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1. JOHDANTO

Koillismaan Leaderin, eli entisen Myötäle ry:n*, Roh-
keasti Koillismaalta 2014-2020 -strategia on suunni-
teltu nykyisen, toimivaksi havaitun ja pitkien yhteis-
työsuhteiden alueelle. Ohjelmakaudella 2014- 2020 
Koillismaan Leaderin toiminta-alueeseen kuuluvat 
Kuusamon kaupunki sekä Posion ja Taivalkosken 
kunnat. Myötäle ry on toiminut kauden 2007-2013 
Leader-ryhmänä ja kokemukset kehittämistyöstä 
ovat hyviä, vaikka kauden alkupuolen ongelmat oli-
vat suuria. Kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet 
Koillismaan Leaderin toimintaan ja ovat valmiita 
kasvattamaan rahoitusosuuttaan edelliseen ohjel-
makauteen verrattuna.

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategiaa var-
ten on analysoitu edellisen ohjelmakauden kehittä-
missuunnitelmaa, sen toteuttamista ja osuvuutta. 
Lisäksi alueen kaikissa kunnissa on eri tapahtumien 
ja tilaisuuksien yhteydessä järjestetty mielikuva-
työpajoja, jotka perustuivat tulevaisuusmuistelun 
menetelmään. Kylillä järjestetyissä Uusien mahdol-
lisuuksien maaseutu -illoissa asukkailta kerättiin 
konkreettisia kehittämistarpeita ja ideoita. Näin 
on saatu tietoa siitä, mitä alueen asukkaat pitävät 
lähitulevaisuudessa tärkeimpinä asioina ja kirjattu 
tarpeiden mukaisia toimenpiteitä strategiaan. Myös 
yhdistyksen hallitus, henkilöstö ja yhteistyökump-
panit ovat omissa tilaisuuksissaan ja kirjallisella pa-
lautteella osallistuneet kehittämisen painopistei-
den hahmottamiseen. 

Uusi paikallinen maaseudun kehittämisstrategia 
on aidosti asukas- ja paikallislähtöinen ja se on val-
misteltu tiiviissä yhteistyössä alueen muiden toi-
mijoiden kanssa. Kehittämisen painopisteet ovat 
valikoituneet toimintaympäristön analyysin kautta, 
vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Kaudella 2014- 
2020 rahoitettavat toimenpiteet on jaettu neljän 
painopisteen ympärille: elinvoimainen yrittäjyys, 
inspiroiva ympäristö, vireät yhteisöt ja avartava yh-
teistyö. Strategian tavoitteena on elinvoimainen, 
yhteisöllinen ja luonnonympäristöään arvostava 
Koillismaa. Nuoret ja kansainvälistyminen koros-

tuvat toteutettavissa toimenpiteissä aiempaa vah-
vemmin.

Koillismaan alueen omaa strategiatyötä on ollut 
tukemassa ja täydentämässä Pohjois-Pohjanmaan 
viiden Leader-ryhmän yhteinen paikallisen kehit-
tämisen strategia. Se luo suuntaviivat Pohjois-Poh-
janmaan alueen paikalliskehittämiseen ja rakentaa 
pohjaa maakunnan viiden Leader-ryhmän entistä 
tiiviimmälle yhteistyölle. 

* Yhdistyksen vuosikokous päätti nimen muuttamisesta Myötä-

le ry:stä Koillismaan Leader ry:ksi. Patentti –ja rekisterihallitus 

hyväksyi muutoksen 30.5.2014.
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2.1 Aluekuvaus
 
Koillismaan Leader ry:n toiminta-alue sijaitsee Koil-
lismaan ja Itä-Lapin seutukunnissa Posion, Kuu-
samon ja Taivalkosken kuntien alueella. Toimin-
ta-alueen pinta-ala on 12.011 km², josta erilaisia 
vesistöjä 1.492 km². Alue on luonnon- ja elinolo-
suhteiltaan yhtenäinen ja sillä on pitkät perinteet 
esimerkiksi kuntarajat ylittävänä asiointi- ja työssä-
käyntialueena. Hallinnollisesti Kuusamo ja Taival-
koski kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan ja 
Posio Lapin maakuntaan. 

Maaseututyypiltään alue on harvaan asuttua maa-
seutua, tilastollisessa kuntaryhmityksessä Kuusamo 
on luokiteltu taajaan asutuksi, Posio ja Taivalkoski 
maaseutumaisiksi kunniksi. Taajama-aste on Kuu-
samossa 63,3, Taivalkoskella 46,6 ja Posiolla 40 pro-
senttia.

Kuntien keskustaajamien väliset matkat ovat koh-
tuulliset, mutta erityisesti alueen reunoilta etäisyy-
det voivat muodostua pitkiksi. Kuusamon ja Posion 
sekä Kuusamon ja Taivalkosken keskustaajamien 
välinen etäisyys on noin 60 kilometriä, Posion ja Tai-
valkosken keskustaajamat ovat noin 80 kilometrin 
päässä toisistaan.

Alueelle ovat tyypillisiä metsäiset vaarat, suot ja 

niiden väliin jäävät vesistöt, 
joita on kokonaispinta-alas-
ta noin 12 prosenttia. Ilmas-
tossa erottuvat selkeästi 
kaikki neljä vuodenaikaa, 
vuoden keskilämpotila on 
0°C tienoilla ja terminen 
kasvukausi kestää noin 130 
päivää (Lähde: Ilmatieteen 
laitos, termisen kasvukau-
den kesto vv. 1971-2000). 
Termisen talven pituus on 
keskimäärin 180 päivää ja 
lumipeitepäiviä on vuo-
dessa 200, lumipeitettä on 
paksuimmillaan keskimää-
rin n. 80 senttiä. (Lähde: 
Ilmatieteen laitos, vuoden-
aikojen tilastot 1981-2010)

Alue soveltuu Leader-toimintaan hyvin, koska se 
on yhtenäinen, luonnollinen ja perinteinen yhteis-
työalue. Alueen kunnat tekevät paljon yhteistyötä, 
asukkaat asioivat yli kuntarajojen ja etäisyydet ovat 
kohtuulliset, joten paikallisuus toteutuu aidosti. 
Asukaspohja on verrattain pieni mutta kuitenkin rii-
tää toimintaryhmätyötä varten.

2. STRATEGIAN KOHDEALUE JA 
VÄESTÖMÄÄRÄ KOILLISMAALLA
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2.2 Väestö

Koillismaan Leaderin toiminta-alueella asui vuoden 
2013 lopussa 23.850 asukasta: Kuusamossa 15.952, 
Taivalkoskella 4.251 ja Posiolla 3.647 henkilöä. Väes-
tön määrä alueella laskee ja sen ennakoidaan vuon-
na 2012 laaditun väestöennusteen mukaan olevan 
noin 5 prosenttia nykyistä matalampi vuonna 2020. 
Syntyvyys on kaikissa Koillismaan kunnissa kuollei-
suutta pienempää, erityisesti Posiolla (Lähde: Tilas-
tokeskus, väestötilasto 2013 ja väestöennuste 2012)

Ikärakenne alueella on lähellä Suomen keskiar-
voja, paitsi Posiolla jossa 0-15-vuotiaiden määrä on 
pienempi ja yli 65-vuotiaiden suurempi kuin Kuusa-
mossa ja Taivalkoskella.

Väestöntiheys on Kuusamossa 3,2 henkilöä / m², 
Taivalkoskella 1,7 ja Posiolla 1,2 henkilöä / m².

2.3 Työllisyys, 
       elinkeinorakenne ja koulutus

Koillismaan Leaderin toiminta-alueella työttömyys-
aste on vaihdellut rajustikin, teollisuuden kysynnän 
vaihtelut heijastuvat erityisesti Taivalkosken työlli-
syystilanteeseen.

Työpaikkarakenne on Koillismaan kunnissa palve-
lupainotteinen. Erityisesti Kuusamossa matkailun 
vaikutus näkyy palvelualan työpaikkojen määrässä. 

Taivalkoskella ja Posiolla on suhteellisesti enem-
män alkutuotannon ja jalostuksen työpaikkoja, eri-
tyisesti Posiolla alkutuotanto on vahvaa.

2.4 Kolmas sektori

Koillismaan alueella toimii noin 70 kyläyhdistystä- 
tai toimikuntaa sekä moninkertainen määrä muita 
yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka ovat korvaamattomia 
jäsenistönsä sosiaalisen osallisuuden edistämisessä, 
paikallisyhteisöjen rakentamisessa ja vapaaehtois-
työn kanavoijina. Esimerkiksi kylä-, maamies-, nuori-
so-, kulttuuri-, urheilu- ja metsästysseurat toimivat 
aktiivisesti myös ympäristökylillä ja erilaiset sosiaa-
li- ja terveysalan järjestöt tekevät ennaltaehkäisevää 
terveystyötä ja tarjoavat vertaistukea. 

Yhteisiä piirteitä koillismaalaisille yhdistyksille ovat 
ikääntyvä jäsenistö, entistä harvempi aktiivisten toi-
mijoiden joukko ja niukat taloudelliset resurssit. 

Yhdistykset työllistävät omassa toiminnassaan, 
erilaisten hankkeiden ja työllistämistuen avulla noin 
sata henkilöä vuosittain, mutta suurimmalla osalla 
ei ole palkattua henkilöstöä. Yhdistysten välinen yh-
teistyö on noussut yhdeksi ratkaisuksi resurssien te-
hokkaaseen käyttöön ja kustannusten jakamiseen.

Kolmannen sektorin toimijat nähdään alueen kun-
tien strategioissa merkittävinä asukkaiden hyvin-

Työttömyysaste Kuusamossa, Taivalkoskella 
ja Posiolla 2000-2012. Lähde: Tilastokeskus

Työpaikkarakenne Kuusamossa, Taivalkoskella ja 
Posiolla sekä koko maassa 2011. Lähde: Tilasto-
keskus.

Väestön ikärakenne Koillismaalla kunnittain ja  
koko maassa 31.12.2013. Lähde: Tilastokeskus.
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voinnin kannalta mutta myös potentiaalisina palve-
lujen tuottajina. 

Esimerkiksi Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken 
kunnan palvelustrategioissa sopimuksellisuus ja 
järjestöt nähdään yhtenä vaihtoehtona muiden pal-
veluntuottajien joukossa, erityisesti liikunta- sekä 
hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa. 
Käytännössä sopimuksia palvelujen tuottamisesta 
ei juuri ole tehty, mutta valmiutta siihen kunnilta 
löytyy.

3.1 Rahoitetut toimenpiteet 
       ja niiden tulokset

Myötäle ry on toiminut Leader-toimintaryhmänä 
vuodesta 2007 lähtien. Sitä ennen, vuosina 2001-
2006 paikallista kehittämistä toteutettiin kansalli-
sen aluerahoituksen varoin. 

Ohjelmakaudella 2007-2013 Myötäle ry on vas-
taanottanut yhteensä 207 tukihakemusta, joista yri-
tystukihakemuksia 160 ja hanketukihakemuksia 47 
kappaletta. Lisäksi yhdistyksen toteuttamaan nel-
jään koordinointihankkeeseen on vastaanotettu yh-

teensä 83 alahankehakemusta. Myötäle ry:n hallitus 
on puoltanut yhteensä 127 tukihakemusta, joista 
yritystukia 94 ja hanketukia (ei sis.koordinoinnin ala-
hankkeita) 33 kappaletta. Koordinointihankkeisiin 
on hyväksytty yhteensä 58 alahanketta. Myötäle ry 
on myös puoltanut Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuk-
sen rahoittamien Oivangin ja Mustalammen kosteik-
kojen perustamista.

Yritystuet muodostavat lukumääräisesti suurim-
man osan rahoituspäätöksistä, mutta euromääräi-
sesti ne ovat suhteellisen pieniä, mediaani on noin 
20.000 euroa. Mikroyritysten investoinnit ja kehit-
tämistoimet ovat kuitenkin euromääriään merkit-
tävämpiä vaikutuksiltaan. Toimialoista painottuvat 
paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman 
mukaisesti matkailu ja sitä tukevat palvelut sekä ja-
lostus. Yritystukien painopisteiksi valituista aloista 
ainoastaan porotalouteen liittyviä toimenpiteitä on 
rahoitettu ennakoitua selvästi vähemmän. 

Yleishyödyllistä investointitukea on myönnetty 
pääasiassa yhteisöjen kokoontumistilojen hankin-
taan ja kunnostukseen. Koordinointihankkeet ovat 
sisältäneet pääasiassa laite- tai kalustoinvestointeja, 
jotka tukevat yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaa. 
Rahoitetut kehittämishankkeet ovat olleet valta-
osin elinkeinollisia tai kylätoimintaa kehittäviä. Myö-
täle ry on rahoittanut ohjelmakaudella 2007-2013 
yhden koulutus- ja yhden kansainvälisen hankkeen. 
Koordinointihankkeissa on rahoitettu 52 pientä in-

3. OHJELMAKAUDEN  
     2007-2013 KOKEMUKSIA
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vestointi- ja kuusi kehittämishanketta. 
Tuetuilla toimenpiteillä on kehitetty osaamista 

niin yrityksissä kuin esimerkiksi kyläyhdistyksissä 
sekä edesautettu paikallisten vahvuuksien hyödyn-
tämistä elinkeinoissa ja kulttuuritoiminnassa; lähi-
ruoka ja paikalliset perinteet ovat saaneet merkittä-
vää nostetta. 

Kehittämishankkeilla on verkotettu alueen toimi-
joita, luotu uusia yhteistyöverkostoja sekä tuettu 
uusien tuotteiden ja palvelujen syntymistä ja niiden 
laatua. Erityisesti koordinointihankkeilla on lisätty 
yhteisöllisyyttä ja pienten yhdistysten toimintaedel-
lytyksiä sekä saatu uusia toimijoita tutustumaan 
Leaderiin. Myös kansainvälistymisessä on otettu en-
simmäisiä askelia. Paikallisen kehittämisen osaami-
nen on vahvistunut ja Leader-ryhmän asema alueen 
monipuolisena kehittäjänä on vakiintunut.

3.2 Toteutetut arvioinnit

Myötäle ry on arvioinut toimintaansa vuosittaisilla 
itsearvioinneilla, joiden lisäksi on suoritettu tukien 
hakijoille suunnattu puhelinkysely keväällä 2012. 

Itsearvioinneissa paikallisen maaseudun kehittä-

missuunnitelman toteuttaminen ja hallitustyösken-
tely sekä hallituksen ja henkilöstön yhteistyö on to-
dettu sujuvaksi. Kehittämiskohteita on viestinnässä, 
erityisesti sen kohdentamisessa ja materiaaleissa. 

Myötäle ry:n palvelut ovat olleet mukana seudul-
listen yrityspalvelujen laatua koskeneessa kyselys-
sä, jossa ne arvioitiin verkoston parhaiksi. Naturpolis 
Oy:n toteuttamassa Koillis-Suomen ohjelmakauden 
2007-2013 arviointi -kyselyssä Leader-toiminta ja 
sen tulokset nousivat useaan otteeseen esille, kun 
nimettiin ohjelmakauden onnistumisia. Ulkopuolis-
ta, ostopalveluna toteutettua arviointia ei ole tee-
tetty toimintarahan niukkuuden vuoksi.

Keväällä 2012 toteutetun, rahoitettujen toimen-
piteiden toteuttajille suunnatun puhelinkyselyn 
tulosten mukaan valtaosa vastaajista oli tyytyväi-
siä toimintaryhmästä saatuun neuvontaan, sen 
riittävyyteen ja laatuun sekä tuen että maksatuk-
sen hakuvaiheessa. Toimintaryhmän tarjoamaan 
neuvontaan maksatusasioissa oli tyytyväisiä yli 80 
prosenttia vastaajista. Tiedusteltaessa tuen vaiku-
tuksesta hankkeen toteuttamiseen, puolet vastan-
neista kertoi, ettei olisi toteuttanut hankettaan lain-
kaan ilman Myötäleen kautta saatua tukea. Toinen 
puoli vastaajista olisi todennäköisesti toteuttanut 

SEURATTAVA INDIKAATTORI   TAVOITE   TOTEUMA (ALUSTAVA)

Yhdistyksen jäsenmäärä   180     155

Ryhmän käsittelemien hankkeiden määrä 200 kpl   207 kpl

Kansainvälistymishankkeita   1 kpl    1 kpl

Uusia yrityksiä     25 kpl    16 kpl

Uusia ja säilytettyjä työpaikkoja  120 htv   112 htv

Hankeaikainen työllistävyys   40 htv    33 htv

Uusia tuotteita ml. tapahtumat  90 kpl    72 kpl

Kunnostettuja /rakennettuja  
maisema  -ja ympäristökohteita  100 kpl   36 kpl

Koulutus- ja aktivointitilaisuuksien määrä 180 kpl   105 kpl

Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä  1.800 hlö   1.828 hlö
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hankkeensa, mutta suppeampana ja pidemmällä 
aikataululla. 90 prosenttia vastaajista olisi valmis 
hakemaan tukea uudelleen, mikäli tarve ja tilaisuus 
tulee eteen. Ne, jotka eivät tukea enää hakisi, kertoi-
vat syyksi hakemiseen liittyvän byrokratian ja pitkät 
käsittelyajat. 

Koordinointihankkeiden alahankkeita toteutta-
neilta kerättiin palautetta syksyllä 2013 ja lähes 
kaikki vastanneet olevat tyytyväisiä Myötäleeltä 
saamaansa neuvontaan hanketta hakiessa ja to-
teuttaessa. Ohjeet ja neuvot ovatkin tarpeen, sillä 
kolmasosa vastaajista ilmoitti, ettei todennäköisesti 
olisi pystynyt toteuttamaan hankettaan ilman katta-
vaa opastusta. Hankkeilla saavutetut tulokset näh-
tiin hyvinä ja lähes kaikki vastanneet olisivat valmiita 
toteuttamaan hankkeita myös jatkossa. 

Keväällä 2013 Yhteisöhautomo-hankkeen kanssa 
toteutetuissa Uusien mahdollisuuksien maaseutu 
–illoissa kerättiin alueen asukkailta näkemyksiä niin 
lähitulevaisuuden kuin pidemmänkin tähtäimen ke-
hittämistarpeista. Samalla tiedusteltiin, mitä yhdis-
tys voisi Leader-ryhmänä tehdä jatkossa paremmin. 
Eniten esitettiin toiveita yhä paremmasta jalkautu-
misesta kyliin: paikallisesti saatavan neuvonnan ja 
sparrauksen rooli hankkeita ideoitaessa on ensiar-
voisen tärkeää.

Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 
2014-2020 -strategian valmistelun lähtökohtana 
on analyysi alueen kehittämistarpeista ja mahdolli-
suuksista, käytännössä SWOT-analyysi. 

Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia 
on kartoitettu alueen asukkaiden, muiden kehittä-
misorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa sekä 
yhdistyksen hallituksen omissa tilaisuuksissa. 

Koillismaan vahvuuksiin kuuluvat puhdas ja ainut-
laatuinen luonto, sen mahdollistamat elinkeinot, 
vahva paikallinen kulttuuri ja identiteetti sekä pitkät 
yhteistyön perinteet. Alueen yrittäjyys nojaa perhe-
yrittäjyyteen ja on siksi sitoutunutta ja vastuunsa 
tuntevaa. 

Sijainti Suomen itärajalla ja kansainvälinen rajanyli-
tyspaikka avaavat mahdollisuuksia Venäjän suun-
taan muun muassa matkailullisesti. Alueen vahvat 
brändit, esimerkiksi EU:n alkuperäsuojan saanut Kit-
kan viisas, ovat kansainvälisestikin tunnettuja.

Alueen mahdollisuuksia tulevaisuudessa ovat 
luonnonvarojen ja luonnontuotteiden hyödyntämi-
nen entistä paremmin. Jalostusasteen nosto ja esi-
merkiksi puhtaan veden vielä arvaamattoman suuri 
merkitys ovat maaseudun vetovoiman ja yhteisölli-
syyden kasvun lisäksi suuria mahdollisuuksia Koillis-
maalle. Koillisväylän avautuminen nostaa pohjoisen 
Suomen painoarvoa yleisestikin. 

Palvelujen tuottamisen ja yhteistyön uudet muo-
dot julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kesken 
tuovat uusia ansaintamahdollisuuksia ja monipuolis-
tavat maaseudun palvelutarjontaa. Vapaa-ajan- ja 
kausiasukkaat tuovat mukanaan osaamista, resurs-
seja, uusia ideoita ja vireyttä maaseudun yhteisöihin.

Koillismaan heikkouksiin lukeutuvat väestön vähe-
nemisen ja ikärakenteen vinoutumisen mukanaan 
tuomat ilmiöt. Koulutustarjonnan kapeuden vuoksi 
nuoret muuttavat alueelta pois, suuri osa pysyväs-
ti. Korkea työttömyys ja keskittämisen johdosta 
kauemmas karkaavat palvelut eivät houkuttele po-
tentiaalisia paluumuuttajia. Muuttoliikkeen myötä 
myös osaamista menetetään muille alueille. Tieto-
liikenneyhteydet ovat edelleen monin paikoin puut-
teelliset ja lentoliikenteen huonot yhteydet rajoitta-
vat alueelle pääsyä. 

4. ANALYYSI
    KEHITTÄMISTARPEISTA
    JA MAHDOLLISUUKSISTA
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VAHVUUDET 
MITÄ KANNATTAA VAHVISTAA?

• puhdas ja monimuotoinen luonto (vaarat,  
  tunturit, luonnonsuojelualueet, kansallispuistot) 
  selkeine vuodenaikoineen (vahva imago)
• luonnontuotteet: luontaiselinkeinot
• kausi- ja vapaa-ajan asukkaat (monipuoliset 
  harrastusmahdollisuudet)
• matkailu, erityisesti luontomatkailu ohjelma- ja 
  oheispalveluineen, kulttuurimatkailu, lentokenttä
• vahvat peruselinkeinot: maa- ja metsätalous,  
  porotalous
• omaleimainen, arvostettu kulttuuri
• yhteistyön pitkät perinteet alueella
• yrittäjähenkisyys, perheyrittäjyys, henkiset 
  voimavarat, teknologiset innovaatiot
• vahvat tuotteet ja brändit (Pentik, Pölkky, 
  Kitkan viisas, Ruka)
• sijainti (Venäjän läheisyys, Koillisväylän 
  mahdollinen avautuminen)
• vetovoimainen matkailualue, vetovoimaiset 
  matkailukohteet

HEIKKOUDET 
MITÄ ON TYÖSTETTÄVÄ?

• väestön väheneminen 
• ikäjakauman vinoutuminen
• osin puutteelliset tietoliikenneyhteydet
• pääomien ja muiden kehittämisresurssien puute
• kielitaitoisen työvoiman ja työvoimareservin   
  puute
• palvelujen keskittyminen ja poistuminen alueelta
• nuorten poismuutto (työ- ja  
  opiskelupaikkojen puute)
• korkea työttömyysaste
• sijainti ja saavutettavuus (kaukana isoista  
  markkinoista, lento- ja muiden liikenne- 
  yhteyksien puutteellisuus)
• negatiivinen suhtautuminen yrittäjyyteen  
  (kaavaratkaisut, varovaisuus uuden kokeiluun, 
  muutosvastarinta)
• hankintaosaamisen kapea-alaisuus ja  
   puutteellisuus (paikalliset yritykset kärsivät)
• osaamiskeskittymien puute
• kapea koulutustarjonta ja opiskelijoiden 
   tukipalvelut (toisella asteella, korkea-asteella, 
   aikuisopiskelija-asuntojen puute)
• osin yhteistyön puute ja kapea-alaisuus,  
  uusien avauksien puute
• kehittämisprosessien hidastuminen  
   valitusten takia

MAHDOLLISUUDET 
MIHIN TARTTUA JA HYÖDYNTÄÄ?

• luonnonvarojen jatkojalostus nykyistä pidemmälle 
  (bioenergia, elintarvikkeet, puhdas vesi)
• luonnontuotealan kasvu
• monialayrittäjyys
• yhteistyön lisääminen: julkisen ja yksityisen, 
   toimialojen, yritysten ja yhteisöjen välillä
• palvelujen tuottamisen uudet muodot
  (elintarvikkeiden suoramyynti ja matkailu, 
   hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvu)
• yhteisöllisyyden nousu
• kotiseudun ja maaseudun arvostuksen kasvu
• etätyön mahdollisuudet
• metsänhoitotyöt
• Koillisväylän avautuminen
• Venäjän myönteinen kehitys
• vesistöjen monialainen hyödyntäminen
• monimuotokoulutus (työelämän ja 
  opiskelun yhdistäminen

UHAT  
MIHIN ON SYYTÄ VARAUTUA ENNALTA?

• kuntien ja valtion talouden heikkeneminen
• kansallallisen politiikan valinnat, 
  keskittäminen trendinä
• palvelujen keskittyminen ja häipyminen 
   kuntauudistuksen myötä, osa väestöstä 
   syrjäytyy palveluista kokonaan, palvelut 
   muuttuvat kasvottomiksi, päätösvalta 
   kaikkoaa kauemmas
• peruselinkeinojen jatkuvat muutokset, 
   vaikeuttavat kehittämistä ja sukupolven-
   vaihdoksia (maatalouspolitiikan muutokset)
• syrjäisestä sijainnista johtuvien 
   kustannusten nousu
• yhteisöllisyyden heikkeneminen (valmiudet 
   oma-aloitteiseen yhteistyöhön)
• lähialueiden yhteiskunnalliset kriisit (ääriliikkeet)
• globaalit kriisit 
•  viranomaismääräysten tiukentuminen 
• ympäristöongelmat
• kaiken kehittämisen hankemuotoisuus  
  (hankeväsymys), pysyvä rahoitus heikkenee
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Kehittämistyössä kaivattaisiin enemmän uusia, 
rohkeita ja innovatiivisia avauksia valitusten ja keski-
näisen kiistelyn sijaan.

Uhkina alueella nähdään kansallisen ja kansain-
välisen talouden heikkeneminen entisestään, kes-
kittämisestä johtuva palveluiden siirtyminen yhä 
kauemmas sekä ympäristöongelmat. Osaamis- ja 
taloudellisten resurssien puute voi johtaa näkö-
alattomuuteen, kehittämisen siirtyminen kokonaan 
hankevaroin toteutettavaksi voi heikentää pitkä-
jänteisyyttä. Peruselinkeinojen jatkuvat muutokset 
vaikeuttavat esimerkiksi sukupolvenvaihdosten 
suunnittelua ja tekemistä, jäykät säännökset taas 
heikentävät uusien, raja-aitoja ylittävien ratkaisujen 
toteuttamista ja palvelujen tuottamista.

5.1 Visio ja kehittämis-
       strategian painopisteet

VISIO KOILLISMAASTA V. 2020
Koillismaa on arvostettu ja turvallinen elin-
ympäristö, jossa omaleimainen luonto on vah-
vasti läsnä hyvin hoidettuna ja kestävästi hyö-
dynnettynä. Monimuotoinen asuminen järjestyy 
alueella joustavasti. Alueen elinvoima nousee 
monialaisista lähipalveluista, yrittäjyydestä ja 
toistensa kanssa sopusoinnussa olevista, perin-
teisistä ja uusista elinkeinoista.
Hyvät tietoliikenneyhteydet parantavat elämi-
sen laatua mahdollistavat etätyön. Kansainvä-
linen ja kotimainen muuttoliike sekä vapaa-aja-
nasukkaat kasvattavat väestön määrää ja 
rikastuttavat ennestäänkin vahvaa koillismaa-
laista kulttuuria.

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategian perus-
tana on paikallisten vahvuuksien hyödyntäminen pai-
kallisista tarpeista ja aloitteista lähtien. SWOT-analyy-
sin ja paikallisten toimijoiden näkemysten perusteella 
on valikoitunut joukko kehittämisen painopisteitä oh-
jelmakaudelle 2014–2020. Painopisteiden mukaiset 
hankkeet toteuttavat Manner-Suomen maaseudun 

kehittämisohjelmassa esitettyjä maaseudun kehittä-
misen prioriteetteja.

Uudella ohjelmakaudella Koillismaan Leader ry ha-
luaa profiloitua entistä enemmän alueen kehittäjänä. 
Yhdistyksellä on jo vahva rooli pienten paikallisten 
toimijoiden tukijana ja helposti lähestyttävänä orga-
nisaationa ja sellaisena halutaan edelleen jatkaa. 

Ohjelmakaudella 2014-2020 vahvistetaan työsken-
telyä verkostoissa, kehitetään kansainvälistymisen 
osaamista ja laajennetaan paikallisen maaseudun 
kehittämisstrategian rahoituspohjaa. Rahoitettujen 
toimenpiteiden strategisuutta korostetaan ja sitä 
viestitään myös ulospäin. 

Maaseuturahasto on jatkossakin päärahoitusvä-
line, mutta esimerkiksi ESR:n kautta voidaan tarjo-
ta alueen kehittämiseen laajempi paletti työkaluja. 
Myös muita kansallisia ja kansainvälisiä rahoituskana-
via pyritään hyödyntämään aktiivisesti. Kalatalousra-
hastoa hyödynnetään jatkossakin nykyistä Kainuun ja 
Koillismaan Kalaleaderia vastaavan toiminnan kautta. 
Ohjelmakaudella 2014-2020  paikallista maaseudun 
kehittämisstrategiaa toteutetaan koko Koillismaan 
Leader ry:n alueella, Kuusamon, Posion ja Taivalkos-
ken kunnat kuuluvat siihen kokonaisuudessaan.

Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 
2014-2020 -strategian läpileikkaavina teemoina ovat 
omaehtoisen paikallisen kehittämisen tukeminen, yh-
teistyöverkostojen kehittäminen, ekologisesti kestä-
vä kehitys ja uudet innovaatiot. Ne läpäisevät kaikki 
painopisteet ja niiden näkökulma on mukana kaikissa 
toimenpiteissä. 

Ohjelmakaudella 2014-2020 paikallisen kehittämisen 
painopisteet ovat:

ELINVOIMAINEN YRITTÄJYYS 
Maaseudun yritysten kehittäminen ja niiden  toimin-
taedellytysten vahvistaminen.

INSPIROIVA YMPÄRISTÖ
Maaseudulla asumisen sekä paikallisen kulttuurin tu-
keminen ja kehittäminen.

VIREÄT YHTEISÖT 
Nuoret, vapaa-ajan- ja kausiasukkaat sekä osallisuu-
den ja yhteisöllisyyden kehittäminen.

AVARTAVA YHTEISTYÖ 
Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta.

5. STRATEGIAN KUVAUS,
    TAVOITTEET, TOIMEN-
    PITEET JA MITTARIT
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5.2 Elinvoimainen yrittäjyys

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategiassa yri-
tysten kehittämisen painopisteet ovat pien- ja per-
heyrittäjyyden tukemisessa, monialayrittäjyyden 
vahvistamisessa, jalostusasteen nostamisessa ja 
osaamisen kehittämisessä. 

Toimialoista painottuvat luonto- ja luonnontuo-
teyrittäjyys, paikalliset palvelut, matkailu sekä 
bioenergia. Toimintaryhmän avulla edesautetaan 
sukupolvenvaihdosten toteutumista, uuden yritys-
toiminnan viriämistä, toimivien yritysten kehittymis-

tä ja uusien yritysten sijoittumista alueelle. Pienet 
yritykset ja etenkin perheyritykset ovat alueeseen 
sitoutuneita ja sen kehittämiseen motivoitunei-
ta. Siksi niiden kasvun tukeminen ja kehittäminen 
sekä sukupolvenvaihdosten edistäminen on pitkä-
jänteiseen työhön panostamista. Ikärakenteen vi-
noutumista torjutaan osaltaan tukemalla yritysten 
jatkuvuutta.  Alueella on jo perinteitä monialayrittä-
jyydestä esimerkiksi matkailun kasvun myötä, tätä 
kehitystä halutaan tukea ja levittää. 

Luonto- ja kulttuurimatkailun kasvavaa vetovoi-
maa hyödynnetään alueella kehittämällä ekologi-

Pien- ja perheyrittäjyys 
lisääntyy  

Yrittäjyys monialaistuu

Jalostusaste nousee

Luonnon ja luonnontuotteiden 
kestävä hyödyntäminen 
paranee

Osaaminen kehittyy 

Yritysten investointien ja kehittämis-
toimien tukeminen, erityisesti  
aloittavat ja laajentavat mikroyritykset

Kokeiluhankkeet, 
liiketoimintaselvitykset

Yrittäjyyttä edistävät hankkeet, 
neuvontapalvelut, hautomotoiminta, 
nuorten yrittäjyyshankkeet

Liiketoiminnan laajentaminen uudelle 
toimialalle, investoinnit ja kehittämis-
toimet

Tuotteistamis- ja tuotekehitys-
hankkeet, uusien tuotteiden ideointi
ja kokeilu

Investoinnit jalostukseen, bioenergiaan

Yritysten verkostoituminen

Yritysten koulutushankkeet; 
esim. liiketoiminta- ja markkinointi

Toimialoittaiset kehityshankkeet

Yrityshankkeita 130 kappaletta
Uusia yrityksiä 25 kpl

Uusia työpaikkoja 60 henkilötyövuotta 
(miehet 36, naiset 24, alle 35-v 12 htv)

Säilytettyjä työpaikkoja 90 htv 
(miehet 54, naiset 36 ja alle 35-v 20 htv)

Toteutuneet omistajan- tai 
sukupolvenvaihdokset 15 kpl

Yrittäjyyskasvatushankkeet 2 kpl

Uudet palvelut tai tuotteet 50 kpl

Uudet jalosteet tai niiden  
suunnitelmat 20 kpl

Jalostusasteen nostamiseen 
tähtäävät investoinnit 20 kpl, 
bioenergiaan liittyvät investoinnit
ja kehittämishankkeet 15 kpl

Uusia verkostoja 10 kpl

Koulutuksiin osallistujia 60 hlö; 
(miehet 36, naiset 24, alle 35-v 12)

Kehittämishankkeita 5 kpl

ELINVOIMAINEN YRITTÄJYYS

TAVOITE           TOIMENPITEET      MITTARIT
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sesti kestäviä tuotteita ja palveluita esimerkiksi lin-
tumatkailuun. 

Myös Green care -tarjonnan lisääminen tuo uu-
sia avauksia alueen palvelu- ja matkailutoimintaan. 
Jalostusasteen nostaminen on kaikilla toimialoilla 
tärkeää, esimerkiksi luonnontuotteista suuri osa 
menee jatkojalostukseen alueen ulkopuolelle. Puh-
taista marjoista, sienistä ja villiyrteistä, kaloista ja 
riistasta voidaan luoda uusia tuotteita ja niiden ym-
pärille kehittää uusia palveluja. 

Paikallisen raaka-aineen jalostuksen yhteydessä 
yhteistyön ja tuotteistamisen kehittäminen koros-
tuu. Bioenergian tuottamiseen tähtäävät investoin-
nit ja kehittämistoimet tukevat ilmaston muutosta 
hillitseviä tavoitteita. Paikallisten palvelujen säilymi-
nen maaseudulla on edellytys elämänlaadulle, siksi 
niitä halutaan tukea sekä edesauttaa yhteistyön ja 
uusien ratkaisujen löytämistä kokeiluja mahdollista-
malla.

Osaamisen kehittäminen on tärkeää, jotta muut-
tuviin olosuhteisiin ja kilpailuun voidaan vastata. 
Luovuutta ja innovointia tukemalla avataan mahdol-
lisuuksia uusille tavoille ajatella ja tuottaa esimer-
kiksi palveluja. 

Myös riskien ottamisen täytyy olla mahdollista 
ja siksi Koillismaan Leader rahoittaa innovatiivisia 
kokeiluja. Liiketoiminta- ja markkinointiosaamisen 
kehittäminen tukee yritysten säilymistä pitkäjäntei-
sesti. Yrittäjyyden ja yrittäjämyönteisen ajattelun li-
säämiseksi toteutetaan yrittäjyyskasvatushankkeita 
erityisesti nuorille.

5.3. Inspiroiva ympäristö

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategian ta-
voitteena on vahvistaa aluetta viihtyisänä, turvalli-
sena ja toimivana elinympäristönä niin vakituisille, 
vapaa-ajan- ja kausiasukkaille kuin yrityksillekin. Eli-
nympäristön kehittämisen painopisteitä ovat ympä-
ristön viihtyisyys, tietoliikenneyhteyksien hyödyntä-
minen, palvelujen järjestämisen uudet muodot sekä 
paikallisen kulttuurin tukeminen.

Toimivan elinympäristön perusedellytykset ovat 
riittävä infrastruktuuri ja palvelut. Infran osalta asu-
misen ja työnteon mahdollisuuksiin sekä palvelujen 
tarjontaan vaikuttaa kasvavasti tietoliikenneyhteyk-
sien saatavuus ja taito hyödyntää niitä. Leader-toi-
minnalla voidaan tukea esimerkiksi tietotekniikan 
käyttökoulutusta, joka on erityisen ajankohtaista 
alueella toteuttavien laajakaistahankkeiden takia. 

Reitistöjen ja muun virkistys- ja liikuntainfrastruk-
tuurin taso vaikuttaa viihtyvyyden ohella alueen ve-
tovoimaan. Kyläyhteisöjen omaehtoisten investoin-
tihankkeiden toteuttaminen tukee turvallisuutta ja    
yhteisöllisyyden lisäämisen tavoitteita. 

Palvelujen järjestämiseen on löydettävä ennakko-
luulottomia, esimerkiksi yhteisöllisiä malleja ja us-
kallusta kokeilla. Väestön ikääntyminen mutta myös 
kausiasukkaiden palvelutarpeet luovat kysyntää 
erilaisille hoiva-, hoito- ja tukipalveluille, joissa voi 
olla mahdollisuuksia kylien liiketoimintaan. Saavu-
tettavissa olevat palvelut luovat myös turvallisuut-
ta. Palveluiden tuottamisen ja järjestämisen uusia 
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muotoja tuetaan ja kokeillaan rohkeasti esimerkiksi 
kylätalojen palvelukeskuksissa. Maaseutu on asu-
misen ja yrittämisen ympäristöä, jonka täytyy vas-
tata niin esteettisiin kuin toiminnallisiin vaatimuk-
siin. Maisema on kulttuuri- ja vetovoimatekijä niin 
alueen asukkaiden kuin matkailijoidenkin kannalta, 
siksi sen hoitaminen, kehittäminen ja monimuotoi-
suuden vaaliminen on tärkeää. Strategiassa panos-
tetaan muun muassa reitistöjen kehittämiseen ja 
verkostoimiseen sekä ympäristön hoitoon.  

Koillismaa tunnetaan omaleimaisesta kulttuu-
ristaan ja historiastaan, jossa elävät vaikutteet niin 

tukkilaisperinteestä, saamelaisasutuksesta, Vienan 
kauppatiestä kuin perinteisestä suomalaisesta ta-
lonpoikaiskulttuuristakin. 

Vahvakaan kulttuuri ei säily elinvoimaisena ellei 
se uudistu, siirry uusille sukupolville ja säily elävässä 
elämässä. Siksi tarvitaan kulttuuria esiin tuovia, sen 
tuntemusta ja arvostusta kehittäviä, harrastustoi-
mintaa tukevia ja fyysisiä kohteita kunnostavia toi-
menpiteitä. 

Laadullisia tulosmittareita ovat viihtyvyyden para-
neminen sekä alueen elinvoimaisuuden lisääntymi-
nen.

Tietoliikenneyhteyksiä 
hyödynnetään paremmin ja 
monipuolisemmin

Palveluja järjestetään 
uusilla tavoilla

Ympäristöä hoidetaan ja 
kunnostetaan

Reitistöt ja muut virkistys- ja 
liikuntapaikat ovat viihtyisiä ja 
turvallisia 

Paikallinen kulttuuri kehittyy 
ja perinteiden arvostus kasvaa

INSPIROIVA YMPÄRISTÖ

TAVOITE         TOIMENPITEET    MITTARIT

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Tietotekniikan ja sähköisten
palvelujen käytön osaamisen 
kehittäminen, tiedottaminen

 

Palvelukokeiluhankkeet

Yhteispalvelupisteiden tai vastaavien 
kehittäminen (myös liikkuvat)

Uusien palveluntuottajien 
(osuuskunnat, yhdistykset ym.) 
etsiminen ja kouluttaminen

Maisemanhoidolliset hankkeet, 
vesistöjen hoitohankkeet

Uusien reitistöjen rakentaminen tai 
olemassa olevien kunnostus

Harrastusmahdollisuuksia kehittävät  
pienimuotoiset kehittämis- ja 
investointihankkeet

Kulttuuria ja perinteitä esiin tuovat ja 
tallentavat hankkeet, kulttuuri-
kohteiden kunnostus, tapahtumat

Uudet tai parannetut sähköiset 
palvelut 10 kappaletta

Koulutushankkeita 3 kpl, 
osallistujia 150 henkilöä,
joista miehiä 85, naisia 65

  
Kokeiluhankkeita 3 kpl

Uusien tai säilytettyjen 
palveluiden määrä 20 kpl

Uusia palveluntuottajia 20 kpl 

Maiseman- ja  ympäristönhoidon 
toimenpiteitä 40 kpl, 
vesistöjenhoitotoimia 20 kpl

Rakennettuja tai kunnostettuja 
reitistöjä 20 kpl

Uudet, säilyneet tai parantuneet 
harrastusmahdollisuudet 50 kpl

Kulttuurihankkeita 5 kpl
Kulttuuri-tai perinnekohteiden 
kunnostustoimia  10 kpl
Uusia tai elvytettyjä tapahtumia 10 kpl
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5.4 Vireät yhteisöt

Koillismaan Leader ry:n toiminta-alue on muuttotap-
pioaluetta, jonka väestön vähenemiseen ja poismuu-
ton hillitsemiseen on löydettävä uusia lääkkeitä. Asuk-
kaiden sitoutuminen paikkakuntaan riippuu työpaikan 
ja toimeentulon lisäksi myös osallisuuden ja vaikutus-
mahdollisuuksien kokemuksesta. Yhteisöjen kehittä-
misen painopisteitä ovat yhteistoiminnallisuuden ja 
omaehtoisuuden tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy 
sekä sopimuksellisuus ja välittäjäorganisaatiotoimin-
ta. Kylien ja muiden paikallisten yhteisöjen merkitys on 
kasvanut ja tämä kehitys voimistuu tulevaisuudessa. 
Omaehtoinen, yhteisöllisyyteen perustuva toiminta 
on ulkoa päin annettua kestävämpää ja siihen sitoudu-
taan paremmin. Merkitykselliset yhteisöt ja osallistu-
mismahdollisuudet sitouttavat asukkaita paikkakun-
nalle ja kannustavat palaamaan sinne. Vapaa-ajan- ja 

kausiasukkaiden osallistuminen paikallisyhteisöjen 
toimintaan tuo niille uusia resursseja, ideoita ja vaikut-
tavuutta. 

Sukupolvien ja kansallisuuksien vuorovaikutus to-
teutuu luontevasti yhteisöjen toiminnassa, osallisuus 
ehkäisee syrjäytymistä niin sosiaalisesti kuin työvoi-
mapoliittisestikin. Jotta omat voimavarat voidaan 
hyödyntää ja kehittää aluetta ja sen yhteisöjä paikal-
lislähtöisesti, täytyy asukkailla olla tietoa ja osaamista 
esimerkiksi yhdistys-, hanke- ja kehittämistoiminnasta, 
jota kehitetään erilaisten koulutus- ja tiedotustoimien 
avulla. Rahoittamalla kylien ja niiden yhteenliittymien 
omia kehittämis- ja investointihankkeita toteutetaan 
alhaalta ylös -periaatetta ja tuetaan yhteisöllisyyttä. 
Investoinnit voivat olla esimerkiksi yhteisiin kokoon-
tumispaikkoihin liittyviä kalusto-, laite- tai rakennus-
investointeja. Kehittämishankkeina voidaan tukea 
osaamista, koordinointia ja sopimuksellisuutta lisääviä 

Omaehtoisuus ja  
yhteisöllisyys kehittyy

Syrjäytyminen vähenee

Sopimuksellisuuden ja 
välittäjäorganisaatio-
toiminnan lisääminen
 

 

VIREÄT YHTEISÖT

TAVOITE       TOIMENPITEET    MITTARIT

Kylien toiminnallisuuden 
parantaminen

Yhteisöjen suunnitelmallisen
toiminnan, yhteistyön ja 
verkostoitumisen kehittäminen

 

Nuoriin liittyvät ja nuorten 
omaehtoiset hankkeet

Eri väestöryhmien ja sukupolvien yhtei-
set hankkeet

Vaikutusmahdollisuuksien ja osallisuu-
den kehittäminen

  
Sopimuksellisuutta edistävät 
koulutukset ja tiedonvälitys

Välittäjäorganisaatioiden aktivointi

Rakennettuja tai kunnostettuja 
kylätaloja tai yhteisiä kokoontumis-
paikkoja 20 kappaletta

Uudet ja päivitetyt 
kyläsuunnitelmat 15 kpl

Kehittämishankkeita 15 kpl

Koulutushankkeita 2 kpl
Osallistuneista miehiä 20, 
naisia 20 ja alle 35-v 15 kpl

Kehittämishankkeita 3 kpl
Investointihankkeita 75 kpl

Uudet tapahtumat 4 kpl
Toteutetut hankkeet 2 kpl

Uudet tai parannetut 
vaikutuskanavat 3 kpl

Koulutuksia 6 kpl
Koulutuksiin osallistuneita 
120 hlö, joista miehet 60, 
naiset 60 ja alle 35-v 50

Uusia palvelusopimuksia 10 kpl
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toimenpiteitä sekä esimerkiksi uusien tapahtumien 
kehittämistä.   

Nuoret ovat tulevaisuuden päättäjiä, kehittäjiä ja 
toimijoita. Ottamalla nuoret mukaan alueen kehittä-
miseen kasvatetaan sitoutuneita toimijoita ja luodaan 
mahdollisuus vaikuttamisen ja onnistumisen koke-
muksiin. Erityisesti nuorten omaehtoiset hankkeet 
ovat tärkeitä, siksi Nuorten Leader -rahoituksella tue-
taan investointi- ja kehittämishankkeita, joiden hallin-
nointi ja läpivienti on nuorten itsensä vastuulla. Vaiku-
tusmahdollisuudet ja konkreettinen aikaansaaminen 
kiinnittää nuoria kotiseutuunsa ja tukee sinne palaa-
mista opiskelun tai työuran aloittamisen jälkeen. 

Nuorten näkemysten hyödyntäminen kaikessa 
alueen kehittämisessä on tärkeää luovien ratkaisu-
jen ja uusien ajattelumallien löytämiseksi. Siksi myös 
Leader-ryhmän toimintaan on tärkeää saada nykyistä 
enemmän nuoria osallistumaan ja kehittämään sitä. 
Rahoitettavilla toimenpiteillä tuetaan nuorten vaiku-
tusmahdollisuuksien lisääntymistä, osallisuutta ja eh-
käistään syrjäytymistä.

Laadullisia tulosmittareita ovat kehittämis- ja han-
keosaamisen vahvistuminen sekä yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden lisääntyminen.

 5.5 Avartava yhteistyö

Koillismaan Leader ry:n alueesta Kuusamon ja Tai-
valkosken kunnat kuuluvat Pohjois-Pohjanmaahan 
ja Posio Lappiin. Kahden maakunnan ja ELY-keskuk-
sen alueella toimiminen on rikkaus, joka on verkot-
tanut yhdistystä laajalle. 

Koillismaan Leaderin alue rajautuu idässä Ve-
näjään, joka antaa hyvät edellytykset  lähialueel-
la toteutettavaan kansainväliseen toimintaan. 
Maaseuturahaston ohella esimerkiksi ENPI-ohjel-
masta voidaan hakea rahoitusta rajanylittäviin yh-
teistyöhankkeisiin.  Elävä Kainuu LEADER  ry sekä 
Vaara-Karjalan Leader ry ovat valmiit mahdollisiin 
yhteishankkeisiin esimerkiksi Itärajan matkailureitin 
kehittämisen teemoissa.

Ohjelmakaudella 2014-2020 jatketaan virinnyttä 
kansainvälistä yhteistyötä ja laajennetaan sitä myös 
yritysten osalta esimerkiksi luonto-ja hyvinvointi-
matkailun teemoissa. Kansainvälisillä hankkeilla 
tuetaan nuorten valmiuksia toimia globaalisti sekä 
lisätään suvaitsevaisuutta esimerkiksi järjestämällä 
työleiri- ja vapaaehtoistoimintaa. Kulttuuri- ja kylä-
toimijoiden kansainvälistyminen tukee paikallisyh-

Yhteistyö Venäjän 
lähialueille käynnistyy

Yritysten verkostoitumisen
 ja kansainvälistymisen 
edellytykset paranevat

Nuoret sekä kyläkulttuuri-
toimijat saavat alueiden 
välisiä  ja kansainvälisiä 
kontakteja ja kokemuksia

Nuoret sekä kylä- kulttuu-
ritoimijat saavat alueiden 
välisiä  ja kansainvälisiä kon-
takteja ja kokemuksia
 

 

AVARTAVA YHTEISTYÖ

TAVOITE       TOIMENPITEET    MITTARIT

Venäjä-yhteistyötä selvittävät
ja kehittävät hankkeet

Yritysten alueiden väliset ja
kansainväliset kehittämishankkeet

Yritysten verkottuminen

 Nuorten sekä kylä- ja kulttuuritoimijoi-
den kotimaahan ja ulkomaille suuntau-
tuvat hankkeet, työleirit, vapaaehtois-
työ

Alueiden välinen ja kansainvälinen 
bechmarkkaus, yhteiset kehittämis-
hankkeet

Esiselvityshankkeita 3 kappaletta,
kehittämishankkeita 3 kpl

Yritysten kansainvälistymiseen 
tähtäävät toimenpiteet, 5 kpl

Uusia verkostoja 3 kpl

Kv-hankkeisiin ja alueiden välisiin 
hankkeisiin osallistuneita 
henkilöitä 150 henkilöä, 
miehiä 75, naisia 75, alle 35-v 90

Kansainvälisiä tapahtumia 3 kpl 

Kehittämishankkeisiin osallistuneet 
toimintaryhmien työntekijät  ja 
luottamushenkilöt 30 hlö
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teisön erityisyyden mutta myös yleisinhimillisten 
piirteiden havaitsemista. Peräpohjolan Kehitys ry:n 
kanssa on keskusteltu esimerkiksi yhteisestä nuor-
ten yrittäjyyskasvatushankkeesta.

Paikallisen kehittämisen menetelmien, hyvien 
käytäntöjen ja innovaatioiden leviäminen edellyttää 
verkostoitumista ja vuorovaikutusta niin kansallises-
ti kuin kansainvälisestikin. Vertaisarvioinnit, työvaih-
dot ja luottamushenkilöiden verkottaminen kehittä-
vät Leader-metodia ja sen avoimuutta.
Laadullisia tulosmittareita ovat uusien verkostojen 
syntyminen, kansainvälisten hankkeiden osaamisen 
ja suvaitsevuuden lisääntyminen sekä paikallisen ke-
hittämisen vahvistuminen. 

5.6 Läpileikkaavat teemat 

Läpileikkaavien teemojen edistäminen huomioi-
daan kaikessa toiminnassa, Koillismaan Leader ry:n 
toiminta tai sen tukemat hankkeet eivät saa olla näi-
den kanssa ristiriidassa. 

OMAEHTOISEN PAIKALLISEN 
KEHITTÄMISEN TUKEMINEN 
Kaikilta kehittämistoimilta edellytetään niiden pe-
rustumista paikallisiin kehittämistarpeisiin ja että 
niiden toteuttamisessa ovat paikalliset toimijat mu-
kana joko päätoteuttajina tai keskeisinä toimeenpa-
nevina yhteistyökumppaneina.

YHTEISTYÖVERKOSTOJEN KEHITTÄMINEN
Kehittämistoimissa kannustetaan laajaan verkostoi-
tumiseen ja yhteistyöhön. Hankkeiden suunnitel-
missa edellytetään esitettävän yhteistyön kehittä-
misen suunnitelmat ja niiden toimeenpano aina kun 
se on hankkeen kohdalla mielekästä. Myös toimin-
taryhmän oman toiminnan on tapahduttava kiinte-
ässä yhteistyössä alueen muiden kehittämistyötä 
tekevien tahojen kanssa.

EKOLOGISESTI KESTÄVÄ KEHITYS 
JA ILMASTONMUUTOS 
Koillismaan Leader ry edellyttää teeman ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden kuvausta ja toimeenpanoa 
kaikilta hankkeilta aina, kun se on hankkeen kohdal-
la mielekästä. Hankkeilta edellytetään ekologisesti 
kestävän kehityksen kriteerit hankesuunnitelmaan 
ja toimeenpanoon. Näin varmistetaan, ettei tueta 

toimintaa, joka tuhoaa ympäristöä tai on ekologi-
sesti kestämätöntä ja haetaan myönteisiä ympäris-
tövaikutuksia.

UUDET INNOVAATIOT, PILOTOINTI, 
UUDEN KOKEILEMINEN 
Koillismaan Leader ry edellyttää teeman ja siihen 
liittyvien toimenpiteiden kuvausta ja toimeenpanoa 
kaikilta hankkeilta, aina kun sitä on mielekästä edel-
lyttää. Kaikissa painopisteissä pyritään ohjaamaan 
osa resursseista innovaatioiden kehittämiseen koh-
distuviin toimenpiteisiin (yhteisöllisissä ja elinkeinol-
lisissa hankkeissa, yritys ja kehittämishankkeissa), eli 
käyttämään ns. ”riskirahoitusta”.

6.1 Valmisteluprosessin kuvaus

Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 
2014-2010 -strategia on valmisteltu avoimesti ja 
laajasti, noudattaen alhaalta ylös -periaatetta. Val-
mistelu aloitettiin keväällä 2012, kun ensimmäisiä 
ohjeita sen työstämiseen liittyen saatiin MMM:ltä. 
Yhdistyksen hallitus ja henkilöstö on käsitellyt stra-
tegian sisältöä omissa työpajoissaan pääasiassa hal-
lituksen kokousten yhteydessä, lisäksi on järjestetty 
sidosryhmille suunnattuja tilaisuuksia. Tilaisuuksis-
sa ovat olleet läsnä kaikki keskeisimmät yhteistyö-
kumppanit.

Alueen asukkaille on tarjottu runsaasti mahdolli-
suuksia vaikuttaa strategian sisältöön. Vuoden 2012 
aikana järjestettiin useiden tapahtumisen yhteydes-
sä mielikuvatyöpajoja, joissa ihmiset saivat kuvien 
avulla kertoa millainen heidän elinympäristönsä on 
vuonna 2020 ja mitä tuon tilanteen saavuttamiseksi 
on tehty. Keväällä 2013 järjestettiin Yhteisöhauto-
mo-hankkeen puitteissa Uusien mahdollisuuksien 
maaseutu -iltoja, joissa kylien asukkaat pääsivät esit-
tämään omia lähiajan ja pidemmän aikavälin kehit-
tämisideoitaan. Ideoita kirjattiin muistilapuille ensin 
yksilötyönä, sitten pienissä ryhmissä. Syntyneet ide-
at ryhmiteltiin teemoittain ja niistä käytiin yhteistä 
keskustelua. Fläppitaulun papereille ryhmitellyt 
idealaput kerättiin talteen jokaisesta tilaisuudesta, 
ideoita ja teemoja on siirretty suoraan strategiaan 

6. STRATEGIAN 
    VALMISTELUPROSESSI
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tavoitteisiin ja toimenpiteisiin. Strategialuonnos on 
ollut nähtävillä ja kommentoitavissa Myötäle ry:n 
www-sivuilla ja asiasta on tiedotettu myös yhdistyk-
sen Facebook-sivulla sekä kylä- ja jäsenkirjeissä. 

Kuusamon, Posion ja Taivalkosken kunnan johdon 
kanssa on käyty kaksi neuvottelukierrosta, keväällä 
2012 ja uudelleen kevään 2013 aikana. Kaikki kolme 
kuntaa ovat todenneet Leader-ryhmän tekemän ke-
hittämistyön tarpeelliseksi myös jatkossa ja sitoutu-
neet rahoittamaan 20 prosenttia sen julkisesta ra-
hoituksesta koko ohjelmakauden 2014 – 2020 ajan. 

Paikallisen maaseudun 
kehittämisstrategian valmisteluun 
liittyvät tilaisuudet:
• Myötäle ry:n hallituksen ja henkilöstön omat 
työpajat 21.3.2012, 20.9.2012, 16.1.2013, 
6.6.2013, 10.12.2013, 13.2.2014, 24.2.2014, 
12.3.2014 ja 28.5.2014
• Pohjois-Pohjanmaan maaseudun tulevaisuustyö-
paja (Oulussa) 21.2.2012
• Koillismaan maaseudun tulevaisuustyöpaja (arvi-
ointi) 6.6.2012, 13 osallistujaa
• Posion Voorumi 13.6.2012, 23 osallistujaa
• Kuusamon kunnan johdon tapaamiset 25.6.2012 
ja 5.6.2013
• Posion kunnan johdon tapaamiset 22.8.2012 ja 
31.5.2013
• Taivalkosken kunnan johdon tapaamiset 
25.6.2012 ja 22.5.2013
• Posion maaseutupalaveri 22.8.2012, 19 osallis-
tujaa
• Mielikuvatyöpajat useissa tilaisuuksissa, esimer-
kiksi Posion Voorumissa 6.6.2012, Taivalkosken 
Elomarkkinoilla 24.-25.8.2012 ja Voimistuvat Kylät 
–seminaarissa Kuusamossa 23.11.2012. Mielikuva-
työpajoissa annettu yhteensä 120 vastausta.
• Koillismaan maaseudun tulevaisuustyöpaja (en-
nakointi) 19.11.2012, 15 osallistujaa
• Uusien mahdollisuuksien maaseutu -illat kaik-
kiaan 11 Koillismaan kylällä 25.2.-7.5.2013, yh-
teensä 169 osallistujaa
• Strategian esittely ja kommentointi Kuusamon 
kylien kehittämispäivillä 19.-20.3.2014, Kuusa-
mon kyläasiainneuvottelukunnan kokouksessa 
29.4.2014, Posion laajakaista-teemaisissa kyläil-
loissa 2.6., 3.6. ja 5.6., Taivalkoskella 4.6.2014, 
yhteensä 104 osallistujaa.

6.2 Yhteensovitus 

Koillismaan Leader ry tulee toteuttamaan Rohkeasti 
Koillismaalta 2014-2020 -strategiaansa pääosin maa-
seuturahaston tuella, mutta hakee aktiivisesti myös 
muita, kansallisia ja kansainvälisiä rahoituskanavia. 

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia tu-
kee Eurooppa 2020 –strategiaa, jonka tavoitteena 
on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu. Koillismaan 
Leader ry:n strategia toteuttaa Manner-Suomen 
maaseutuohjelmaa ja sen prioriteetteja, painottuen 
prioriteetteihin 1 (tietämyksen siirron ja innovaati-
oiden edistäminen) sekä 6 (sosiaalisen osallisuuden, 
köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityk-
sen edistäminen maaseudulla). Kaikki toimet toteu-
tetaan täydentävästi muiden alueen toimijoiden 
kanssa ja päällekkäisyydet esimerkiksi Kainuun ja 
Koillismaan alueen kalatalousohjelman kanssa on 
vältetty. 

Rahoitusta Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 
-strategian toteuttamiseksi tullaan hakemaan Eu-
roopan sosiaalirahastosta yhteistyössä Pohjois-Poh-
janmaan muiden Leader-ryhmien kanssa. Lisäksi 
haetaan esimerkiksi ENI-rahoitusta Venäjälle suun-
tautuviin hankkeisiin. Nuorten omiin hankkeisiin 
kohdistetaan yhdistyksen Koillismaan Nuorten Lea-
der -rahoitusta. Kansainvälistymiseen haetaan ra-
hoitusta Youth In Action -ohjelmasta ja yhteisöjen 
kehittämiseen kansallisista lähteistä.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Ely-keskusten alu-
eellisten maaseutuohjelmien sekä Leader-ryhmien 
paikallisten strategioiden valmistelussa on otettu 
huomioon niiden täydentävyys ja yhteensovitus. 
Ely-keskusten rahoittamat yritystuet kohdistuvat 
pääsääntöisesti 2-10 henkilötyövuotta työllistäviin 
maaseutuyrityksiin, Leader-ryhmillä pääpaino on 
1-2 henkilötyövuoden maaseutuyrityksissä, mutta 
ehdoton tämä rajaus ei ole. 

Ely-keskukset rahoittavat pääsääntöisesti to-
teutusalueeltaan seutukuntaa laajempia tai koko 
maakunnan kattavia kehittämishankkeita tai yli-
maakunnallisia hankkeita sekä yleishyödyllisiä, tee-
mahakujen mukaisia investointihankkeita. 

Leader-ryhmien rahoittamat yleishyödylliset hank-
keet ovat pääsääntöisesti kylä-, kunta- ja seudullisia 
hankkeita sekä pienempiä yleishyödyllisiä investoin-
tihankkeita. Leader-toimintaan kuuluu olennaisesti 
myös kansainvälisyys. 

Yhteensovitusta ja rahoituslinjauksia käsitellään 
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säännöllisissä, Ely-keskusten ja Leader-ryhmien ta-
paamisissa, joissa sovittuja käytäntöjä voidaan tar-
vittaessa päivittää.

6.3 Yhteistyökumppanit

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategia on 
valmisteltu yhteistyössä alueen muiden kehittäji-
en ja kumppanien kanssa. Eri toimijat ovat tuoneet 
työhön omat näkökulmansa ja asiantuntemuksen-
sa, joita tarvitaan myös strategian toteuttamisessa. 
Koillismaan Leader ry osallistuu aktiivisesti alueen 
verkostojen, kuten Yritys-Suomi Koillismaan, kylä-
neuvostojen, mökkiläistyöryhmien sekä kehittä-
misorgansiaatioiden  ja -hankkeiden ohjaus- ja työ-
ryhmien toimintaan. Tällä hetkellä yhdistys edustaa 
Leader-toimijoita Pohjois-Pohjanmaan järjestöneu-
vottelukunnassa sekä maakunnan yhteistyöryhmän 
maaseutujaostossa.

Kuntien päättäjät ja viranhaltijat ovat Koillismaan 
Leader ry:n tärkeitä kumppaneita eivätkä vähiten 
sen takia, että kuntarahoitus on toimintaryhmätyön 
oleellinen osa. Heidän kauttaan avautuu laaja pai-
kallis- ja asiantuntijoiden verkosto, joka on erinomai-
nen tuki Leader-toiminnalle. 

Kunnallisten ja maakunnallisten kylien yhteenliit-
tymien ja muiden suurempien järjestöjen (mm. MSL, 
tuottaja- ja yrittäjäjärjestöt, 4H, ProAgria) kautta 
saadaan näkökulmia maaseudun yhteisöjen toimin-
taan ja kumppaneita niiden kehittämiseksi. Kyläyh-
distykset, erilaiset järjestöt ja seurat, seurakunnat ja 
muut yhteisöt ovat alueen aktiivisia kehittäjiä ja elä-
vöittäjiä, jotka jatkossakin toimivat sekä hankkeiden 
toteuttajina että niiden ideoijina.

Koillismaan Leader ry:n paikallisen kehittämisen 
strategia kytkeytyy esimerkiksi alueen kuntien pal-
velu- ja elinkeinostrategioihin sekä jo päättyneen 
Koillis-Suomen KOKO-ohjelman puitteissa koottuun 
Koillis-Suomen elinkeinostategiaan 2010-2015. Kun-
tien käynnissä olevia strategiaprosesseja seurataan 
ja niihin osallistutaan aktiivisesti. 

Kuusamon ja Taivalkosken omistama kehitysyhtiö 
Naturpolis Oy ja Posion Kehitysyhtiö Oy ovat elin-
keinojen kehittämisen ja yritysneuvonnan suhteen 
tärkeimpiä yhteistyökumppaneita Yritys-Suomi 
Koillismaa -verkostoon kuuluvien neuvonta- ja ke-
hittämisorganisaatioiden ohella. Kehitysyhtiöiden 
ja Koillismaan Leader ry:n toiminta on toisiaan täy-

dentävää ja tähtää yhteiseen tavoitteeseen alueen 
elinkeinojen ja yritystoiminnan edellytysten vahvis-
tamiseksi.

Alueen oppilaitosten kanssa toimitaan yhteistyös-
sä sekä elinkeinojen että yhteisöjen kehittämiseksi. 
Kainuun ammattiopiston Kuusamon toimipaikka, 
Koillis-Suomen Aikuiskoulutus Oy sekä Oulun seu-
dun ammattiopiston Taivalkosken yksikkö kuuluvat 
samaan Yritys-Suomi Koillismaa -verkostoon Koillis-
maan Leader- ry:n kanssa. Oppilaitokset tuottavat 
ja levittävät uutta tietoa ja osaamista, jota paikalli-
nen kehittäminen tarvitsee. Ne ovat osaltaan myös 
toteuttamassa Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 
-strategian mukaisia hankkeita. Perus- ja toisen as-
teen oppilaitosten kautta saadaan kontakti alueen 
nuoriin ja koulut ovat kumppaneina suunnittele-
massa, tiedottamassa ja toteuttamassa nuorten ak-
tivointia. 

Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmien yhteistyö on 
tiivistynyt päättyneellä ohjelmakaudella. Ryhmät 
ovat vuodesta 2011 alkaen yhdessä toteuttaneet 
Ely-keskuksen rahoittamaa Yhteisöhautomo -han-
ketta ja sen myötä esimerkiksi yhteiset tapaamiset 
ovat tehostaneet vuorovaikutusta. Ohjelmakaudel-
la 2014-2020 Leadereiden yhteistyötä tullaan teke-
mään ainakin tiedotuksessa ja hakemalla hankera-
hoitusta esimerkiksi ESR:sta.  

Koillismaan Leader ry:n alueesta Posion kunta 
kuuluu Lapin maakuntaan, joten Lapin ELY-keskus 
ja Leader-ryhmät säilyvät jatkossakin olennaisena 
osana verkostoa, suunnitteilla on ainakin tiedotuk-
seen liittyvää yhteistyötä.  ELY-keskusten kanssa 
tehtävä yhteistyö on muodostunut toimivaksi ja sen 
kehittämistä jatketaan edelleen. Erityisesti Venäjän 
suuntaan aloitettavan kehittämistoiminnan suhteen 
Elävä Kainuu Leader ja Vaara-Karjalan Leader tule-
vat olemaan tärkeitä kumppaneita.
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7.1 Hallinto

Leader-periaatteiden mukaisesti toiminnan tulee olla 
alhaalta ylöspäin suuntautunutta, perustua paikal-
liseen kumppanuuteen ja olla monialaista ja innova-
tiivista. Koillismaan Leader ry on Leader-toimintaa 
varten vuonna 1999 perustettu yhdistys (tuolloin 
Myötäle ry), jonka toiminta-alue kattaa Kuusamon, 
Taivalkosken ja Posion kunnat. Yhdistyksen jäsen-
määrä oli vuoden 2013 lopussa 155, joista yhteisöjä-
seniä on 37. Henkilöjäsenistä naisia on 49 ja miehiä 69 
henkilöä. Koillismaan Leaderin jäseniksi voivat sään-
töjen mukaan liittyä kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyk-
sen toiminnan tavoitteet, sitoutuvat edistämään niitä 
ja noudattavat yhdistyksen sääntöjä. Jäsenet hyväk-
syy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Koillismaan Leader ry:ssä ylintä päätösvaltaa käyt-
tää yhdistyksen varsinainen kokous, joita on yksi 
vuodessa. Kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhtäläi-
nen oikeus osallistua kokouksen päätöksentekoon. 
Varsinainen kokous valitsee hallituksen jäsenet kol-
mikantaperiaatteen mukaan, eli hallitukseen tulee 
kuulua edustus tasapuolisesti julkisesta hallinnosta, 
yhteisöistä ja yrityksistä sekä maaseudun asukkaista. 
Hallituksen jäsenen toimikausi kestää kolme vuotta 
ja hallitukseen voi kuulua korkeintaan kaksi kolmi-
vuotiskautta peräkkäin. Koillismaan Leader ry:n halli-
tus on yhdeksänjäseninen, siihen kuuluu kolme hen-
kilöä jokaisesta alueen kolmesta kunnasta. Jokaisella 
hallituksen jäsenellä on samaa kolmikannan kiintiötä 
edustava varajäsen. Hankkeiden valmistelussa käy-
tetään aktiivisesti hyödyksi luottamushenkilöiden 
asiantuntemusta omista ammattialoistaan sekä pai-
kallisista olosuhteista.

Yhdistyksen henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja 
ja hankevastaava sekä tarvittaessa hanketyöntekijöi-
tä tai toimistotyöntekijä. Harjoittelijoita ja työssäop-
pijoita otetaan vastaan aina kun se on mahdollista. 
Toimihenkilöiden tehtäviä ovat muun muassa viestin-
tä ja kouluttaminen, kehittämisstrategiaa toteutta-
vien hankkeiden aktivointi ja valmistelu, omien hank-
keiden valmistelu ja toteuttaminen, yhteydenpito 
sidosryhmiin ja viranomaisiin sekä toimintaryhmän 

käytännön työn organisointi. Koillismaan Leaderin 
kirjanpidon ja palkanlaskennan hoitaa tilitoimisto. 

Vuonna 2007 ilmi tullut, yhdistyksen toiminnan-
johtajan tekemä kuntarahoihin kohdistunut kavallus 
vaaransi Myötäle ry:n tulevaisuuden toimintaryhmä-
nä. Alueen kuntien tuella toiminnan edellytykset saa-
tiin kuntoon ja kehittämistyö jatkumaan. Kavallus ja 
sitä seurannut toiminnan väliaikainen keskeytyminen 
aiheuttivat kuitenkin sen, että merkittävä osa osaa-
mista ja alueen asukkaiden luottamusta menetettiin.  
Niiden uudelleen rakentaminen kesti kauan, eikä 
esimerkiksi henkilöstöä ollut vuoteen 2010 saakka 
palkattuna kuin yksi. Paikallisen kehittämissuunnitel-
man toteuttamiseen tuli myös viivettä. Ohjelmakau-
den loppuun mennessä tilanne on kuitenkin normali-
soitunut ja oikeudelliset prosessit saatettu loppuun. 
Tapahtuneesta on opittu ja esimerkiksi yhdistyksen 
sisäinen valvonta estää vastaavan tilanteen syntymi-
sen.

Pieni organisaatio on luonnollisesti haavoittuva, 
mutta riskejä torjutaan sisäisellä ohjeistuksella sekä 
joustavilla tehtävänkuvilla. Yhdistyksen laatukäsikir-
jaan on koottu kaikki toiminnan kannalta keskeiset 
tiedot ja ohjeet, jotta poikkeustilanteissakaan työ ei 
keskeydy.  Työnjako ja yhteistyö hallituksen ja henki-
löstön välillä on sujuvaa ja sitä kuten muutakin yhdis-
tyksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti itsearvi-
oinnilla. 

7.2 Valintakriteerit

Koillismaan Leader ry:n hallitus valitsee rahoitetta-
vat hankkeet ennalta määritettyjen valintakriteerien  
perusteella. Kaikkien hankkeiden on täytettävä ylei-
set valintakriteerit, lisäksi yritys- ja yleishyödyllisille 
hankkeille on määritelty perus- ja lisäkriteerit. Perus-
kriteerien on täytyttävä, lisäkriteerien täyttyminen 
on eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa. Kaikkien 
hankkeiden on noudatettava maaseudun kehittämis-
toiminnasta annettuja lakeja ja asetuksia. Koillismaan 
Leader ry:n hallitus voi tehdä tukia koskevia rahoitus-
linjauksia toimialoittain sekä painottaa rahoitettavien 
hankkeiden teemoja vuosittain. Tiedot valintaan vai-
kuttavista kriteeritereistä ovat hakijoiden saatavilla 
yhdistyksen internetsivuilla, lisäksi ne kirjataan haki-
joille suunnattuihin oppaisiin. Valintakriteerien täyt-
tyminen ja niiden käyttö rahoituspäätösten teossa 
dokumentoidaan hallituksen kokousten asiakirjoihin.

7. STRATEGIAN 
    HALLINNOINTI 
    JA SEURANTA
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7.3 Seuranta

Rohkeasti Koillismaalta 2014-2020 -strategian toteu-
tumista seurataan jatkuvasti sekä määrällisten että 
laadullisten tavoitteiden osalta. Hallituksen vuosittai-
sessa strategian seurantakokouksessa tarkastellaan 
painopisteiden mukaisten tavoitteiden toteutumista 
ja suunnataan toimenpiteitä tarpeellisiin osa-alueisiin. 
Alueen tarpeita kuunnellaan aktiivisesti ja mikäli en-
nakkoon huomioimattomia seikkoja nousee esiin, stra-
tegiaa suunnataan uudelleen. Valtakunnallisten mit-
tareiden lisäksi käytetään omia, erityisesti laadullisia 
tuloksia arvioivia menetelmiä. Hankkeiden toteuttajat 
arvioivat loppuraportoinnin yhteydessä toimenpiteen 
vaikutukset laadullisiin tavoitteisiin, lisäksi loppurapor-
teista tehdään tekstianalyysiä ja kootaan laadullisia tu-
loksia kuvaavia tietoja. 

Määrälliset ja laadulliset tulokset, itsearvioinnin 
tulokset sekä hakijoilta sekä yhteistyökumppaneilta 
saatu palaute raportoidaan vuosittain. Kerättyä tietoa 
hyödynnetään toimintasuunnitelmien laatimisessa ja 
kehittämiskohteiden määrittelyssä. Vähintään kerran 
ohjelmakauden aikana toteutetaan ulkopuolinen arvi-
ointi Koillismaan Leader ry:n toiminnasta ja tuloksista.

Seurantatietojen keräämisessä hyödynnetään yh-
teistä indikaattoripankkia ja täydennetään mittareita 
tarvittaessa. Hankekohtaisten mittareiden lisäksi seu-
rataan yleisiä indikaattoreita.

7.4 Oppiminen

Koillismaan Leader ry:n tavoitteena on olla oppiva 
organisaatio, jolla on aktiivinen suhde ympäristöön-
sä. Edellisen ohjelmakauden kokemusten ja kerätyn 
palautteen perusteella kehittämistarpeita on vies-
tinnässä, laadullisten tulosten mittaamisessa ja hal-
lituksen varajäsenten osaamisen hyödyntämisessä. 
Koillismaan Leaderin sisäistä osaamista pidetään yllä 
ja kehitetään sekä henkilöstön että luottamushenki-
löiden osalta säännöllisellä kouluttautumisella. Erityi-
sesti kansainvälisiin hankkeisiin liittyvää osaamista on 
hankittava lisää. Hallituksen työskentelyä kehitetään 
erityisesti strategisen ajattelun ja innovointikyvyn 
osalta, tavoitteena on myös ottaa käyttöön sähköi-
siä työvälineitä ja kokouskäytäntöjä. Uudet hallituk-
sen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä koulutuksen 
ja kirjallisen materiaalin avulla. Henkilöstön osalta 
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Yhdistyksen jäsenmäärä
miehet/naiset/yhteisöjäsenet       80/70/50

Toiminnasta hyötyvien 
maaseutuasukkaiden määrä     11.000

Toimintarahalla työllistyvät     12,5 htv

Tiedotus- ja aktivointitilaisuudet   120 kpl
 Joista omia/muiden  
 järjestämiä      60 / 60
 Joihin osallistujat      2.000 
 miehet/naiset/alle 35-v.    1.100/900/300

Uusia hakijoita        54 kpl /
        30 % kaikista

Teemahankkeet       3 kpl

Hankkeissa tehty talkootyö      60.000 h

Talkootyö, joka ylittää 
hankkeen kustannukset     5.000 h

INDIKAATTORIPANKKI

INDIKAATTORI  TAVOITE
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oppimissuunnitelmaan kuuluvat viestintä- ja johta-
misosaamisen sekä verkostomaisen työotteen ja tii-
mityöskentelytaitojen kehittäminen. Työtehtävissä 
kehittymistä tukevaa, henkilöstön omaehtoista kou-
luttautumista edistetään työantajan puolelta esimer-
kiksi työaikajärjestelyin aina, kun se on mahdollista. 

Osana yhdistyksen laatukäsikirjan päivitystä Koil-
lismaan Leader ry:n hallitus ja henkilöstö toteuttavat 
vuosittain itsearvioinnin. Siinä tarkastellaan muun 
muassa strategian toteuttamisen edistymistä, halli-
tuksen työskentelyä sekä toimi- ja luottamushenkilöi-
den yhteistyötä. Arvioinnin tulokset analysoidaan ja 
tarvittavat toimenpiteet kirjataan toimintasuunnitel-
maan, jonka toteuttamista seurataan. Tarkoituksena 
on kollektiivinen oppiminen ja resurssien suuntaami-
nen yhteisesti jaettuihin tavoitteisiin.

Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin Leader-ryhmien ja 
Ely-keskusten kanssa pidettävät Y- ja H -pöytien pa-
laverit sekä ryhmän ja Ely:n kahdenväliset kehitys-
keskustelut ovat jo hyviksi todettuja keinoja hioa 
prosesseja ja oppia toisiltaan. Myös Leader-ryhmien 
keskinäiset tapaamiset ovat keinoja levittää hyviä 
käytäntöjä ja oppia toisiltaan niin henkilöstön kuin 
luottamushenkilöiden kesken. Keräämällä palautet-
ta hankkeiden toteuttajilta ja yhteistyökumppaneilta 
kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin työtapojen 
parantamiseksi. Hyvien käytäntöjen benchmarkkaus 
kehittää paitsi omaa organisaatiota, mutta myös koko 
Leader-toimintatapaa. Ainakin kerran ohjelmakauden 
aikana toteutetaan ulkopuolinen arviointi Koillismaan 
Leader ry:n toiminnasta. Arvioinnin tulokset antavat 
tietoa yhdistyksen vaikuttavuudesta ja ohjaavat op-
pimista edelleen. Osana aktiivista oppimista on myös 
Leader-työhön ja muuhun kehittämiseen liittyvän tut-
kimuksen seuraaminen ja uuden tiedon soveltaminen 
omaan työhön. Ottamalla harjoittelijoita ja tarjoamal-
la opinnäytetöiden aiheita opiskelijoille Koillismaan 
Leader ry saa arvokasta uutta tietoa ja osaamista.

Strategian toteuttamisen kautta koko Koillismaan 
Leader ry:n alueella tapahtuu oppimista: Rahoitettu-
jen toimenpiteiden avulla yritysten liiketoimintaosaa-
minen paranee, innovointi- ja kehittämisosaaminen 
lisääntyy ja verkostomainen toiminta tulee olennai-
seksi osaksi yhä useamman yrityksen arkea. Liiketoi-
minnan laajentaminen uusille aloille monipuolistaa 
yrittäjien osaamista ja tuo uusia osaajia alueelle. Yh-
teisöjen kehittämisosaaminen paranee koulutusten 
ja kokeilujen myötä, se tukee osallisuutta ja lisää oma-
ehtoista toimintaa ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, 

joita opitaan myös käyttämään. Palveluiden tuotan-
nossa kokeillaan ja otetaan käyttöön sähköisiä mene-
telmiä, joita opitaan myös käyttämään laajemmin. Ym-
päristötietoisuutta parannetaan ympäristönhoidon 
hankkeilla, erityisesti niiden konkreettiset tulokset 
kuten vesistöjen tilan koheneminen ovat vaikuttavia. 
Nuorten keskuudessa tietoisuus oman alueen kult-
tuurista ja sen erityispiirteistä kasvaa, jo unohtumassa 
olevia tietoja ja taitoja tallennetaan ja hyödynnetään 
sekä välitetään uusille sukupolville. Nuorten Leader- 
rahoituksen kautta alueen 12-25-vuotiaat nuoret 
pääsevät suunnittelemaan, hakemaan rahoitusta ja 
toteuttamaan omia pieniä hankkeitaan. Yksinkertai-
sen rahoitusvälineen avulla nuoret tutustuvat han-
kemaailmaan ja kynnys toteuttaa jatkossa suurempia 
hankkeita madaltuu, samalla Leader-toiminta tulee 
tunnetuksi yhä useammalle nuorelle.

Kansainvälinen toiminta on vielä suurelle osalle 
alueen kylätoimijoista uutta, sen virittäminen ja sii-
hen liittyvän hankeosaamisen kartuttaminen on oh-
jelmakaudella 2014-2020 erityisen tärkeää. Varsinkin 
Venäjän lähialueella tehtävä yhteistyö tulee olemaan 
Koillismaan Leaderin toiminnassa uusi avaus, johon 
liittyen osaamista on hankittava. Yhteisöjen lisäksi 
kansainvälistä osaamistaan kartuttavat myös alueen 
yritykset. Alueiden välisillä hankkeilla lisätään myös 
paikallisen kehittämisen osaamista; esimerkiksi vertai-
sarvioinnit Leader-ryhmien välillä tuovat uutta tietoa 
ja näkökulmia joita organisaation sisältä ei havaitse.

7.5 Viestintä
 
Tiedottaminen on toimintaryhmätyön perustana ole-
van avoimuuden kannalta välttämätöntä. Tehokkaalla 
viestinnällä turvataan tasapuolinen tiedonsaanti han-
ketoiminnan mahdollisuuksista, hankkeiden toimin-
nan ja tulosten leviäminen sekä vuorovaikutuksessa 
tapahtuva oppiminen. Tarkempi viestintäsuunnitelma 
kohderyhmineen ja tavoitteineen on strategia-asiakir-
jan liitteenä.

Sisäisen viestinnän tavoitteena on toimihenkilöi-
den välinen sekä hallituksen ja henkilöstön välinen 
sujuva ja esteetön vuorovaikutus sekä jäsenistön ak-
tivointi.  Hallituksen jäsenillä tulee olla ajantasainen 
tieto valmisteltavista hankkeista, strategian toteutu-
misesta, Leader-ryhmän järjestämistä tapahtumista 
ja tilaisuuksista sekä tarjolla olevista koulutuksista 
ja tapaamisista. Tasapuolinen viestintä edistää myös 
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hallituksen varajäsenten aktiivista roolia yhdistyksen 
toiminnassa. Henkilöstön keskinäisen viestinnän on 
pienessä organisaatiossa oltava erityisen avointa, kai-
ken keskeisen tiedon on oltava kaikkien saatavilla, jot-
ta tehtäviä voidaan tarvittaessa jakaa suunnitelmista 
poiketen. Yhteinen toimisto, viikkopalaverit ja avoin 
kommunikointi vähentävät tietokatkosten esiintymis-
tä. Sähköiset työkalut kuten extranet, GoogleDocs 
sekä Skype ovat käyttökelpoisia ja kustannustehok-
kaita viestinnän välineitä, joiden käytön hyödyntämis-
tä lisätään niin henkilöstön kuin hallituksen osalta. Yh-
distyksen jäsenistölle viestitään Koillismaan Leaderin 
toiminnasta ja tuloksista sekä sääntömääräisistä ko-
kouksista ja niiden päätöksistä muun muassa jäsen- ja 
uutiskirjeillä.

Ulkoinen viestintä tapahtuu henkilökohtaisten 
kontaktien (aktivointi, hanke- ja maksatusneuvonta), 
internetsivujen ja sosiaalisen median, lehdistön ja uu-
tiskirjeiden, esitteiden ja raporttien sekä erilaisiin ta-
pahtumiin osallistumisen kautta. Koillismaan Leader 
ry:n internet-sivuja päivitetään aktiivisesti ja niiden 
kautta on saatavilla oleellinen tieto muun muassa 
hankkeiden hakemiseen ja toteuttamiseen liittyen. 
Sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista asioista kuten 
tilaisuuksista, teemahauista ja hallituksen kokousai-
katauluista ja mahdollisista poikkeamista toimiston 
aukioloajoissa. Rahoitettujen hankkeiden rekisteri ja 
loppuraportit ovat internet-sivuilla saatavilla. 

Koillismaan Leader on läsnä myös sosiaalisessa me-
diassa, jossa jaetaan tietoa paitsi omasta toiminnasta, 
myös yleisempää maaseudun kehittämistä koskevaa 
aineistoa.  Yhdistyksen Facebook-sivut on perustettu 
vuonna 2012 ja lisää välineitä otetaan käyttöön tar-
vittaessa. Lehdistölle tarjotaan 
aktiivisesti tiedotteita ja valmiita 
juttuja julkaistavaksi, myös hank-
keiden toteuttajia neuvotaan 
tiedottamaan muun muassa 
rahoittajasta aina kun toimenpi-
teet ovat esillä tiedotusvälineis-
sä. Kyläkirjeet, sähköiset uutis-
kirjeet ja esitteet ovat hyväksi 
havaittuja tiedotuksen välineitä, 
joita julkaistaan säännöllisesti. 
Viestinnän suunnitteluun ja ke-
hittämiseen sekä sisällön ja ulko-
asun ammattimaisuuteen hae-
taan resursseja Leader-ryhmien 
yhteisestä tiedotushankkeesta. 

Valtakunnallista Leader-brändiä hyödynnetään ja 
tuodaan esille näyttävästi kaikessa viestinnässä. Tilai-
suuksien järjestämisessä verkostoidutaan yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, jotta vältetään päällekkäisyyk-
siä ja käytetään resursseja tehokkaasti. Vuosittainen 
tulosten raportointi otetaan tehokkaammin myös 
viestinnän välineeksi yhteistyökumppaneiden suun-
taan ja esimerkiksi kuntien luottamushenkilöille ja 
viranhaltijoille tarjotaan aktiivisesti tietoa Leader-ryh-
män toiminnasta. Aktiivinen osallistuminen yhteis-
työverkostojen toimintaan palvelee myös viestinnän 
tavoitteita.

Koillismaan Leader ry:n Rohkeasti Koillismaalta 2014-
2020 -strategian ja sen toimenpiteiden toteuttami-
seen tarvittava rahoituskehys on yhteensä noin 6,5 
miljoonaa euroa. Muiden rahoituslähteiden kuin 
maaseuturahaston osuus strategian toteuttamises-
ta on vähintään noin 500.000 euroa. Alueen kuntien 
kanssa käytyjen rahoitusneuvottelujen tuloksena 
kuntarahan määrä kaudelle 2014 -2020 on 5 € / asu-
kas / vuosi. 

Rahoitus jakautuu Rohkeasti Koillismaalta 2014- 
2020 -strategian painopisteisiin seuraavasti:

 Elinvoimainen yrittäjyys 35 %
 Inspiroiva ympäristö  25 %
 Vireät yhteisöt  25 %
 Avartava yhteistyö  15 % 

8. RAHOITUS-
    SUUNNITELMA
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LEADER-TOIMINTATAVALLA TOTEUTETTAVIIN MAASEUDUN 
YRITYS- JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN HAETTAVA RAHOITUS

EU (42 %)  valtio (38 %)    kunnat (20 %)       julkinen rahoitus yksityinen rahoitus   kokonaisrahoitus 
euroa euroa   euroa          yhteensä, euroa (A) (35 %) euroa    yhteensä 

    1.420.000 1.292.000  680.000          3.400.000   1.830.769    5.230.769 

HAETTAVA TOIMINTARAHA
  
            EU             valtio             kunnat        julkinen rahoitus          julkinen rahoitus % 
                              yhteensä

       71.400      64.600                  34.000           170.000   5
     

   285.600  258.4000        136.000           680.000   20

   357.000  323.000        170.000           850.000   25 

Toiminta-
kustannukset

Aktivointi ja  
toiminnan
edistäminen

Toimintaraha
yhteensä
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