ja työpaikkoja, 
joita ei voida siirtää muualle, ja joissa on kasvun mah-
dollisuuksia. Matkailun ympärille syntyvät palvelut hyö-
dyttävät myös paikallisia asukkaita ja yhteisöjä paikaten 
näin joitakin palveluaukkoja. Ne luovat ympärilleen 
positiivista ja aktiivista mielialaa, joka taas vuorostaan 
luo uutta toimeliaisuutta.

Kuntien välisessä neuvottelussa on sovittu myös uusis-
ta kuntarahaosuuksista. Heinolan osuutta nostetaan 
10 prosenttiyksikköä, koska tässä strategiassa otetaan 
voimakkaasti mukaan myös kaupungin keskusta-alue. 
Muiden kuntien osuudet vastaavasti pienenevät hiukan, 
Heinolan osuus ei kuitenkaan ole suoraan johdettavissa 
väkiluvusta, sillä Leader on kuitenkin maaseutuohjelma, 
jonka toimenpiteitä ei voida täysimääräisesti toteuttaa 
pikkukaupungin keskustassa.

31.08.2007 31.12.2013 Muutos kpl Muutos %

Asikkala 8547 8412 135 -1,6

Hartola 3692 3101 591 -16

Heinola 20910 19984 926 -4,4

Padasjoki 3637 3283 354 -9,7

Pertunmaa 2115 1844 271 -12,8

Sysmä 4697 4138 559 -11,9

Väkiluku alueen kunnissa
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Analyysi alueen kehittämistarpeista  
ja -mahdollisuuksista

 SWOT

VAHVUUDET
Keskeinen sijainti
Homogeeninen alue
Luonto, vesistöt, metsät
Puhdas lähiruoka
Monipuolinen osaaminen
Luotettavat ihmiset
Kesäasukkaat
Leader jo tunnettu alueella 

HEIKKOUDET
Yhteistyön puute
Työpaikat vähentyneet
Palvelut ja väestö katoavat
Hämäläinen kansanluonne
Väestörakenne
Maantieteellisesti hajanainen (vesistöt)
Jatkokoulutuspaikkojen vähäisyys
Oman osaamisen vähättely

MAHDOLLISUUDET
Yhteistyö kuntien välillä
Etätyö (valokuitu)
Lähiruoka, paikallinen jalostus
Maaseutuasuminen houkuttelee
Matkailumaakunta
Aktiivinen kolmas sektori
Henkisten voimavarojen käyttöönotto
Lentokenttä Vesivehmaalla 

UHAT
Nuorten syrjäytyminen ja työttömyys
Heikko markkinointi 
Matkailupalvelut kallistuvat liikaa
Palvelujen väheneminen edelleen
Nuorten poismuutto
Ympäristön pilaantuminen
Ikääntyminen
Turvattomuus

SWOT-analyysi avaa selkeitä kokonaisuuksia, jotka on 
valittu tämän strategian painopistealueiksi. Osa näis-
tä on varmasti tyypillisiä suomalaiselle maaseudulle, 
mutta erityisesti juuri Päijät-Hämeessä korostuu esim. 
oman osaamisen vähättely, josta osittain seuraa huono 
markkinointi. Aloittavien yritysten toiminta vaarantuu 
heti alussa kun ollaan varovaisia, ei osata tuoda esiin 
omaa erinomaisuutta ja markkinoidaankin varsin vaati-
mattomasti.
Toinen kokonaisuus, johon alueella on jälleen tartuttu, 

liittyy maaseutuasumiseen. Runsas loma-asuntojen 
määrä ei helposti muutu vakituiseksi asumiseksi eivätkä 
entiset toimenpiteet ja kampanjat ole onnistuneet ko-
vinkaan hyvin, jotain muuta tarvitaan, jotta maaseudun 
tyhjeneminen ja ikärakenteen vääristyminen saadaan 
kääntymään oikeaan suuntaan.
Suoraan SWOT-analyysistä nousevat myös muut pai-
nopistealueet, selkeyden lisäämiseksi näistä käytetään 
värikoodeja.
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Paikallisuus
Yhteiskunta- ja palvelurakenteen muutos johtaa yhä 
suurempiin yksiköihin.  Tämän myötä syntyy paikallises-
ti palvelutyhjiöitä, joita tulee täyttää uusilla, innovatiivi-
silla ratkaisuilla. Suurena vaarana on, että perinteisten 
järjestöjen alueellinen 3. sektorin väliporras katoaa, 
paikalliset yhdistykset eivät enää saa tukea alueellisista 
organisaatioista ja jäävät paikallisen vapaaehtoistyön 
varaan. Tällaisessa vaarassa ovat esim. 4H, maatalous-
järjestöt, vammais- ja potilasjärjestöt ja nuorisoseurat. 
Toimintakykyiset ja haasteisiin vastaavat yhdistykset 
ovat palvelurakenteen monipuolistamisen ytimessä.

Hyvää tässä palvelujen myllerryksessä ehkä on se, 
että suuret kaupalliset yhtiöt eivät ole kiinnostuneita 
sirpaleisesta palveluntarjonnasta vaan se jää aktiivisen 
kolmannen sektorin ja paikallisen monialayrittäjyyden 
mahdollisuudeksi. Tällainen palvelurakenne ei synny 
itsestään eivätkä suuret hallinnolliset rakenteet ole 
tähänkään asti osoittaneet halua tai kykyä sen orga-
nisoimiseen. Päijänne-Leaderin tehtävänä on auttaa 
ratkaisujen löytämisessä ja tarvittaessa jopa sopivan 
kolmannen sektorin toimijan tai entisten yhteistyöver-
koston luomisessa. 

Yritystoiminnassa paikallisuus on selkeä vahvuus. Alu-
eelle on nopeasti syntynyt muutama paikalliseen ruo-
kaan perustuva, kesäaikainen ja jopa ympärivuotinen 
myyntipiste. Näiden ympärille näyttää syntyvän muu-
takin yrittäjyyttä, tämä näkyy selkeästi esim. Vääksyn 
vanhassa keskustassa ja Heinolassa. Käyttämättömiä 
mahdollisuuksia ja voimavaroja on vielä paljon, joten 
uusia yrityksiä ja työpaikkoja tulee syntymään paikal-
listen raaka-aineiden varaan. Tämä edellyttää hyvää 
yhteistyötä ja verkottumista; harvoin yhden maatilan 
tuotevalikoiman varaan voi rakentaa toimivaa tilamyy-
mälää. 

TAVOITE
Paikallisia, yhteistyössä tuotettuja palveluinno  
vaatioita, paikallisten tuotteiden kasvava valikoima ja 
näkyvyys. Paikallisen ja oman osaamisen arvostuksen 
lisääntyminen.

Yhteisöllisyys
Maaseudun voimavarana on edelleen yhteisöllisyys. Se 
ei ole kadonnut mihinkään, se voi jopa kasvaa, mikäli 
sosiaaliturvan taso pysyy vähintään nykyisenä. Vapaa-
ehtoistyön edellytyksenä on, että perustoimeentulo 
on turvattu, suuri osa vapaaehtoisista onkin eläkkeellä 
tai muutoin pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolella. 
Vapaaehtoistyö toimiikin kahteen suuntaan; yhteisiin 
ponnistuksiin saadaan kokeneita ja osaavia tekijöitä ja 
toisaalta työelämän ulkopuolelle jääneet saavat kokea 
olevansa tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa.

Hyvä esimerkki yhteisöllisyydestä on kylätoiminta, 
joka on vuosien mittaan kehittynyt tavoitteelliseksi ja 
yhteiskunnallisesti aktiiviseksi kansalaistoiminnaksi. 
Yhteisöllisyys ilmenee myös eri sektorien välisenä yh-
teistyönä. Kylämatkailun kehittämisessä tekevät alueen 
yhdistykset ja yritykset yhteistyötä yhteisenä motii-
vinaan kaikkien menestys. On opittu ymmärtämään 
että vain yhdessä tekemällä voidaan kehittää omaa 
lähiympäristöä. Tärkeä ja jo moneen kertaan voimansa 
näyttänyt kylätoiminta on maaseudun haja-asutus-
alueen yhteisöllisyyden voimavara ja kehittäjätaho, 
jonka kautta syntyneitä hankkeita Päijänne-Leader on 
edelleen aktivoimassa ja rahoittamassa. Kylätoiminnan 
uusimpana haasteena ovat kuntarakenteen muutoksen 
myötä sivukyliksi muuttuvat kuntakeskukset ja katoavat 
lähipalvelut. Niiden asukkaat ovat tottuneet siihen, että 
palvelut ovat lähellä. Keskustaajamien yhteisöllisyys pi-
tää saada käyttöön, mutta harvoin se onnistuu samoilla 
keinoilla kuin pienemmillä kylillä. Yhteistyötä raken-
netaan asukkaiden, sektoriyhdistysten ja osin myös 
katoamassa olevien rakenteiden avulla. Myös perintei-
set sektoriyhdistykset joutuvat muuttamaan toimintata-
pojaan ja ovat yhä enemmän vapaaehtoistyön varassa, 
kun alueellisia organisaatioita ajetaan alas. 

Yhteisöllisyyden kautta syntyy myös uutta yrittäjyyttä, 
yhteisö tukee pientä yritystä, jonka juuret se tuntee. 
Erityisesti tämä näkyy haja-asutusalueen palveluyrittä-
jyydessä ja käsityöläisyydessä.

TAVOITE
Kylä- ja Leader-toiminnan saumaton yhteistyö. Keskus-
taajamien yhteisöllisyyden vahvistaminen ja keskus-
tojen kehittäminen viihtyisiksi ja eläviksi. Vapaaehtois-
työn, sen mahdollisuuksien, näkyvyyden ja arvostuksen 
lisääminen

Strategian kuvaus, tavoitteet ja mittarit
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Matkailu
Eteläisen Päijänteen ja sen ympäristön järvialueen mat-
kailu on pitkään ollut hajanaista, sekavasti markkinoitua 
ja osin jopa harrastelijamaista. Nyt alalla on tapahtunut 
eri puolilla aluetta selvää monipuolistumista ja amma-
tillistumista. Muutamat hankkeet ovat osaltaan olleet 
lisäämässä verkostoitumista ja kehittämässä yrittäjien 
ammatillisia valmiuksia. 

Juotavan Hyvä Etelä-Päijänne ry on alkanut tulla tutuksi 
Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän matkailun yhteisenä 
toimijana. Yhdistyksen laajeneminen koko Päijänne-
Leaderin alueelle on yhtenä matkailun kehittämisen 
tavoitteena.
Alueen vahvuutena on järviluonto ja kansallispuisto, 
nämä liittyvät MEK:n Silence Please kehittämisaluee-
seen ja sivuavat luontoaktiviteettien osalta myös Wild 
and Free -teemaa.
Matkailu ja koko palveluala ovat tulevaisuudessa yhä 
merkittävämpiä työllistäjiä, joten matkailupotentiaalia 
pitää hyödyntää kaikilla tasoilla. Myös  Pertunmaan 
ja Hartolan järviluonto on olennainen osa matkailun 
kehittämisessä.

Vaikka lomamökkejä onkin alueella paljon ja osa niistä 
on yrittäjäpohjaisessa vuokrauksessa, on alueella sel-
keästi myös pulaa majoituksesta, erityisesti sellaisesta, 
joka tarjoaa myös ravitsemuspalveluita. Majoitusyrittä-
jät ohjaavat majoituksen kysyjiä jonkin verran toisille 
yrittäjille, jos omat tilat ovat varattuna mutta yhteistyö 
voisi olla huomattavasti tehokkaampaa ja määrämuo-
toista – tämä edellyttää tietoa muiden palveluista, 
yhtenäistä laatua ja luottamusta toisiin yrittäjiin.

Päijät-Hämeen matkailun yhteismarkkinoinnista ja laa-
jasta asiantuntemuksesta vastaavaksi tahoksi on vakiin-
tunut Lahti Region, mutta valitettavasti kaikki maakun-
nan tai Leader-alueemme kunnat eivät ole vielä sen 
jäseniä. Päijänne-Leaderin hankkeet ovat osa maakun-
nallista kokonaisuutta. Suurella myyntiorganisaatiolla ei 
juuri ole merkitystä kunnan matkailun markkinoinnille, 
jos ei ole selkeitä myytäviä, ammattitaitoisesti toteutet-
tuja ja luotettavia matkailutuotteita.

TAVOITE
Matkailun oheispalveluiden lisääntyminen ja niiden 
yhteistyö majoituspalveluiden kanssa siten että voidaan 
markkinoida laadukkaita ja toimivia matkailupaketteja. 
Aloittavien matkailuyrittäjien neuvonta ja koulutus sekä 
kaikkien tehokas verkostoiminen.

Maaseutuasumisen  
uudet muodot
Maaseutuasumisen tekeminen näkyväksi ja houkuttele-
vaksi on Päijänne-Leaderin alueella todellinen työkalu 
poismuuton ja ikärakenteen vääristymisen hallitsemi-
seksi. Hyvät tieyhteydet ja kaupunkien läheisyys, sekä 
alueen tunnettuus runsaan kesäasumisen kautta, tuovat 
maallemuuton todelliseksi vaihtoehdoksi
Entisenlaisilla ”muuta maalle” –hankkeilla ei enää saa-
vuteta todellisia tuloksia. Ympärivuotiseen asumiseen 
sopivia kiinteistöjä tulee harvakseltaan myyntiin ja ne 
löytävät uudet omistajansa normaalien myyntikanavien 
kautta. Myös kesäasuntoja muutetaan vakituisiksi asun-
noiksi ilman sen kummempaa aktivointia, mikäli muut 
sen edellytykset toteutuvat.
Uusia maaseutuasumisen muotoja ovat esim. yhtei-
söasuminen, ekokylät ja ryhmärakentaminen. Näiden 
edistämiselle ei ole esteitä, kunnat ovat kiinnostuneita 
ja kaikki muodot sopivat olemassa olevan kyläraken-
teen yhteyteen, sitä vahvistamaan. Elävät, aktiiviset 
kylät houkuttelevat omalta osaltaan asukkaita, joita 
kiinnostaa yhteisöllisyys ja suora vaikuttaminen oman 
asuinympäristönsä kehittämiseen.

Väkiluvun myönteiseen kehitykseen voi tietenkin 
kaikkein varmimmin vaikuttaa olemassa olevan väestön 
kautta. Nuorten on pakko muuttaa pois opiskelemaan, 
vanhuksia kuolee enemmän kuin lapsia syntyy. Tähän 
luonnolliseen kehitykseen voi vaikuttaa huolehtimalla 
siitä, että viihtyisät ja toimivat yhteisöt voivat saavat 
nuoret perheineen takaisin omille juurilleen, aktiivinen 
elinkeinoelämä tarjoaa työllistämismahdollisuuksia 
maatalouden ulkopuolella tai lisäksi ja yhteinen, jous-
tava palvelujen järjestäminen takaa niiden säilyvyyden 
myös maaseudulla.

TAVOITE
Elävä ja monimuotoinen maaseutu, joka houkuttelee 
uusia asukkaita. Tyhjenevien hallinto- ja teollisuusraken-
nusten tehokas uuskäyttö.
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Pienyrittäjyys  
ja maatalouden sivuelinkeinot
Uusien maaseutuasumisen muotojen ja suuntausten 
myötä on oletettavissa, että alueelle muuttaa myös eri 
ammattien osaajia, jotka työllistävät itsensä pienyrittäji-
nä. Erityisesti aloittavat yritykset ja käsityöläiset tarvit-
sevat alkutaipaleella neuvontaa ja muuta ammatillista 
tukea sekä lisärahoitusta pakollisiin investointeihin. 
Päijänne-Leaderin tuki on tällaisille yrityksille tärke-
ää, neuvojen ja rahallisen tuen lisäksi heitä ohjataan 
sopiviin yhteistyöverkostoihin, joiden löytäminen olisi 
muutoin hankalaa ja aikaa vievää. Leader-toiminnan 
suurin vahvuus onkin erilaisten yhteistyöverkostojen 
vahvistaminen ja täydentäminen.

Alueen maatilarakenne on varsin vaihteleva ja edelleen 
muutoksessa. Osin erikoistuminen on monipuolistanut 
paikallisten elintarvikkeiden saatavuutta ja näkyvyyttä 
mutta varsinaisen maatalouden lisäksi tarjottavat palve-
lut voisivat todennäköisesti vielä kehittyä ja monipuo-
listua. 

TAVOITE
Aloittavien yritysten parantuvat neuvontapalvelut, ver-
kostoitumisen edistäminen ja tiedon lisääminen maati-
lojen sivuelinkeinoista.

Valintakriteerit  
ja niiden läpinäkyvyys
Päijänne-Leaderin hallituksessa on kerätty laaja valikoi-
ma erilaisiin hankkeisiin sovellettavia valintakriteerejä 
yhdelle lomakkeelle. Hankkeiden laillisuus harkitaan 
huolellisesti jo ennen hallituskäsittelyä, joten tällä 
lomakkeella ei ole toteutettavuuskriteerejä. Lomake on 
apuväline, vaikka siihen on mahdollista kerätä pisteitä, 

niitä ei lasketa yhteen. Pisteille on kaksi saraketta, toi-
nen selkeä plussa ja toinen kysymysmerkki. Tällä halu-
taan varmistaa, että myös hiukan epäselviksi jääneistä 
asioista keskustellaan hallituksessa. Plussapisteiden 
määrä toimii keskustelun ja hankkeiden keskinäisen 
vertailun pohjana. Samalla lomakkeella on kaikkien 
hanketyyppien kriteerejä eikä niitä ole kansainvälisiä 
hankkeita lukuun ottamatta ryhmitelty, sillä Leader 
–hankkeille on tyypillistä rajojen rikkominen – valin-
takriteeritkin ovat kaikkien käytössä mutta kaikilta ei 
ole tietenkään tarkoitus edellyttää kaikkien kriteerien 
täyttämistä .
Kriteerit tullaan julkaisemaan ryhmän kotisivuilla ja niitä 
avataan hakijoille tarkemmin hankevalmistelun aikana.
Lomake liitteenä.

Kestävä kehitys
Valintakriteereissä ei kestävä kehitys enää korostu, sillä 
se on jo aikaisemmilla ohjelmakausilla vakiintunut arki-
seksi osaksi Päijänne-Leaderin hankeaktivointia, neu-
vontaa ja toimintaa. Kaikki tässä strategiassa kuvatut 
toimet perustuvat luontoarvoihin, paikalliskulttuuriin ja 
niistä huolehtimiseen. Kestävän kehityksen vastaisia tai 
sitä huonosti toteuttavia hankkeita ei ole viime vuosina 
enää esitetty rahoitettavaksi – viimeistään hankeneu-
vonnan avulla on suunta saatu käännetyksi ympäristöä 
kunnioittavaan suuntaan. Erityisesti tässä strategiassa 
on otettu huomioon luonto matkailun tärkeimpänä voi-
mavarana sekä olemassa olevan rakennuskannan uusio-
käyttö. Jälkimmäinen ei ole maaseudulla vielä kovin 
vakiintunutta, joten se tarjoaa mahdollisuuksia uusille 
innovaatioille ja uudentyyppiselle yhteistyölle.
Tehokkaalla tiedotuksella, omilla koulutuksilla ja yhteis-
työllä jatketaan kestävän kehityksen mukaisten toimien 
edistämistä ja lisätään asukkaiden tietoisuutta tähän 
liittyvistä hankkeista.

Päijänne-Leaderin strategia on  laadittu työkirjan poh-
jalta. Vuoden 2012 alkusyksystä toiminnanjohtaja laati 
työkirjan, jossa oli joitakin strategian painopistealueita, 
näihin liittyviä kysymyksiä ja vapaata vastaustilaa.
Työkirjaa käsiteltiin ja täydennettiin ensin yhdistyksen 
hallituksessa ja lähetettiin sen jälkeen 19.9.2012 sähkö-
postilla monipuolisesti eri yhteistyötahoille sekä alueen 
kunnille. Yhdistyksen jäsenille työkirja lähetettiin pape-
riversiona. Yhteensä työkirjaversiota lähetettiin yli 200 
kappaletta. Vastauksia pyydettiin 15.10.2012 mennessä.
Vastauksia saatiin 12, joista osa oli varsin perusteellisia. 
Niistä saatiin uutta sisältöä ja syvyyttä strategiaan. Sen 

jälkeen luonnosta on käsitelty ja täydennetty jokaisessa 
hallituksen kokouksessa.
Työkirja herätti vielä pitkään keskustelua erilaisissa 
tapaamisissa, sitä oli luettu mutta pyöreähkö sisältö 
ei herättänyt vastaamishaluja, toisaalta keskusteluissa 
kävi ilmi että strategia koettiin hyväksi ja aluelähtöisek-
si, joten kirjalliseen kommentointiin ei koettu olevan 
tarvetta.
Vaikka työkirjaan saatiin määrällisesti vähän palautet-
ta, osoittautui se laadullisesti merkittäväksi. Tällainen 
työtapa koettiin hyväksi, työkirjan teksti tarjosi alustan 
omille mielipiteille ja lisäyksille. 

Strategiaprosessin kuvaus



Yhdessä
Strategia 2014-2020

Päijänne-Leader ry 10

Hallituksen kokouksessa 11.6.2013 strategiaa täyden-
nettiin työpajamaisesti SWOT –analyysillä sekä laadul-
lisilla ja määrällisillä mittareilla. Hallituksen työskentely 
pohjautui moneen kertaan käsiteltyyn strategialuon-
nokseen sekä hyvään alueen tuntemukseen.

Prosessia täydennettiin yleisökierroksella kevättalvella 
2014. Kuntien kirjastoissa järjestettiin yleisötilaisuus 
otsikolla ”Mihin niitä EU –rahoja käytetään – tule ja vai-
kuta”, joista tiedotettiin Facebookissa, paikallislehdissä, 
kirjastoissa ja esitteillä. Tilaisuuksissa täytettiin strategi-
an otsikoiden mukaisia suuria papereita avoimessa kes-

kustelussa lyhyen alustuksen jälkeen. Paperit ohjeineen 
jäivät vielä viikoksi kirjastoihin kävijöiden täydennettä-
viksi. Paikalle jätettiin myös kattavaa materiaalia Päi-
jänne-Leaderin toiminnasta ja rahoitetuista hankkeista. 
Tilaisuuksiin osallistuttiin varsin laimeasti, ahkerimpia 
olivat Hartolalaiset, kuusi osallistujaa ja passiivisimpia 
Asikkalalaiset, siellä ei paikalle tullut ketään. Papereihin 
ei käytännössä lisätty mitään uutta. Jälkikäteen kuultiin 
kommentteja että kyselevät, kun eivät tiedä, mihin ra-
hansa käyttäisivät. Hämäläinen kansanluonne lähestyy 
usein asioita negatiivisen kautta.

Toimintaryhmällä on käytössään kaksi kehittämisen 
välinettä: neuvonta ja rahoitus. Näitä käytetään tasa-
painoisesti, toinen ei onnistu ilman toista. Neuvoja 
tarvitaan, kysytään ja noudatetaan koska tavoitteena on 
tarpeen tyydyttäminen ja rahoitus. Hankkeen suunnit-
telussa, rahoituksen hakemisessa ja hankkeen toteutta-
misessa tarvitaan neuvontaa.

Neuvonta
Päijänne-Leaderissa neuvonta on mahdollisimman 
tasapuolista, se kohdistuu yhtä lailla yhteisöihin, yrityk-
siin ja julkisiin toimijoihin. Neuvonnan määrä riippuu 
ainoastaan asiakkaan tarpeesta, lopputuloksena voi 
olla rahoitushakemus aivan muualle, tai päätös toimia 
ainoastaan omin voimin.
Neuvonta on laadukasta ja luotettavaa. Tämä taataan 
henkilöstön koulutuksella, hyvällä työnjaolla ja toimi-
valla yhteistyöverkostolla. Vastuullinen neuvonta pyrkii 
aina siihen, että asiakas tulee mahdollisimman pian 
osaavaksi ja neuvojan rooliksi jää onnistumisen ihailu ja 
asiakkaan kiittely. 
Byrokraattisuuden taakkaa korvataan neuvonnalla ja 
ohjauksella niin, että paperityöt hoidetaan huolella 
mutta päällimmäiseksi jää tunne omasta oppimisesta ja 
uskallus ryhtyä hanketyöhön tarvittaessa uudelleen.
Toimistoon varustetaan yleisöpääte sähköisen haun 
käytön tehostamiseksi. Asiakkaita neuvotaan ja au-
tetaan kädestä pitäen prosessin läpi, jotta he oppivat 
käyttämään järjestelmää itsenäisesti.

Rahoitus, hanketoiminta
Hallitus käyttää arviointityökalua, joka perustuu tämän 
strategian sisältöön. Yksinkertainen arviointilomake 
helpottaa hankkeiden vertailua ja toimii hallituksessa 
keskustelun avaajana. Arvioinnissa käytetään pistey-
tystä vain apuvälineenä, täsmällisiä pisterajoja ei ole 

tarkoitus ottaa käyttöön, sillä samaa lomaketta käyte-
tään kaikkien hanketyyppien arvioinnissa. Hankkeiden 
laatua mitataan suhteessa hakijan omaan toimintaan; 
onko haettava toimenpide hakijalleen uutta, haastavaa 
ja tulevaisuutta rakentavaa.
Varsinaisia hakuaikoja ei ole mutta yhdistyksen koti-
sivuilla julkaistaan hallituksen kokousaikataulu ja ohje 
siitä, milloin hakemuksen on oltava perillä, jotta se ehtii 
seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

Paikallisuus
Tavoitteena on elävä maaseutualue, jolla palvelut tuote-
taan innovatiivisesti yhteistyössä.

Tavoitteen toteuttamiseksi tuetaan uusien, paikallisten 
palveluvaihtoehtojen syntymistä neuvonnalla, aktivoin-
nilla ja rahoituksella. Erityisesti edistetään eri sekto-
reiden välistä yhteistyötä ja luovaa palveluaukkojen 
täyttämistä. Avainroolissa on kolmas sektori, erityisesti 
kyläyhdistykset ja perinteiset maaseudun järjestöt. 
Paikallisuuteen perustuva ajattelutapa lisää työmahdol-
lisuuksia ja parantaa palveluja yhteiskunnan eri alueilla 
mutta usein tarvitaan ulkopuolista ”tönäisyä”, jotta 
ajatukset kääntyvät suurista ratkaisuista lähelle. Yhteis-
työ ei välttämättä synny itsestään eikä kovin helposti. 
Olennaista kehittämishankkeiden rahoituksessa on 
toiminnan haasteellisuus ja paikallislähtöisyys. Uudet 
työpaikat muodostuvat innovatiivisen työnkuvan ja 
moniammatillisuuden perustalle: mökkitalkkari tuo 
palveluja myös alueensa vanhuksille, kirjastoautossa voi 
lotota, sahan konttorissa on yleisöpääte pankkipalvelui-
ta varten jne.

Matkailuun ja alueen kesäasukasvaltaisuuteen liittyy 
tarve lähiruoan tarjonnan ja valikoiman lisäämiseen. 
Markkinointikanavat kehittyvät nyt nopeasti, Päijänne-

Toimintasuunnitelma
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Leaderin tehtävänä on kannustaa tuottajia tuotteidensa 
jatkojalostukseen ja auttaa pellosta pöytään -ketjujen 
syntymistä. Yhtenä työkaluna voivat olla ravintoloiden 
ja suurkeittiöiden suorat yhteydet tuottajiin, jolloin kul-
lekin asiakkaalle valmistettaisiin tuotteita heidän omilla 
resepteillään suoraan tuottajatilalla tai pienessä paikalli-
sessa elintarvikeyrityksessä.

Kalatalousryhmän aktivoinnin kautta kehitetään uusia, 
paikallisia kalatuotteita sekä lisätään paikallisen kalan ja 
sen käytön tunnettuutta alueella.
Monille paikallisille, puhtaille elintarvikkeille, erityisesti 
kalajalosteille, on Pietarin alue merkittävä vientiväylä.
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2 innovatiivista palveluverkostoa, jossa kaikki kolme 
sektoria toimivat yhteistyössä

6 uutta kylän sisäistä palveluinnovaatiota
3 osuustoimintakoulutusta koko alueelle

Yhteisöllisyys
Yhteisöllisyyden edistämisessä ja voimaannuttamisessa 
ovat käytössä pääosin perinteiset keinot. Kylä- ja muut 
yhteisötoimijat osaavat jo varsin taitavasti käyttää han-
kerahoitusta. He tarvitsevat edelleen tukea, koulutusta 
ja neuvontaa ideoiden jalostamisessa hankkeiksi ja 
hankkeiden aikana onnistumisen takaamiseksi. Yhteis-
ten tilojen kunnostaminen ja tarvittaessa jopa hankki-
minen on toiminnan vakiinnuttamisen ja laajentami-
sen perusedellytys. Näitä on jo korjattu paljon mutta 
yhteisöt heräävät toimintaan omia aikojaan, joten myös 
perinteistä neuvontaa ja rahoitusta on oltava käytettä-
vissä.
Yhteistyötä maakunnallisen kylätoiminnan kanssa 
tehostetaan ja kyläsuunnittelu integroidaan yhteen 
Leader –neuvonnan kanssa siten, että ei tehdä pääl-
lekkäistä työtä ja toisaalta päästään heti toteuttamaan 
kyläsuunnittelussa laadittua työohjelmaa. 

Uusia, yhteisöllisiä maaseutuinnovaatioita etsitään 
alueen yhteisessä idearyhmässä, johon kutsutaan 
alueen kuntiin muuttaneita nuoria osaajia. Tämä ryh-
mä kokoontuu talvikautena kerran kuukaudessa, näin 
saadaan uudet asukkaat mukaan alueen kehittämiseen 
sekä luodaan heille oma ”vertaistukiryhmä”. Uusilla 
asukkailla on myös tuoretta näkökulmaa tekemiseen, 
vaikuttamiseen ja yrittämiseen.

Yhteisöllisyys tulee näkyväksi ja osaksi pääomaa tal-
kootyön ja muun vapaaehtoistyön kautta. Päijänne-
Leaderin alueelle luodaan helppokäyttöinen vapaaeh-
toispörssi, jossa toimijat voivat ilmoittaa tarjolla olevista 
työtehtävistä. Pörssiin kootaan sekä vapaaehtoistyön 
pitkäkestoisempia tehtäviä, että erilaisia talkoita, joihin 
voi osallistua vaikka vain kerran. Sivustolle tuodaan 
myös aiheeseen liittyvät koulutukset. Vapaaehtoistyös-
tä kiinnostuneet ilmoittautuvat tai menevät kohteisiin 
suoraan, sivusto ei välitä vapaaehtoisia. Sivustolla 
tuodaan vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille valin-
nanvaraa, johon voi vapaasti tutustua ilman sitoumuk-
sia. Vapaaehtoispörssi palvelee erityisesti vanhempia 
ikäluokkia sekä tekijöinä että tekemisen kohteina.

Yhteisöllisen toiminnan kautta tavoitetaan kattavasti 

eri ikäluokat, erityisesti eläkeikäiset ja muut työelämän 
ulkopuolella olevat ovat yhteisöllisen toiminnan kanta-
va voima. Kaikki sopivat mukaan ja kaikille on sopivia 
tehtäviä. Alueen hanketoiminnalle on tyypillistä että 
naiset ovat vahvasti mukana hankkeiden suunnittelus-
sa ja hakuprosessissa. Sitä mukaa kun käytännön työt 
lisääntyvät, tulee mukaan myös miehiä. 

Tulostavoitteet
Päijät-Hämeen kyläasiamies
20 Ympäri vuoden käytettävissä olevia, korjattuja tai 

uusia kokoontumistiloja.
30 kylällä uutta toimintaa
20 muun yhdistyksen oma hanke
100 uutta vapaaehtoistoimijaa
20 000 talkootuntia
1000 talkoolaista
12 Kotiseutuliittoon ohjattua seuraintalon 

korjaushanketta 

Matkailu
Päijänne-Leaderin tehtävänä on huolehtia matkailun 
pienestä, aloittavasta ja erittäin paikallisesta rakentees-
ta niin, että se on osa maakunnallista ja valtakunnallista 
matkailun ammattilaisverkostoa.

Matkailun pienen, paikallisen rakenteen vahvistami-
seen ja kehittämiseen varaudutaan rahoittamalla koko 
Päijänne-Leaderin alueen kattava hanke, joka vastaa 
yhteistyöstä, koulutuksesta, ohjauksesta ja matkailualan 
yrittäjien neuvonnasta. Kokemus on osoittanut, että 
ilman tällaista kokoavaa, ammatillisesti ohjattua hanket-
ta ei yhteistyötä synny ja rahoitetut toimenpiteet jäävät 
yksittäisiksi, vaikutuksiltaan ja kestävyydeltään hei-
koiksi. Juuri pienet tai aloittavat matkailualan yrittäjät 
tarvitsevat apua laadun, verkostojen ja koko toiminnan 
kehittämisessä. Hankkeen hakijaksi ja hallinnoijaksi 
toivotaan alueellista, pätevää matkailutoimijaa, joka 
ymmärtää ruohonjuuritason toiminnan erityiset vaati-
mukset. 

Kehittämishankkeen aikana siitä irtaantuu yksittäisiä 
yritysten ja kolmannen sektorin hankkeita Päijänne-Lea-
derin ja tarvittaessa myös ELY-keskuksen rahoitettaviksi. 
Yhteinen kehittämishanke tukee yksittäisten pienten 
hankkeiden onnistumista, vaikuttavuutta ja kestävyyttä.

Tulostavoitteet
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Ekosysteemipalvelut ovat olennainen osa matkailun, 
retkeilyn ja muun luontoarvoihin perustuvan toiminnan 
kehittämistä. Omien hankkeiden lisäksi hankitaan tietoa 
valtakunnallisilta ja alueellisilta organisaatioilta ja toimi-
tetaan sitä edelleen toimijoille.

Valmisteilla olevassa Sisä-Suomen kalatalousalueen 
ohjelmaan sisältyy olennaisena osana kalastusmatkai-
lun kehittäminen. Yhteistyö matkailuhankkeiden kanssa 
on tämän osuuden onnistumisen kannalta tärkeää. Sen 
lisäksi, että saadaan alueelle uusia yrittäjiä tarjoamaan 
kalastukseen liittyviä ohjelmapalveluita, aktivoidaan 
myös ammattikalastajia kehittämään matkailutuotteita 
sivuelinkeinokseen.

Kehyshankkeen vetäjä järjestää koulutuksia itse mutta 
myös ostopalveluita tarvitaan. Osana hanketta on myös 
vanhan majoituskannan uusimisen suunnitteluapu ja 
yhteishankintojen organisointi, yhteismarkkinointi ja 
yhteisen materiaalin suunnittelu. Kohderyhminä Keski-
Eurooppa, Pietarin alue Venäjällä ja talviaikaan erityises-
ti pääkaupunkiseutu.

Matkailun yhteistyön parantamiseen kuuluu myös lähi-
ruokaan liittyvää aktivointi, erityisesti yhteistyöverkos-
tojen rakentaminen, koulutusten organisointi ja käytet-
tävissä olevien tukien hakemisessa avustaminen.

Tulostavoitteet
12 uutta pientä majoitus- tai ravitsemusyritystä tai 

entisen laadun parantamisinvestointia, 
24 uutta työpaikkaa, 
12 uutta ohjelmapalveluyritystä tai välinevuokraamoa. 
Kaksi uutta, toimivaa kylämatkailukohdetta.

Maaseutuasumisen uudet muodot

Yhteisöasuminen
Yhteiskunnan rakenne- ja palvelumuutokset aiheutta-
vat toisaalla tyhjeneviä hallintorakennuksia ja toisaalta 
halua järjestää oma asuminen tulevaisuudessa uusilla 
tavoilla. Kiinnostus erilaisten asuinyhteisöjen perus-
tamiseen kasvaa, tarvitaan suuria rakennuksia ja tilaa 
myös uusien rakennusten rakentamiseen lähiympä-
ristöön. Eläkkeelle jäävät haluavat muodostaa omia 
asuinyhteisöjään, joihin hankkivat yhteisesti tarvitse-
miaan palveluja. Myös lapsiperheet ovat löytämässä 
uuden yhteisöllisyyden, jossa yhteisten toimintojen 
lisäksi kullakin perheellä on myös omat, yksityiset tilat. 

Tällaiseen asumismuotoon voidaan hyödyntää maaseu-
dun tyhjeneviä tiloja: kouluja, vanhainkoteja, kunnanta-
loja, virastoja, tehdasrakennuksia ja ehkä myös entisiä 
vuokrataloja.

Ekokylät
Toinen kehityksen suunta on ekokylien perustaminen, 
tähän tarvitaan tilaa ja kaavoittajien ymmärrystä sekä 
kuntien pitkäjänteistä kehittämishalua.

Ryhmärakennuttaminen
Madalletaan oman talon rakentamisen kynnystä edistä-
mällä ryhmärakentamista uutena vaihtoehtona. Alueel-
le on kaavoitettu uusia omakotirakentamisen alueita, 
joista yksi voi toimia esimerkkikohteena.

Siirtolapuutarhat
Päijänne-Leaderin alueen kuntakeskukset sijaitsevat 
keskellä järviluontoa. Kannattaa harkita siirtolapuu-
tarhojen luomista kuntakeskuksiin. Pieni, vuokrattava 
tontti, tyyppipiirustukset sille rakennettavalle mökille, 
yhteiset tilat kuten sauna ja kokoustilat, yhteisranta. 
Tällainen, kohtuuhintainen lomailuvaihtoehto tuo uusia 
kesäasukkaita kaupungeista mutta tarjoaa myös hyvän 
vapaa-ajanviettomahdollisuuden kuntataajaman omille 
asukkaille. Kokemus on osoittanut että osasta kesäasuk-
kaita tulee ajan mittaan vakituisia kuntalaisia. Mökkien 
valmistus puolestaan tuo työpaikkoja rakentajille.

Vanhat vuokra-asunnot
Alueella alkaa olla jokseenkin kaikissa kunnissa tyh-
jillään olevia vuokra-asuntoja. Joissakin kunnissa on 
hyvällä menestyksellä myyty esim. kunnan rivitaloja 
kohtuuhinnalla asunto kerrallaan. Ostajina ovat olleet 
kotiseudulle palaavat henkilöt, kesäasukkaat talviasun-
noksi, joitakin asuntoja ovat myös ostaneet vuokralai-
set. Näin on kevennetty kunnan kiinteistötaakkaa ja 
saatu muutama uusi vakituinen asukas.

Maaseutuasumisen uudet tavat eivät toteudu ilman 
selkeää markkinointia ja verkostoitumista sekä alueen 
asukkaiden ja viranomaisten myönteistä asennetta. 
Tavoitteiden toteuttamiseksi perustetaan oma kehittä-
mishanke, johon palkataan innovatiivinen ja aktiivinen 
rakentamisen ja kaavoituksen asiantuntija. Hankkees-
sa voidaan myös auttaa yhdistyksiä yhteisten tilojen 
remontoinnin suunnittelussa sekä antaa ammattilaisen 
neuvoja muillekin niitä tarvitseville hankesuunnittelun 
yhteydessä. Näin parannetaan rakennushankkeiden 
suunnittelun ja hankehakemusten laatua.
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Tulostavoitteet 
Oma aktivointi- ja suunnitteluhanke
1 siirtolapuutarha,
2 (vanhusten) yhteisökylää
2 rakennusta uusiokäyttöön asunnoiksi
1 ekokylän suunnitelma
1  ryhmärakennusalue

Pienyrittäjyys
Yleisenä tavoitteena on aukoton ja kestävä pienten, eri-
tyisesti aloittavien yritysten tuki- ja neuvontajärjestelmä
Alueen elinkeinopalvelut ovat muuttuneet suuresti ja 
kunnasta riippuen niiden saatavuus saattaa olla varsin 
huono. Erityisesti on tarvetta yritysneuvontaan, joka 
kohdistuu aloittaviin yrityksiin ja yksinyrittäjiin. Päijän-
ne-Leaderin palveluja tehostetaan ja samalla tarjotaan 
aloittaville  ja laajentaville yrityksille enemmän apua ja 
neuvontaa. 
Edistetään etätyön mahdollisuuksia,  tukemalla esim. 
etätyötoimistojen  perustamista ja muiden, pienyri-
tystoimintaa palvelevien yritysten kehittämistä. Tuetaan 
monipalvelupisteiden kehittämistä siten, että yhteen 
kylällä sijaitsevaan yritykseen kootaan muita, kaupallisia 
ja julkisia palveluja. Tällaisia ”viimeisiä” yrityksiä voivat 
olla esim. kyläkauppa, kahvila, majoitusyritys, tilitoi-
misto, tilamyymälä, kylätoimisto, tehtaan konttori tai 
vaikkapa kioski.

Innovaatiot
Yhteisöllisyydestä kumpuava yrittäjyys on useimmiten 
jo lähtökohdiltaan innovatiivista, yhteisö tuottaa uutta 
ja uudenlaista.
Innovaatiot käsitetään tässä ohjelmassa laajasti, erityi-
sesti kiinnitetään huomiota sosiaalisiin innovaatioihin: 
uusin tapoihin luoda ja tehdä yhteistyötä, uusiin tapoi-
hin yrittää yhdessä.
Yhteiskunnan rakenteiden muuttuessa innovaatiot 
ovat välttämättömiä ja niiden syntyä voidaan edistää 
välittämällä tietoa uudenlaisista ratkaisuista ja uusista 
mahdollisuuksista.

Tavoitteena on rahoitusjärjestelmän tietynlaisesta jäyk-
kyydestä huolimatta innovaatioihin ja niiden edistämi-
seen kannustava ilmapiiri.

Maatilojen tarpeita ja mahdollisuuksia selvitetään 
kyselyhankkeella, joka kohdistetaan kaikille toimivil-
le maatiloille. Kyselyllä selvitetään erityisesti tilojen 
olemassa olevia sivuelinkeinoja, niiden kehittämis- ja 
laajentamistarpeita sekä kiinnostusta uusia sivuelin-

keinoja kohtaan. Kyselyn toteuttajaksi kilpailutetaan 
viljelijöiden arkea ymmärtävä taho tai se toteutetaan 
omana hankkeena mahdollisimman käytännöllises-
ti. Kyselyn tuloksena saadaan koottua tietoja tilojen 
tilanteesta, resursseista ja vapaista tiloista. Näin voidaan 
viljelijäväestöä palvella paremmin ja tukea neuvonnal-
la tilojen kannattavuutta parantavien lisäelinkeinojen 
kehittämistä. Samalla parannetaan alueen palvelutasoa 
ja otetaan käyttöön uusia toimintatapoja, esim. Green 
Care. Yhteistyösopimuksen mukaisesti uudet sivuelin-
keinoihin liittyvät investointihankkeet ohjataan Hä-
meen ELY-keskukseen , lisäneuvonnan tarpeessa olevat 
neuvontaorganisaatioille .

Tulokset
Yritysneuvojan palveluita aloittaville ja pienille 

yrityksille
24 uutta yritystä, joista pääosa liittyy lähiruokaan, 

matkailuun ja ekosysteemipalveluihin
32 uutta työpaikkaa yrityksissä
50 liiketoimintasuunnitelmaa
120 yrittäjää ohjattu muille rahoittajille
5 uutta osuuskuntaa
6 yrittäjyydestä kiinnostuneiden koulutustilaisuutta
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Tulostavoitteiden yhteenveto
Osa tuloksista kertautuu, joten lukuja ei voi laskea yhteen, esim. matkailu / yrittäjyys = samoja työpaikkoja

Paikalli-
suus

Yhteisöl-
lisyys Matkailu Asumi-

nen Yrittäjyys
Kansain-
välisyys

Verkostot 2 2

Innovaatiot 6 6 7 2

Koulutukset 3 8 6 2

Korjatut tilat 20

Uutta  
toimintaa 30 2

Uusi hanke 8 20 36 4

Vapaa- 
ehtoisia 100

Talkoo- 
tunteja 20 000

Talkoolaisia 1000

Uusia kylä-
matkailu-
kohteita

2 2

Muuta  
rahoitusta 12 120 4

Uusia  
yrityksiä 24 24

Uusia  
tuotteita 6

Lisä- 
elinkeinoja 2 12 12

Työpaikkoja 24 32

Siirtola- 
puutarha 1

Yhteisökylä 2

Rakennusten 
uusiokäyttö 2

Suunnitel-
mat 2 50

Uusia  
osuuskuntia 2 1 5

Opinto- 
matkat 4



Yhdessä
Strategia 2014-2020

Päijänne-Leader ry 16

Päijänne-Leaderin oma tiedotus jakautuu kahteen 
osaan: ulkoinen ja sisäinen tiedotus.

Sisäisen tiedotuksen päämääränä on avoin päätök-
senteko, tiedon lisääntyminen ja luottamuksellinen 
työ- ja päätösilmapiiri. Sisäiseen tiedotukseen lukeutu-
vat työntekijät, hallitus, kuntayhteyshenkilöt ja ELY-
keskuksen yhteyshenkilöt. Sisäinen tiedotus on jatkuva 
toimintatapa, joka ei toimiessaan erotu muusta arjen 
työstä. Sen välineinä ovat kokoukset, neuvottelut ja ta-
paamiset mutta ennen kaikkea ekstranet ja hallituksen 
jäsenten käyttöön hankittavat tablettitietokoneet, joilla 
tehostetaan ekstranetin käyttöä sekä saavutetaan täysin 
paperiton päätöksenteko. Tabletit siirtyvät hallituksen 
jäsenten vaihtuessa uusille jäsenille.

Ulkoinen tiedotus on osa jatkuvaa aktivointia. Tärkeim-
pänä työkaluna mahdollisiin hanketoteuttajiin päin on 
työntekijöiden hyvä saavutettavuus. Aina mennään kun 
pyydetään, tuotetaan laadukkaita tietoiskuja ja tavataan 
paljon ihmisiä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumia. 
Itse järjestetyt tilaisuudet eivät ole kustannustehokkaita 
ja niitä järjestetään ainoastaan hyvin kohdennettuina 
jos muita keinoja ei ole käytettävissä. Toinen ulkoisen 
tiedotuksen tärkeä kanava on paikallinen ja alueellinen 
media. Paikallislehdet kertovat toiminnasta hankkeiden 
kautta. Informaatiota on paljon ja on hyväksyttävä, 
että siihen sisältyy useimmiten myös virheitä. Tieto 
kuitenkin kulkee ja lehdissä kerrotut esimerkit edistävät 
uusien hankkeiden syntymistä. Maakunnan päälehti 
Etelä-Suomen sanomat uutisoi hankkeista harvemmin 
mutta sen painoarvo lienee suurempi, Lahden radio 
tuottaa uutisten lisäksi juttusarjoja, joissa hanketoimin-
nalla on oma osansa kun tietoa vain toimitetaan ahke-
rasti eteenpäin.

Uutena toimintatapana aletaan välittää paikallismedial-
le täsmällistä tietoa kunakin vuotena rahoitetuista, juuri 
sen alueen hankkeista kootusti. Näin täydennetään 
hankkeiden omaa tiedotusta, jossa Leader-rahoituksen 
rooli ei korostu, usein sitä ei mainita lainkaan tai jos 
mainitaan, se ei kanna uutiseen asti.

Hämeen maaseutuohjelmatoimijoiden yhteinen vies-
tintä tukee ja tehostaa toimijoiden omaa tiedotusta. 
Aluetiedotus on ELY-keskuksen, toimintaryhmien ja 
kylätoiminnan yhteinen työkalu, joka tehostaa maa-
seutuohjelmasta ja ohjelman tuloksista viestimistä. 

Yhteinen tiedottaja toimii viestinnän aktivaattorina ja 
lisäresurssina, silloin kun omat resurssit tai osaaminen 
eivät riitä. Aktiivisemman ja tehokkaamman viestinnän 
kautta saadaan uusia asiakkaita ja kehittämiskump-
paneita. Viestintä tuo toiminnalle paitsi näkyvyyttä, se 
myös edistää toiminnan läpinäkyvyyttä. Alueellinen 
ohjelmatiedottaja on  yhteinen viestintäresurssi mm. 
erilaisten kampanjoiden ja seminaarien järjestämisessä, 
toimituksellisessa työssä, arkiviestinnän kehittämisessä 
sekä sähköisen viestinnän hyödyntämisessä. Viestinnän 
avulla kehitetään toimijoiden osaamista ja yhteishen-
keä, sekä tehdään maaseutuohjelmaa ihmisille tutum-
maksi. Yhteinen viestintä toteutetaan omana hankkee-
naan osana Hämeen ELY-keskuksen alueen yhteisöllisen 
kehittämisen ohjelmaa ja siihen haetaan rahoitusta 
suoraan ELY-keskukselta.

Maaseutuohjelmatoimijoiden yhteisen 
viestinnän avulla
1) kehitetään alueellista ohjelmaviestintää
2) lisätään kohderyhmän tietoisuutta maaseudun 

kehittämisen mahdollisuuksista ja ohjelmista
3) edistetään verkostoitumista ja yhteistyötä
4) tuetaan toiminnan läpinäkyvyyttä ja 

demokraattisuutta
5) koulutetaan yhteisöjä tehokkaampaan 

tiedottamiseen
6) tuodaan kaikkien käyttöön uusia tiedotustapoja ja 

menetelmiä

Tiedotussuunnitelma
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Sisäinen
Hallitus kerää tietoa toiminnan tuloksista ja vaikutuksis-
ta pyytämällä kaikkia päättyviä hankkeita täyttämään 
kyselylomakkeen. Tehokkainta seurantaa ovat kuitenkin 
hankkeille sovitut hallituskummit, jotka saavat myös 
epävirallista, hiljaista tietoa ryhmän käyttöön. 
Oman alueen tarpeita ja toiminnan kykyä vastata niihin 
seurataan tehokkaasti olemalla jatkuvassa vuorovai-
kutuksessa maakunnallisen kyläyhdistyksen kanssa. 
Erityisesti kyläsuunnitteluprosessit avaavat paljon 
mahdollisuuksia tarpeiden tunnistamiseen, tämä on 
Päijänne-Leaderissa varsin vakiintunutta ja siksi usein 
jo tunnistamatonta toimintaa. Toiminta on jatkuvaa, 
siksi myös systemaattista ja tehokasta. Kaikki tieto 
toimitetaan hallituksen käyttöön säännöllisesti. Koko-
uksissa ei koskaan käsitellä vain hankkeita, osa sisällöstä 
on aina oman toiminnan arviointia ja siitä seuraavista 
toimenpiteistä päättämistä. Esimerkiksi jos hankerahoi-
tus näyttää jakautuvan alueelle epätasaisesti, lisätään 
aktivointia ja etsitään uusia yhteistyökumppaneita 
hiljaisemmissa kunnissa.

Hallituskoulutus on jatkuvaa, uusille jäsenille tarjotaan 
mahdollisuus lyhyeen iltakoulutukseen kaikkein keskei-
simmistä toimintatavoista ja asiakirjoista. Yhdessä laa-
dittu laatukäsikirja on perehdyttämisen tärkein työkalu, 
sen lisäksi käytetään ministeriön ja Mavi:n julkaisuja. 
Koko hallitukselle järjestetään yhteinen opintoretki ker-
ran vuodessa. Retkellä tutustutaan johonkin teemaan 
tai toimintatapaa mutta käsitellään myös yleisiä halli-
tustyöhön ja toimintatapoihin liittyviä asioita. Matkat 
myös lisäävät hallituksen jäsenten ja työntekijöiden 
tuntemusta toisistaan sekä hallitustyöskentelyn kannal-
ta olennaista luottamusta. Hallituksen jäseniä kannus-
tetaan myös osallistumaan valtakunnallisiin ja alueelli-
siin koulutuksiin, myös muihin kuin Leader-verkoston 
järjestämiin.

Yhdistyksen jäsenet osallistuvat varsin aktiivisesti 
vuosikokouksiin, joiden yhteydessä jaetaan aina tietoa 
toiminnasta, hankerahoituksesta ja yleisistä maaseu-
dun kehittämiseen liittyvistä asioista. Hyvä kanava ovat 
myös vähintään kahdesti vuodessa lähetettävät jäsen-
kirjeet, joihin pyritään lisäämään tietoa myös oheisma-
teriaalissa.

Pienille yrityksille ja yritystoimintaa harkitseville järjes-
tetään omia koulutuksia osin monimuotokoulutuksena, 

erityisesti painotetaan matkailuyritysten koulutusta. 
Toimivien yritysten koulutukset suunnitellaan yhdessä 
yrittäjien, yrittäjäjärjestöjen ja mahdollisten yrittäjyy-
teen liittyvien hankkeiden kanssa. Yrittäjiksi aikovien 
koulutukset järjestää kilpailutuksen jälkeen niihin 
erikoistunut yritys.

Hankkeiden vetäjille, kyläaktiiveille ja muille jokapäi-
väisille yhteistyötahoille ei pääsääntöisesti järjestetä 
koulutustilaisuuksia. Oppiminen toteutuu kokemuk-
sen perusteella siten, että rahoitettavien hankkeiden 
vastuulliset koulutetaan oman hankkeen hallinnointiin 
ja raportointiin / hanke. Tähän liittyy olennaisesti myös 
maksatuskoulutus, jotta ELY-keskukseen lähetettävät 
maksatushakemukset ovat mahdollisimman laadukkai-
ta. Muutoin osallistutaan aktiivisesti eri tahojen järjestä-
miin tilaisuuksiin ja tieto kulkee tätä kautta tehokkaasti.

Tulostavoitteet
6 hallituksen opintomatkaa
6 hallituksen iltakoulua
Hankekummit kaikille hankkeille
2 yrittäjien yleistä koulutusta
2 matkailuyrittäjien koulutusta
2 yrittäjäksi aikovien koulutusta

Ulkoinen
Ulkoinen oppimissuunnitelma risteää varsin paljon 
tiedotussuunnitelman kanssa. Käytäntö on osoittanut, 
että uteliaisuus toimintaa kohtaan herää julkisen sanan 
kautta. Uteliaisuus johtaa oma-aloitteeseen tiedonhan-
kintaan ja oppimiseen. Yhteistyötahojen kanssa toimi-
taan vaihtelevilla tasoilla ja vaihtelevilla tavoilla. Ensim-
mäiset kontaktit syntyvät yleensä rahoitustiedustelujen 
tai tilaisuuksissa pidettyjen puheenvuorojen kautta. 
Aktiivisesti pyritään hyödyntämään ja vahvistamaan 
kaikkia alkavia, usein alussa heikkojakin yhteistyösuh-
teita, jolloin tuloksena on molemminpuolista oppimista 
ja sitä kautta myös aktiivisempaa yhteistyötä ja vaikut-
tamista.

Tärkein ryhmä ovat maaseudun nuoret, jotka ovat olleet 
monissa hankkeissa itsestään selvästi osallisina, vaikka 
varsin harvoissa hankkeissa suoranaisesti kohderyhmi-
nä tai vastuullisina hanketoteuttajina.
Erityisesti nuorten omia, pieniä investointeja varten 

Oppimissuunnitelma
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luodaan koulutusohjelma, jossa tutustutaan hanke-
elämään oman hankkeen kautta. Pienten investointien 
rahoitukseen hankitaan alueelliset sponsorit ja ne pyri-
tään toteuttamaan täysin yksityisellä rahoituksella.
Kuten edellä on matkailu- luvussa kuvattu, nuorten 
osaamista hyödynnetään laaja-alaisesti matkailuhank-
keissa, tämä myös edistää heidän kiinnittymistään ko-
tiseutuun ja mahdollista palaamista muualla hankitun 
koulutuksen jälkeen.
Vahvistetaan lasten ja nuorten kanssa toimivien järjes-
töjen valmiuksia työskennellä haastavampien, enem-

män etsivää ja kasvua tukevaa asennetta tarvitsevien 
lasten ja nuorten kanssa. 
Tavoitteena on kehittää nuorten osallisuutta ja omista-
juutta hanketoiminnassa sekä vahvistaa heidän maa-
seutuidentiteettiään.

Tulostavoitteet
1 nuorten teema- ja koulutushanke
3 muuta nuorisohanketta

Toimintaryhmän hallinto, aktivointi ja neuvonta tuo-
tetaan entisellä, toimivalla mallilla. Toiminnanjohtaja 
vastaa pääosin yleishallinnosta, työnjohdosta, suun-
nittelusta ja hankkeiden aktivoinnista hankehakemuk-
sen jättämiseen asti sekä laadullisesta raportoinnista. 
Hankeneuvoja vastaa hankkeiden maksatusneuvon-
nasta, omista pöytäkirjoista, määrällisistä raporteista 
ja www-tiedotuksesta. Taloussihteerin vastuulla ovat 
omat maksatushakemukset, omien hankkeiden kirjapi-
to ja taloushallinnon neuvonta hankkeille. Toimenkuvat 
muuttuvat joustavasti ohjelmakauden edetessä ja työn 
painopisteiden muuttuessa. Kaikilla työntekijöillä on 
riittävä osaaminen myös toistensa tehtävien hoitami-
seen esim. lomien, sairastumisien tai töiden ruuhkautu-
misen aikana.

Hallinnon käsikirjana käytetään vuonna 2014 valmistu-
nutta laatukäsikirjaa, jota täydennetään puolivuosittain. 

Taloushallinto ja kirjanpito tuotetaan itse, joten tuntu-
ma hankkeiden arkeen säilyy realistisena ja kirjanpidon 
neuvonta hankkeille on korkeatasoista ja ajantasaista. 

Hallitustyöskentely
Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja 12 
jäsenestä siten, että 1/3 jäsenistä edustaa julkista sekto-
ria, 1/3 kolmatta sektoria ja 1/3 on aktiivisia, riippumat-
tomia maaseudun asukkaita. Nämä kiintiöt kiertävät 
kahden vuoden sykleissä eri kunnissa niin, että myös 
alueellinen tasapaino toteutuu. Hallitusta koottaessa 
huolehditaan myös siitä, että sekä maatalous- että muu 
yrittäjyys ovat edustettuina. Yhdistyksen jäsenmäärä 
pyritään pitämään vähintään nykyisenä, n. 150 jäsentä. 
Päijänne -Leaderin jäsenet ovat varsin aktiivisia, vuosi-

kokoukseen osallistuu yleensä n. 30  henkeä. 

Hallitusta koulutetaan vuosittain ja myös hallituksen 
jäsenet osallistuvat tarvittaessa erityisesti aktivointityö-
hön ja tiedotukseen. 
Hallitus on laatinut rahoituspäätösten pohjaksi yleiset 
hankekriteerit, joilla mitataan hakijan valmiutta suoriu-
tua hankkeesta, hankkeen hyödyllisyyttä, yhteistyöha-
kuisuutta, osaamista, toiminnan kestävyyttä ja vaikutta-
vuutta sekä itse hankkeen aiheen tuntemusta. Käytössä 
on näihin perustuva, yksinkertainen arviointilomake, 
joka helpottaa hankkeiden vertailua ja päätöksentekoa 
hallituksen kokouksissa.

Seurantaa tehostetaan nykyisestä nimeämällä jokaiselle 
hankkeelle hallituksesta ”kummi”, joka raportoi epävi-
rallisesti hankkeen etenemisestä muulle hallitukselle. 
Hankkeille laaditaan yksinkertainen arviointilomake, 
jonka ne täyttävät hankkeen päättyessä.

Kuntayhteistyö
Säännölliset kunnanjohtajien tapaamiset ovat osa 
strategian toteutumisen seurantaa. Näitä järjestetään 
n. kaksi kertaa vuodessa, jotta kaikkiin kuntiin saadaan 
tietoa hankkeiden toteutumisesta yhtä aikaa. Samalla 
voidaan sopia yhteisistä toimenpiteistä ja vaikka siitä, 
miten toimintaa tehostetaan niissä kunnissa, joissa on 
ollaan muita jäljessä. Näissä tapaamisissa ei käsitellä 
yksittäisiä tai valmistelussa olevia hankkeita. 

Yhteistyö ja verkottuminen
Etpähän kanssa yhteistyö on jo varsin vakiintunut-
ta, osaamisen jakamista ja yhteistä edun tekemistä 

Strategian hallinnon  
ja seurannan järjestäminen
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maakunnan sisällä tehostetaan. Toinen naapuriryhmä 
ja vakituinen yhteistyökumppani on Pohjois-Kymen 
kasvu, jonka kanssa yhteistyötä jatketaan ja kehitetään 
edelleen. 

Uusin yhteistyökumppani on Nouseva rannikkoseutu ry, 
joka toimii kehittämis- ja innovaatiokumppanina, tämän 
odotetaan vahvistuvan ja tuottavan uutta hallitusyh-
teistyötä sekä hallintoinnovaatioita.
Uusi yhteistyökuvio on valmisteilla olevan Sisä-Suomen 
kalatalousryhmän alue, joka muodostuu 7 Leader-
ryhmästä. Tätä yhteistoiminnan ”suuraluetta” pyritään 
hyödyntämään silloin, kun haetaan täsmärahoitusta 
muista rahastoista, esim. ESR työllisyyttä parantaviin 
toimenpiteisiin. On osoittautunut tarpeelliseksi laajen-
taa toimintaa tarvittaessa maaseuturahaston toiminta-
linjojen ulkopuolelle. Tällöin rakennerahastot saattavat 
olla ratkaisu, niiden käyttäminen vaatii perehtymistä ja 
hyvää tahtoa kaikilta osapuolilta. Tämän saavuttamisek-
si tarvitaan laajaa yhteistyötä ja selkeä käsitys yhteisistä 
tarpeista. ”Valmista” yhteistyöverkostoa käyttämällä 
tässä on mahdollisuus onnistua.

Vakiintunut kehittämiskumppani on Päijät-Hämeen 
kylät ry., jonka kyläasiamies on olennainen osa yhteisöl-
lisen toiminnan edistämistä ja hankkeistamista. Päijän-
ne-Leader on ollut aktiivisesti mukana voimassa olevan 
kyläohjelman laadinnassa ja sitoutuu sen toteuttami-
seen omien säädöstensä rajoissa. Pertunmaan alueella 
kumppani on Järvi-Suomen kylät ry.

Totuttuun tapaan tehdään yhteistyötä muiden alueella 
toimivien hankkeiden kanssa, tosin näiltä edellytetään 
edes pientä aktiivisuutta Päijänne-Leaderin suuntaan. 
Itsestään selviä yhteistyökumppaneita aina tarvittaessa 
ovat oman maakunnan alueviranomaiset, Ely-keskus, 
TE-toimisto, Päijät-Hämeen liitto, ProAgria, Metsänhoi-
toyhdistys Päijät-Häme, yrittäjäjärjestöt MTK Häme, 4H 
ja koulutusorganisaatiot, erityisesti kansalaisopisto ja 
muu aikuiskoulutus.

Kyläyhdistysten lisäksi toimitaan aktiivisesti muun kol-
mannen sektorin kanssa yhteistyössä. Heinolan keskus-
tan kehittämisessä yhteistyökumppanina on Heinola 
Kaupunkisydän ry.

Tavoitteena on yhteistyön kautta vahvempi ja vaikutta-
vampi toiminta maaseudun laaja-alaisena kehittäjänä.

Tulostavoitteet:
 4 alueiden välistä hanketta, joista 2 toteutetaan 

rakennerahastojen kautta. 
Yhteinen asiantuntijaverkosto naapuriryhmien kanssa. 

Kansainvälisyys
Kansainvälisessä toiminnassa aktivoidaan alueen 
toimijoita entiseen tapaan ja autetaan heitä löytämään 
sopivia hankepartnereita Euroopasta.
Uutena toimintamallina on hyvien käytäntöjen siir-
täminen muista maista omalle alueelle. Järjestetään 
kohdennettuja opintomatkoja yrittäjille ja järjestöille, 
sillä kokemus on osoittanut, että aina ei tarvita raskasta 
hankeprosessia, vaan sopiva tutustuminen ja hyvien 
toimintatapojen näkeminen paikan päällä saa aikaan 
muutosta kotimaassa.

Järjestötoiminnalle on jo löydetty uusia toimintatapoja 
Irlannista, Itävallasta ja Englannista, joista voidaan edel-
leen löytää hyviä esimerkkejä tuleville vuosille.

Uusimmissa jäsenmaissa kehitetään maaseutumatkai-
lua kovalla vauhdilla, näistä voivat oppia omat aloittavat 
pienet yrityksemme. Yhteyksiä on jo solmittu kahteen 
romanialaiseen ryhmään, jotka etsivät yhteistyökump-
pania kehittämään luontomatkailua.

Tavoitteena on tehdä oman alueen matkailu tunnetuksi 
erinomaisesta laadustaan,  sekä järjestää omaa palve-
lukoulutusta kotimaisten osaajien johdolla ja lopulta 
Kreetalla, jossa matkailu on tunnettu erinomaisesta, 
luontevasta ja asiakaslähtöisestä palvelukulttuurista.
Toisena tavoitteena on uusien toimintamallien käyt-
töönotto kolmannella sektorilla. Muualla järjestetään 
palvelut toisin ja erilaisten vaihtoehtojen näkeminen 
saa luovuuden liikkeelle. Oman ja vieraan synteesinä 
syntyy jotain uutta, joka innostaa ja saa kokeilemaan 
ennen näkemättömiä vaihtoehtoja.

Kaiken kansainvälisen toiminnan tavoitteena on todelli-
nen, konkreettinen kansainvälinen yhteistyö.

Tulostavoitteet:
2 uutta innovaatiota
2 kansainvälistä koulutusta
2 uutta toimintamuotoa
4 kansainvälistä hanketta
6 uutta tuotetta omille markkinoille
4 muuta rahoitusta käyttävää hanketta
4 suunnattua opintomatkaa
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Strategian rahoitussuunnitelma

Haettava rahoitus maaseudun yritys- ja kehittämishankkeisiin  
(ei sisällä toimintarahaa)

EU €
42 %

Valtio €
38 %

Kunnat €
20 %

Julkinen rahoi-
tus yhteensä €

Yksityinen 
rahoitus
35 %  
kokonais- 
rahoituksesta

Yhteensä
euroa

2 085 720 1 887 080 993 200 4 966 000 3 342 500 9 550 000

Toimintaraha

EU € Valtio € Kunta € Julkinen € Julkinen %

Toimintakustan-
nukset 52 143 47 177 24 830 248 300 2,5

Aktivointi ja 
toiminnan edis-
täminen

469 287 424 593 223 470 1 117 350 22,5

Toimintaraha 
yhteensä 521 430 471 770 248 300 1 241 500 25

Yhteensä

EU € Valtio € Kunnat € Julkinen rahoi-
tus yhteensä €

Yksityinen 
rahoitus
35 % kokonais-
rahoituksesta

Yhteensä
euroa

2 607 150 2 358 850 1 241 500 6 207 500 3 342 500 9 550 000

Rahoitus %  
hankerahoituksesta Julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus 

Paikallisuus 10 11

Yhteisöllisyys 30 15

Matkailu 15 12

Maaseutuasumisen uudet muodot 15 10

Pienyrittäjyys 25 45

Kansainvälisyys 5 7
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Hankkeen nimi + ?      huomioita

Valintakriteerit
Strategian mukainen 

Yhteistyötä luova / hyödyntävä

Kestävä, jatkuu hankkeen jälkeenkin

Vaikuttava, tuo lisäarvoa

Realistinen, toteutettavissa

Taloudellinen, järkevä budjetti

Palveluja turvaava tai luova

Alueen resursseja hyödyntävä 

Hakijalla on riittävät taidot

Innovatiivinen, uutta luova

Toteuttajalleen uusi ja haastava

Tukee ja kehittää yhteisöllisyyttä

Työpaikkoja luova / säilyttävä 

Yrittäjyyttä edistävä / tukeva

Sosiaalista pääomaa lisäävä

Uusia asumismuotoja edistävä

Paikallisia tuotteita tuottava tai käyttävä

Luontoarvoja kunnioittava

Edistää kestävää kehitystä

Ottaa eri ikäryhmiä huomioon

Lisää osaamista ja tietotasoa

Vahvistaa paikalliskulttuuria 

Kansainväliset hankkeet
Edistää kansainvälistymistä

Yritysinnovaatioita ulkomailta

Yhteisöä vahvistetaan kv-työllä

Kansainvälistä matkailun kehittämistä

Kansainväliset innovaatiot

Kahdensuuntaista kv. yhteistyötä

Uusi kansainvälinen toimija

Liite, hankkeiden arviointilomake

Muistiinpanoja, muuta huomioitavaa:


