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TIIVISTELMÄ
Oulun Seudun Leader on kuuden kunnan alueella toi-
miva kehittämisyhdistys, joka on toteuttanut ohjelma-
kaudella vuosina 2007–2013 Leader-rahoitteisesti pai-
kallista maaseudun kehittämisohjelmaa. Toiminta-alue 

on kuntaliitosten kautta muovautunut kuluneiden 
ohjelmavuosien aikana ja alueeseen kuuluvat kunnat 
ovat Oulu, Ii, Pudasjärvi, Utajärvi, Muhos ja Kempele. 
Yhdistyksellä on yhdeksän henkilön muodostama kol-
mikantaan perustuva hallitus. Hankkeita rahoitettiin 
ohjelman puitteissa yhteensä 250, joista yrityshank-
keita oli 170 ja yleishyödyllisiä hankkeita oli 80. Ohjel-
man tavoitteet toteutuivat ja uusia kehittämistarpeita 
on kartoitettu vuoden 2013 aikana laaditun kehittä-
misstrategian perustaksi vuosille 2014–2020.

Oulun Seudun Leaderin uusi paikallinen kehittä-
misstrategia suuntaa tulevaa maaseudun kehittä-
mistoimintaa yritystoiminnan monipuolistamiseen, 
asumisviihtyvyyden parantamiseen sekä olemassa ole-
vien luonnonvarojen ja muiden resurssien kestävään, 
innovatiiviseen ja parempaan hyödyntämiseen. Tärkei-
nä strategian läpileikkaavina teemoina ovat nuorten 
toiminnan aktivointi ja tukeminen, tasa-arvoisuus ja 
innovatiivisuus. Kaikessa toiminnassa edistetään myös 
vähähiilisyyttä ja ympäristön- ja ilmastonmuutoksen 
vähentämistä. Kansainvälisyyttä kehitetään yhteistyös-
sä sidoskumppaneiden ja toimintaryhmien kanssa.

Tärkeimpinä kehittämistavoitteiden saavuttamisen 
keinoina nähdään saumaton yhteistyö alueen mui-
den kehittäjien kanssa sekä kehittämistyö paikallisten 
toimijoiden kautta. Erittäin tärkeää on aloittavien yrit-
täjien, yritysten kehittämisen ja investointien rahoit-
taminen, jotta alueelle syntyy uusia työmahdollisuuk-
sia. Erityisesti panostetaan nuorten omista tarpeista 
lähtevien kehittämishankkeiden toteutumiseen ja sitä 
kautta positiivisten mielikuvien luomiseen alueesta ja 
mahdollisuuksista tulevaisuudessa.

Kehittämiseen tarvittava kokonaisrahoitus on 13,5 
miljoonaa euroa, josta julkista rahoitusta hankkeisiin 
on suunnattu noin 7,2 miljoonaa euroa. Kunnat ovat 
sitoutuneet rahoittamaan 20 % julkisen rahoituksen 
osuudesta strategian toteuttamiseksi. Yksityinen rahoi-
tus toteutuu hanketoimijoiden panoksin. Leader-ryh-
mä voi myös hakea muuta ulkopuolista rahoitusta stra-
tegian toteuttamiseen.

Leader-ryhmä seuraa ohjelman toteutumista arvi-
oimalla saatuja tuloksia ja mittaamalla syntyneitä tuo-
toksia. Laadullisten tavoitteiden saavuttamista arvioi-
daan erilaisilla selvityksillä kauden aikana.

Kehittämisstrategia vuosille 2014–2020 on laadittu 
makrotason näkökulmasta ja suuntaviivat on pidetty 
strategian osalta yleisellä tasolla. Liitteissä puolestaan 
on tarkennettu kehittämistoiminnan itsearvioinnis-
sa saavutettuja mikrotason hankekohtaisia tuloksia 
ja hyviä käytäntöjä sekä ohjelman hallinnossa onnis-
tumista. Liitteissä esitellään myös alueelta koottujen 
kehittämisteemojen kautta yksityiskohtaisempia ruo-
honjuuritasolta nousevia alueellisia hankealoitteita, 
joiden avulla strategisia kehittämistavoitteita on ase-
tettu.
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1. JOHDANTO
Oulun Seudun Leader ry on perustettu vuonna 2000. 
Aiemmin se on toiminut nimellä JoMMa ry. Yhdistysre-
kisteriin uusi nimi on rekisteröity syksyllä 2013. Yhdis-
tys on toiminut Maa- ja metsätalousministeriön sekä 
kuntien rahoittamana Leader-ryhmänä ohjelmakaudel-
la 2007–2013. Toiminta-alue on laajentunut ohjelma-
kausien vaihtuessa.  Leader-ryhmänä yhdistys kehittää 
maaseutualueita rahoittamalla yleishyödyllisiä ja elin-
keinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä myöntämällä 
yritystukia. Leader-ryhmä on toiminut myös innostaja-
na, neuvojana, verkostoijana sekä apuna kaikessa han-
ketoiminnassa.

Paikallinen maaseudun kehittämisstrategia vuosille 
2014–2020 on suunniteltu toteutettavaksi Oulun Seu-
dun Leaderin alueella. Strategian suunnittelussa käytet-
ty aineisto on koottu vuosina 2012–2014. Hankeideoita 
on koottu erilaisissa tilaisuuksissa, työpajoissa sekä säh-
köisen kyselylomakkeen avulla. Syksyllä 2012 laadittiin 
itsearviointi hallitukselle, sidosryhmille ja asiakkaille teh-
tyjen kyselyiden perusteella. Keväällä 2013 järjestettiin 

2. TOIMINTA-ALUE JA VÄESTÖ 
Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen kuuluvat 
Oulun maaseutualueet, Muhos, Kempele ja Oulunkaaren 
kuntayhtymän kunnista Ii, Pudasjärvi ja Utajärvi (Kuva 
1). Tiheämmin asutettu Oulun kaupungin keskusta-alue 
ei kuulu Oulun Seudun Leaderin toiminta-alueeseen. 
Vuoden 2013 alusta Oulun ovat muodostaneet yhteen 
liittyneet Oulu, Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja Yli-Ii. 
Ylikiimingin ja Yli-Iin alueet ovat Oulussa luokiteltu har-
van asutuksen alueeksi. Oulunkaaren alueella sijaitsevat 
toiminta-alueeseen kuuluvat kunnat ovat myös harvan 
asutuksen aluetta. Kaikkiaan kaupungin läheisellä maa-
seudulla on asukkaita 69 932 henkilöä ja harvaan asutul-
la alueelle 26 749 henkilöä (Taulukko 1). Yhteensä maa-
seutuväestöä Oulun Seudun Leaderin alueella on 96 681 
henkilöä, mikä on reilu 40 % kaikista alueen asukkaista. 

Pudasjärvi
Ii

Oulu

Utajärvi

Muhos
Kempele

aluetilaisuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa ja tilai-
suuksissa koottiin tietoa tulevaisuuden kehittämiskoh-
teista ja toimenpiteistä asukkailta, järjestöiltä ja sidosryh-
miltä. Kehittämisstrategian laatimisessa on huomioitu 
myös muita toiminta-alueella laadittuja kehittämissuun-
nitelmia tavoitteiden ja työnjaon yhteensovittamisek-
si. Strategiaa on yhteen sovitettu Pohjois-Pohjanmaan 
alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman kanssa, 
mistä on laadittu erillinen sopimus. 

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevat viisi toimintaryhmää 
ovat yhdessä laatineet myös paikallisen kehittämisen 
strategisia suuntaviivoja ja yhteistyösuunnitelmia tu-
levalle ohjelmakaudelle. Yhteisellä strategialla on kehi-
tetty yhteistyön mahdollistavaa lähestymistapaa pai-
kalliseen kehittämiseen laajemmalla alueella. Erityisesti 
Oulun Seudun Leaderin alueella yhteistoimintaa tavoi-
tellaan kansainvälisten ja alueiden välisten hankkeiden 
kautta. Yhteisesti toteuttaen on suunniteltu hankkeita 
myös kylätoiminnan, viestinnän ja nuoriin kohdistuvien 
toimien kehittämisessä. 

Taulukko 1. 
Väestömäärä Oulun Seudun Leaderin alueella 31.12.2012.

   
   Kunta /                        Kaupungin    Harvaan                      Yhteensä
kaupunki               läheinen maaseutu              asuttu alue

Oulu  44 814     5 585  50 399
Kempele  16 182    16 182
Muhos    8 936         8 936
Ii          9 512    9 512
Pudasjärvi       8 695    8 695
Utajärvi        2 957    2 957
Yhteensä 69 932   26 749  96 681

 Kuva 1.  Oulun Seudun Leaderin toiminta-alue. 

 Alueen väestöllisesti nuorimmat alueet ovat kaupun-
kikeskustan läheiset maaseutualueet Kiiminki, Oulunsa-
lo, Kempele ja Haukipudas ja vanhimmat harvaan asutut 
alueet Pudasjärvi, Utajärvi ja Yli-Ii. Edellä mainittujen 
väestöllisesti vanhempien kuntien eläkeikäisten osuudet 
ovat suuremmat kuin maakunnassa ja koko valtakun-
nassa keskimäärin, kun taas lasten ja nuorten osuudet 
Pudasjärvellä ja Utajärvellä ovat valtakunnallisella ta-
solla, mutta pienemmät kuin Pohjois-Pohjanmaan maa-
kunnassa keskimäärin Oulun väestörakenteessa 15–34 
-vuotiaiden osuus on selvästi suurempi kuin vastaava 
luokka muissa toiminta-alueen kunnissa, maakunnassa 
tai valtakunnassa keskimäärin. Tarkastelussa on mukana 
koko Oulun kaupungin väestö (Tilastokeskus, StatFin).
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2.1 ELINYMPÄRISTÖ
Oulua ympäröivät laajat maaseutualueet muodostavat 
luontaisen toiminta-alueen. Toiminta-alueella sijaitsevien 
kuntien yhteinen asiointisuunta on Oulu. Oulun seudun 
kaikki toimijat tekevät yhteistyötä ja muodostavat ole-
massa olevan hyvin toimivan verkoston.  Leader-ryhmän 
alueen kuntien välillä on monia yhteistyömuotoja, jotka 
liittyvät maaseudun kehittämisen toimijoiden toiminta-
kenttään. Näitä yhteenliittymiä on seuraavilla aloilla mm. 
yritysneuvontapalveluissa, koulutuksessa, sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Elinkeinoelämä on monipuolista ja 
vilkasta. Kulkuyhteydet ovat tiestön osalta hyvät ja Ou-
lun lentokenttä on yksi valtakunnan vilkkaimpia. Myös 
junaliikenne ja satama kuljettavat tavaravirtoja. Lisäksi 
etenkin rannikkoalueella on tiheä satamaverkosto, joka 
on useiden eri toimijoiden vilkkaassa käytössä.

Monipuolisuus näkyy myös palveluissa. Koska alku-
tuotannon merkitys on vähentynyt, niin palvelut ovat 
korostuneet elinkeinoelämässä ja ne työllistävät pääosin 
väestöä. Suurimmat erot alueella ovat harvan asutuksen 
alueen ja kaupungin läheisten maaseutualueiden välillä, 
missä korostuvat erilaiset väestörakenteet ja palvelujen 
saatavuus. 

Maisemallisesti alue on monipuolinen alavilta merel-
lisiltä alueilta jokilaakso- ja vaaramaisemiin. Saaristoa 
toiminta-alueella on yli 3000 ha ja alue kasvaa maanko-
hoamisen myötä jatkuvasti. Perämeren rantaa on Iin ja 
Oulun alueilla sekä alueella on useita merkittäviä jokia 
Oulunjoki, Kiiminkijoki, Iijoki ja Kuivajoki.  Laajat met-
sä- ja vesialueet sekä erilaiset reitistöt ja retkeilykohteet 
tuovat mahdollisuuksia matkailun ja paikallisten luon-
nontuotteiden kehittämiseen. Alueen kulttuurielämä 
on vilkasta ja monipuolista etenkin kaupungin läheisillä 
alueilla.

2.2 OULU JA KAUPUNGIN 
       LÄHEINEN MAASEUTU 
Kaupungin läheiseen maaseutuun kuuluvat Oulu (pois 
lukien kaupungin keskustan alueet), Kempele ja Muhos. 
Alueella sijaitsee noin 50 kyläyhteisöä. Alue sijaitsee 
fyysisesti kaupungin lähellä ja kuuluu monin tavoin toi-
minnallisesti kaupungin yhteyteen esimerkiksi paikallis-
liikenteen ja monien palvelujen osalta. Alueella on hy-
vät edellytykset kehittyä ja asukkailla on mahdollisuus 
monipuolisesti hyödyntää kaupunki- ja kuntakeskuksen 
palveluja. Alueet ovat lapsiperheiden suosimia ja usein 
muuttovoittoisia. Leader-ryhmän kehittämiseen on 
luontevaa sisällyttää vahva kaupunki-maaseutu vuoro-
vaikutus.

Oulu 
Vuoden 2013 alussa kuntaliitosten jälkeen Oulun kau-
pungin muodostivat: Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Ou-
lunsalo ja Yli-Ii. Oulun kokonaisväestömäärä on 190 847 
asukasta, josta maaseudulla asuvien osuus on 26,4 % 
eli 50 399 asukasta. Entisen Oulun kaupungin alueelta 
maaseutuun mukaan luetaan Ylikiiminki, Madekoski, 
Juurusoja, Pikkarala, Hangaskangas, Heikinharju, Kor-
venkylä, Saviharju, Niiles, Sanginsuu, Ulkosanki, San-
ginjoki ja Lapinkangas sekä lisäksi Oulunjoen rantaan 
rajoittuvat osat Maikkulasta, Heikkilänkankaasta ja Saa-
relasta (kartta aluerajauksesta liitteessä 1). Näillä alueilla 
Leader-toiminta jatkuu, mutta Oulunsalo tulee uutena 
alueena toimintaan mukaan. Oulunsalo ei ole aiemmin 
ollut kuulunut mihinkään Leader-ryhmään, joten alue 
pääsee maaseudun paikallisen kehittämistoiminnan pii-
riin uutena alueena. Oulunsalon väestömäärä on 9800 
asukasta.
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Kaupungin tavoitetila on Oulu vuonna 2020: Roh-
keasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki. 
Kaupungin arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. 
Strategia on kaupunkiyhteisön strategia, eikä ainoas-
taan koske kaupunkia organisaationa. Strategian to-
teutukseen tarvitaan aktiivisia kuntalaisia, yrityksiä, 
yhteisöjä ja järjestöjä kaupunkiorganisaation lisäksi. 
Maaseudun kehittämiseen linjauksia on erillisessä Elä-
vä kaupunkimaaseutu – ohjelmassa, jonka laatimisessa 
myös Leader-ryhmä on ollut aktiivisesti mukana. Oulun 
maaseutualueiden ohjelman tavoitteista yhteneviä pai-
kallisen maaseudun kehittämisstrategian kanssa ovat 
maaseudun mikroyritysten rahoitus ja taloudellisen 
kehityksen edistäminen maaseudulla, kylien kehittämi-
nen ja asumisviihtyvyyden edistäminen ja maaseudun 
ympäristön sekä maiseman ylläpidon edistäminen. 

Kempele
Kunnan visio on Yhteisöllinen Kempele – elinvoimainen 
kasvukunta. Kempele on vetovoimainen kunta Oulun 
eteläpuolella. Kunnan ennustettu väestön kasvu on noin 
2 % vuodessa. Kunta vetää puoleensa nuoria lapsiper-
heitä. Kunnan kehittämistoiminta on aktiivista ja osallis-
tuminen Leader-työhön on ollut tuloksellista. 

Muhos
Muhoksen kunnan arvoihin kuuluvat asiakas- ja asukas-
keskeisyys, joukkuepeli, yrittäjyys ja vastuu tulevaisuu-
desta. Visiossa on huomioitu kunnan hallittu kasvu ja 
kuntalaisten hyvinvointi sekä seudullinen merkittävyys 
kulttuuri- ja matkailukohteena. Kunnan väestön kasvu 
on noin 1 % vuodessa. Oulujoki on merkittävä tekijä his-
toriallisesti, maisemallisesti, matkailullisesti ja virkistys-
alueena.

2.3 HARVAAN ASUTTU MAASEUTU
Harvaan asutulla maaseudulla asuu toiminta-alueen 
asukkaista noin 28 %. Harvaan asutut alueet ovat Ii, Pu-
dasjärvi ja Utajärvi sekä Oulusta Yli-Iin ja Ylikiimingin 
alueet. Alueella sijaitsee noin 70 kyläyhteisöä. Haastee-

na alueilla on vanheneva väestörakenne ja heikentyvien 
kehitysnäkymien myötä palveluiden katoaminen tai siir-
tyminen kauemmas tarvitsijoistaan. Vireä kylätoiminta 
luo kuitenkin puitteet uusien ratkaisujen kehittämiseen 
palvelujen säilyttämiseksi.

Ii
Iin kunta sijaitsee kahden keskuksen Oulun ja Kemin ja 
maakunnan Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin välimaastos-
sa. Kunta tavoittelee strategiassaan vetovoimaisuutta 
ja asumisviihtyisyyttä, palvelujen kehittämistä ja elin-
keinopohjan monipuolistamista. Asukkaille kunnassa on 
upeat puitteet asumiseen vesistöjen äärellä: Ii-, Kuiva- ja 
Olhavanjokien ja Perämeren läheisyydessä. Haasteita 
tuo laajassa kunnassa mm. palvelujen tuottaminen. Ii on 
panostanut asukkaiden osallistamiseen omaehtoiseen 
kehittämiseen myös luomalla lähineuvostot Iihin ja Kui-
vaniemelle kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2007.

Pudasjärvi
Pudasjärvi on pinta-alaltaan laaja kaupunki maaseudulla. 
Pudasjärven tavoite on parantaa kaupungin elinvoimai-
suutta ja yritystoiminnan edellytyksiä läheisessä yhteis-
työssä yritysten kanssa. Päämääränä toimilla on hidastaa 
muuttoliikettä ja vauhdittaa työikäisten paluumuuttoa. 
Mahdollisuuksia nähdään elinkeinojen kehittämisessä 
nousussa olevien alojen osalta, joita ovat mm. uusiutu-
va energia, elintarvikejalostus ja matkailu. Asukkaat ovat 
erittäin aktiivisia hanketoimijoita ja kylätoiminta on vil-
kasta ja kehittämistyötä tehdään aktiivisesti yhteistyössä 
kaupungin hallinnon kanssa.

Utajärvi
Utajärvellä on haasteena kääntää nousuun ennustei-
den mukaan laskeva väestömäärä ja tavoitteeksi on 
asetettu asukasluvun muuttaminen maltilliseen kasvun 
suuntaan. Kehittämisen painopisteitä ovat viihtyisä ja 
turvallinen asuminen, vahva kuntatalous, laadukkaat 
kuntapalvelut, yhteisöllisyyden rakentaminen ja yrittä-
misen toimintaympäristön jatkuva parantaminen. Asuk-
kaat halutaan sitouttaa mukaan kunnan kehittämiseen. 

3.1 TULOKSET JA TOIMINTA 
      OHJELMAKAUDELLA 2007–2013 
Edellisellä ohjelmakaudella strategisena tavoitteena oli 
rahoituksen avulla saada maaseudun ihmisten elämi-
nen, yrittäminen ja yhteisöllisyys voimistumaan toimien 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.  Toimin-
taryhmä on rahoittanut tavoitteensa mukaisesti maa-
seutuyritysten ja -yhteisöjen kehittämistoimintaa sekä 
investointeja. Toteutettavilta hankkeilta on vaadittu py-

syväisluonteisia vaikutuksia. Näillä tavoitteilla on saatu 
erinomaisia tuloksia ohjelmakaudella 2007–2013.

Kaupunki-maaseutu – vuorovaikutus tiedostettiin 
ohjelman toteutuksessa aiempaa syvemmin. Maaseutu 
voi tuottaa sekä tuotteita ja tavaroita että virkistys- ja 
matkailupalveluita, joita keskuksissa asuvat tarvitsevat. 
Maaseutu mahdollistaa monia toimia, joita kasvukeskus 
ei voi itselleen tuottaa. Tämän näkökulman merkitys ko-
rostuu edelleen voimakkaana alueella ja tulevassa kehit-
tämisstrategiassa.

3. ALUEEN KEHITTÄMISTARPEET JA -MAHDOLLISUUDET
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Itsearviointi
Syksyllä 2012 Oulun Seudun Leader toteutti itsearvioin-
nin kartoittaen ohjelmakaudella 2007–2013 saatuja tu-
loksia, onnistumisia ja epäonnistumisia. Kyselyitä asian 
selvittämiseksi tehtiin yhdistyksen hallitukselle, sidos-
ryhmille ja hankerahoitusta saaneille asiakkaille. 

Toimintaryhmän asiakkaat ovat kokeneet saadun 
neuvontapalvelun selkeänä ja tarpeellisena. Asiakkaiden 
mielestä rahoitus on kohdentunut oikeansuuntaisesti. 
Erityisesti yrityshankkeiden osuus on ollut suuri ja se on 
koettu erittäin vaikuttavaksi toimenpiteeksi alueella.

Toimintaryhmällä on selvitysten perusteella todettu 
olevan hyvä maine sekä paljon hankkeita ja toimivat 
prosessit. Tiedottamista ja näkyvyyttä tulisi kuitenkin 
kyselyihin vastanneiden mielestä lisätä ja kehittää. Myös 
sähköisten palvelujen kehittämistä pidettäisiin hyvänä 
asiana. Saadun palautteen perusteella toimintaryhmä 
on ottanut käyttöön sosiaalisen median välineitä, kuten 
facebook sekä sähköisesti toteutetut ilmoittautumis-, 
palaute- ja kyselylomakkeet. Myös yhdistyksen nettisi-
vut on uudistettu ja yhdenmukaistettu kaikkien pohjois-
pohjalaisten toimintaryhmien kanssa (www.oulunseu-
dunleader.fi ja www.popleader.fi).

Tehdyistä kyselyistä selvisi myös, että sidosryhmä-
suhteet ovat pääosin toimivia. Sidosryhmät ovat koke-
neet toiminnan tasapuolisena, laadukkaana ja vaikut-
tavana. Hallitustyöskentely on koettu tehokkaaksi ja 
keskustelevaksi. Kehittämissuunnitelma on alueen tar-
peisiin hyvin kohdennettu. Ainoastaan rahoituskehys 
on tuntunut liian pieneltä hankehakemusten määrään 
suhteutettuna. 

Kansainvälisiä aloitteita alueelta toivotaan nousevan 
lisää ja jatkossa tullaan kansainvälisiä toimenpiteitä to-
teuttamaan enemmän yhteistyössä muiden toiminta-
ryhmien kanssa, jolloin on mahdollista löytää riittävää 
kysyntäpohjaa eri teemoihin liittyviin aloitteisiin. 

Ympäristöhankkeiden määrä on jäänyt odotettua 
pienemmäksi.  Tulevalla ohjelmakaudella halutaan edis-
tää edelleen yhteisöllisiä ympäristöhankkeita ja olla 
mukana yhteistyökumppaneiden kanssa tiedottamassa 
mahdollisuuksista elinympäristöjen parantamiseksi.

Tavoitteena on ollut myös nuorten omaehtoisen 
toiminnan tukeminen. Tavoitteen toteuttamisessa ei 
ole päästy halutulle tasolle ja siten nuorten toiminnan 
edistämiseen keskitytään jatkossa vahvemmin. Tavoite 
pysyy merkittävänä kehittämisen läpileikkaavana tee-
mana jatkossa, koska nuorten viihtyminen alueella on 
alueen tulevaisuuden kannalta tärkeää.

Määrällisten tavoitteiden toteutuminen
Kehittämisohjelman päätavoitteet on saavutettu vuosi-
na 2007–2013. Alkuperäisesti määrälliset tavoitteet oli 
asetettu huomattavasti saatua rahoituskehystä isom-
man kehyksen tavoitteiksi. Alueen toimijat laittoivat 
ohjelmakaudella vireille 469 hankehakemusta, joista yli 
70 % oli yritystukia. Myönteisiä päätöksiä tehtiin 250 kpl 
(tavoite 240) ja kielteisiä päätöksiä 136 kpl. Hankehake-
muksia on siirretty muille rahoittajille 13 kpl. Myönteisiä 
yritystukipäätöksiä oli 170 kpl ja yleishyödyllisiä hanke-
päätöksiä 80 kpl.

Tavoitteiden toteumatietoja on tilastoitu Maaseutu-
virastossa (MAVI) 31.12.2013 saakka (taulukko 2). Rapor-
tointiin liittyen ongelmana on, että hankkeet toimitta-
vat toteumatiedot vasta hankkeen päätyttyä. Hankkeita 
on edelleen runsaasti käynnissä, joten taulukoiden tie-
dot ovat suuntaa-antavia. Koulutustyöpäivien määrässä 
jäädään selvästi asetetuista tavoitteista, mikä osaltaan 
johtuu koulutushankkeiden vaikeasta toteutettavuu-
desta kuluneella ohjelmakaudella.

Hyvä tavoitteiden toteuma on seurausta aktiivisen, 
suuren väestöpohjan toiminta-alueen tuottamasta run-
saasta hankekertymästä. Vireille tuoduista hankkeista 
on valittu rahoitettavaksi parhaiten ohjelmaa toteut-
tavat hankkeet. Hankemassan käsittely ei olisi ollut 
mahdollista ilman erittäin hyvin toiminutta yhteistyötä 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen, toiminta-alueen 
kuntien, seudullisten yritysneuvojien, yhdistyksen toi-
mihenkilöiden ja hallituksen välillä. 

Mittari                       Tavoite      Toteuma              Toteuma
                    2007-2013         2007-2013          2000-2006 
   (kpl)          (kpl)                    (kpl)

Rahoitetut hankkeet 240        250               136
Uudet yritykset*    50          66  -
Uudet työpaikat*    60        101  -
Uudistetut työpaikat*   80          83  -
Koulutukseen osall./
oppilastyöpäivät*                2500        229  -
Rakennuskohteet                    60          64                 35

Taulukko 2. Oulun Seudun Leaderin ohjelman 2007–2013 
tavoitteet ja toteuma (* MAVI:n seurantatiedoista ajalta 
1.1.2007–31.12.2013) sekä toteumatietoja aikaisemmalta 
ohjelmakaudelta.
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3.2 PAIKALLISEN KEHITTÄMIS-
       STRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI 
Valmistautuminen tulevaan ohjelmakauteen aloitet-
tiin jo vuonna 2012, jolloin järjestettiin sidosryhmille ja 
yhteistyökumppaneille sekä hallituksen jäsenille kaksi 
työpajaa. Työpajoihin osallistui yhteensä 45 henkilöä. 
Työpajoissa pohdittiin edellisen ohjelmakauden onnis-
tumisia ja haasteita sekä pohdittiin tulevaisuuden kehit-
tämisen painopisteitä ja muutosta ohjaavia megatren-
dejä. Työpajojen tuloksena syntyi SWOT, jonka aineistoa 
on edelleen analysoitu a’wot-menetelmän avulla yhdis-
tyksen hallituksen toimesta.  Menetelmän avulla saatiin 
määrällisesti vertailtua nelikentän eri osia ja painotuksia 
toiminnalle, mikä vahvisti asetettujen kehittämisen pai-
nopisteiden valintaa.

Vuoden 2012 lopussa järjestettiin Voimistuvat ky-
lät-tapahtuma yhteistyössä Suomen kylätoiminta ry:n 
kanssa ja vuoden 2013 alussa järjestettiin Uusien mah-
dollisuuksien maaseutu-yleisötilaisuuksien sarja kuu-
della eri paikkakunnalla. Tilaisuuksiin kutsuttiin osallis-
tujia lehti-ilmoituksin ja sähköpostitse ja niihin osallistui 
yhteensä 178 henkilöä. Yleisötilaisuuksissa annettiin 
informaatiota alueen ajankohtaisista kehittämisasioista 
sekä kysyttiin osallistujilta tulevaisuuden kehittämistar-
peita ja suunnitelmia. Tilaisuuksissa esiin nousseita han-
keideoita koottiin strategian painopisteiden mukaisesti 
toimenpide-esimerkeiksi (liite 2). 

Syksyllä 2012 laaditun itsearvioinnin ohessa sidos-
ryhmille, hankehakijoille ja hallitukselle laadittiin kysely 
liittyen alueen kehittämistarpeisiin ja tuloksia on käy-
tetty myös strategian laadun ja sisällön parantamiseen. 

Taulukko 3. Asukkaiden tärkeinä pitämät toimenpiteet, joita heidän mielestään tulisi 
rahoittaa ohjelmakaudella 2014–2020.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA                    YHTEENSÄ  %
  1. Yrittäjyys maaseudulla - alkavien ja toimivien mikroyritysten kehittäminen ja investoinnit  33 11 
  2. Asumisen edellytysten parantaminen, viihtyvyys, harrastukset, yhteisöllisyys ja niiden 
      paikallinen oma-aloitteinen kehittäminen ja tiloihin liittyvät investoinnit    54 19 
  3. Nuorten omien aloitteiden ja kehittämisideoiden tukeminen      27   9
  4. Uusiutuvan energian hyödyntäminen ja käyttöönoton edistäminen erilaisissa yritysideoissa 
      ja yhteisöllisissä investoinneissa         19   7
  5. Lähiruokaan, paikallisten elintarvikkeiden jatkojalostukseen ja erikoistuotteisiin sekä niiden 
      tuotekehitykseen, markkinointiin ja yrittäjien osaamiseen liittyvät kehittämis- ja investointihankkeet 35 12 
  6. Matkailu, paikalliset reitistöt, paikalliset käyntikohteet erityisesti kaupungin ja 
      matkailukeskusten läheisyydessä         23   8
  7. Kalastukseen liittyvät ammatilliset kehittämis- ja verkostohankkeet sekä toimialan yrityshankkeet  4   1
  8. Kulttuurimaiseman, vesistöjen ja muiden luonnonvarojen käyttöön ja ylläpitämiseen liittyvät 
      virkistys-, harrastus- ja matkailutoimintaa edistävät kehittämis- ja investointihankkeet   26   9
  9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä maaseutuväestön syrjäytyminen ehkäiseminen  43 15 
10. Luonnon monimuotoisuuden, kulttuurimaisemien ja ympäristön hoitoon liittyvät 
      kehittämistoimenpiteet          19   7
11. Osaamisen lisääminen            8   3 

VASTAAJIA YHTEENSÄ 92 KPL, joista kaksi ympyröi 6 vaihtoehtoa, yksi 5 vaihtoehtoa, kymmenen 
4 vaihtoehtoa, yksi 2 vaihtoehtoa ja yksi 1 vaihtoehdon. Kaikki alueet.                    291          100

Kyselyyn vastasi yhteensä 66 henkilöä. Alkuvuodesta 
2013 järjestetyssä Yhdessä Oulussa -tilaisuudessa esite-
tyssä kyselyssä 23 henkilöä antoi mielipiteensä koskien 
tarkeimpiä rahoitettavia kohteita tulevalla ohjelmakau-
della.

Syksyllä 2012 alueen kuntien luottamushenkilöitä 
käytiin informoimassa tulevaisuudesta ja kuulemassa 
tarpeista. Strategia on ollut kuntien kommentoitavana 
toukokuussa 2013 sekä lähetetty tiedoksi ja kommen-
toitavaksi myös muille yhteistyökumppaneille ja sidos-
ryhmille, joita ovat lähialueen toimintaryhmät, oppilai-
tokset, yritysneuvojat ja ELY-keskus. Strategialuonnos ja 
sen päivitykset ovat olleet nettisivustolla kommentoi-
tavana lokakuusta 2012 lähtien. Sähköisesti lähetettyjä 
kommentteja ja täydennystarpeita ohjelmaan saatiin 
kymmenen. Kuntarahasitoumukset saatiin pääosin 
syksyllä 2013. Oulun kaupunki päätti sitoutumisestaan 
10.2.2014.

Oulun Seudun Leaderin henkilöstö on osallistunut 
aktiivisesti valtakunnallisiin tilaisuuksiin ja alueella mm. 
Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen ja maaseutuverkoston järjestämiin arvi-
ointitilaisuuksiin ja tulevaisuuteen suuntaavan toimin-
nan keskustelutilaisuuksiin. Toimintaryhmän toimin-
nasta on tiedotettu aktiivisesti eri tilaisuuksissa mm. 
Oulun kaupungin luottamus- ja virkahenkilöstölle, MY-
Rin maaseutujaostolle. Lisäksi strategiasta on tiedotet-
tu aktiivisesti useissa eri tilaisuuksissa, joita muut toimi-
jat ovat järjestäneet tai joita olemme olleet yhteistyössä 
järjestämässä. 

Oulun Seudun Leaderin hallitus on kokouksissaan 
käsitellyt strategian ja laatukäsikirjan eri osa-alueita. 
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Hallitus hyväksyi strategian 5.5.2014. Strategian liit-
teenä oleva laatukäsikirja hyväksyttiin 22.5.2014. Stra-
tegiaa on esitelty myös vuosikokouksissa 16.4.2013 ja 
5.5.2014.

Innovatiivisuus ja verkoston rakentaminen ovat to-
teutuneet myös kehittämisstrategian laadinnassa. Pai-
kallista kehittämistä ja verkoston rakentamista on teh-
ty laatimalla yhteinen Pohjois-Pohjanmaan paikallinen 
kehittämisstrategia, jota on ollut yhteistyössä rakenta-
massa Aluekehityssäätiö FAR yhdessä viiden toiminta-
ryhmän kanssa. Pohjois-Pohjanmaan alueella toimivat 
toimintaryhmät ovat toteuttaneet myös yhteistä näky-
vyyttä nettisivustonsa avulla, missä on nähtävillä mm. 
yhteinen hankerekisteri (www.popleader.fi).  

Sosiaalinen media on myös otettu käyttöön tie-
dottamisen välineenä liittyen valmisteluprosessiin ja 
aluetilaisuuksien järjestämiseen. Strategian eri versiot 
kehittämistyön ajalta on ollut jatkuvasti nähtävillä ryh-
män nettisivulla ja sitä on tuotu aktiivisesti tiedoksi kai-
kissa alueen tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Nettisivujen 
kautta oli mahdollisuus kehittämisstrategian kommen-
tointiin sähköisen palautelomakkeen avulla vuoden 
2013 aikana. Ajankohtaisista asioista informoitiin face-
book-sivulla, jotka otettiin käyttöön strategiaprosessin 
aikana. 

Keväällä 2013 haastateltiin kahden kunnan nuoriso-
neuvostoja (osallistujia 15 kpl). Haastatteluilla haluttiin 
tuoda kehittämisstrategiaan mukaan nuorten näkökul-
maa. Tätä työtä jatketaan ja nuoria pyydetään mukaan 
uusien toimintatapojen suunnitteluun. 

3.3 PAIKALLISET KEHITTÄMISTARPEET
Alueen asukkaille on tärkeää, että perustarpeet tule-
vat kohtuullisella tasolla toteutetuksi. Asuminen, työ, 
peruspalvelut ja ravinto tulisivat olla turvattuja, minkä 
jälkeen voidaan alkaa pohtia viihtyvyyteen ja alueen ke-
hittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Palveluista tärkeinä 
pidetään kauppaa ja mahdollisia monipalvelupisteitä, 
jotka voivat tarjota erilaisia palveluita alueilla esim. kun-
tien ja muiden viranomaisten palvelut, hyvinvointi- ja 
harrastuspalveluita sekä terveyspalveluja. Vapaa-ajan ja 
liikuntapaikkojen osalta maaseudulla halutaan mahdol-
listaa harrastaminen lähialueella, joten paikallisten har-
rastuspaikkojen ja yhteisten toimintatilojen ylläpito- ja 
olemassaolo ovat keskeisiä yhteisöllisyyden edellytyk-
siä. 

Infrastruktuuriin liittyen asukkaat pitävät tärkeinä 
teiden kunnossapitoa, kevyen liikenteen väylien kehit-
tämistä turvallisuuden näkökulmasta sekä laajakaistan 
kehittämistä maaseutualueilla. Tärkeää on sähköisten 
palvelujen kehittyessä myös mahdollisuus saada opas-
tusta, neuvontaa ja koulutusta sähköisten palvelujen 
tehokkaaksi hyödyntämiseksi. Syrjäisimmillä alueilla 
voidaan yritystoiminnan mahdollistamiseksi toteuttaa 
myös kokeiluja keskitetyistä palvelupisteistä ja yritysho-
telleista.

Maaseudun kehittämisen keskeinen edellytys on 
työn ja yrittäjyyden edistäminen. Kaikki yritystoiminta 
luo elinvoimaa ja uusia työmahdollisuuksia. Erityisesti 
kehitetään paikallisiin resursseihin perustuvaa jalostus-
toimintaa ja uusia innovaatioita sekä uusia palveluita 
ja palvelumalleja luovia ja kokeilevia yrityksiä. Uudet 
mahdollisuudet voivat nousta esimerkiksi lähiruoasta ja 
verkostojen kehittämisestä sen ympärillä, uusiutuvasta 
energiasta tai lähialueen matkailupotentiaalista. Nuor-
ten yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä 
ollaan aktiivisesti mukana. Myös yrittäjien liiketoimin-
taosaaminen ja markkinointi, myynti sekä tuotteistami-
nen ovat tärkeitä innovaatiota mahdollistavia kehittä-
mistoimenpiteitä.

Yhteisöllisyys ja sen edistäminen sekä ihmisten 
osallistuminen oman elinympäristönsä kehittämiseen 
koetaan tärkeiksi.  Harrastustoiminta, yhteisölliset ta-
pahtumat, kulttuurin tuominen lähelle ihmisiä, lähilii-
kuntapaikat, yhteistoiminta ja talkoot ovat yhteisölli-
sen toiminnan muotoja, joissa halutaan olla mukana. 
Naapuriavun muodossa ollaan valmiita toimimaan lä-
hialueen hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseksi.  
Toimintaa järjestetään kaikenikäisille miehille, naisille 
ja lapsille. Energiaomavaraiset kylät ja puhdas ja turval-
linen vesi ovat myös maaseutualueilla tulevaisuuden 
haasteita sekä mahdollisuuksia. Hyvinvoinnin ja tervey-
den edistäminen ja uusien palvelumallien pohtiminen 
yhteisöissä ovat myös haasteita ja paikalliseen kehittä-
miseen voimakkaasti nousevia uusia mahdollisuuksia.

Ympäristön ja maiseman suunnitelmallinen kehit-
täminen ja paikallisen kehittämisen kautta yhteisöjen 
mahdollinen osallistuminen ja suunnitelmien toteutta-
minen on tärkeää. Erityisesti vesistöt ovat tärkeitä vir-
kistyskäytön näkökulmasta ja mahdollistavat monen-
laisia luontoon liittyviä aktiviteetteja: kalastus, melonta, 
veneily jne. Reitistöt ja taukopaikat ovat vapaa-ajan 
viettoon läheisesti liittyviä elementtejä ja niiden kun-
nossapito ja kehittäminen ja niistä tuotettavan tiedon 
lisääminen sekä erilaiset kartoitukset käyttöön liittyen 
nähdään tarpeellisina. 

Nuoret ovat kehittämistoimien keskiössä. Nuorten 
aktivointiin tulee panostaa, niin että heidät saadaan 
osallistumaan paikalliseen kehittämiseen ja oman tu-
levaisuuden luomiseen maaseudulla. Nuoret ovat kiin-
nostuneita elinympäristössään myös aivan samoista 
asioista kuin aikuisetkin. Valmisteluprosessin aikana 
tehdyissä haastatteluissa selvisi, että nuoria huolestut-
tavat lähipalveluiden katoaminen, teiden huono kunto 
ja luonnonympäristön tila. Nuoret nostivat esiin myös 
sen, miten tärkeää heille on luoda mahdollisuuksia yh-
dessäoloon ja keskinäiseen kanssakäymiseen. Yhteistyö 
paikallisten nuorisotoimijoiden, kuten kuntien nuo-
risotyöntekijöiden ja eri järjestöjen edustajien kanssa, 
on erittäin tärkeää ja tätä verkostoa on alettu luomaan 
vuoden 2013 loppupuolella. Paikallisilla toimijoilla on 
tärkeää tietotaitoa juuri heidän alueensa nuorista ja 
suorat yhteydet nuoriin syntyvät näitä kanavia pitkin.
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3.4 SWOT 

Vahvuudet 
(joiden varaan voidaan välittömästi alkaa rakentaa) 
• Keskeinen sijainti Suomessa ja Oulun keskustan 
  läheisyys
  Maaseutu-kaupunki vuorovaikutus
• Monipuoliset luonnonvarat 
• Alueen monimuotoisuus 
• Yhteisöllisyys ja yrittäjyyshenkisyys, runsas 
  yritystoiminta
• Paljon nuoria ja nuoria yrittäjiä 
• Ammattitaito, kokemus ja valmiit organisaatiot ja 
  yhteistyökumppanuudet kehittämistyössä
• Tilaa rakentaa 
• Hyvä aktiivisuus ja hankeosaaminen kylissä 
• Alueen toimintaryhmien keskinäinen yhteistyö 

Heikkoudet (jotka täytyy korjata tai niiden vaikutusta 
tulee vähentää tai pyrkiä parantamaan) 
• Väestörakenteen ja muuttoliikkeen epäedulliset 
   muutokset
   ja vaikutukset erityisesti harvaan asutulla alueella
• Pitkät etäisyydet ja harva asutus 
• Puutteellinen maankäytön suunnittelu
• Ikärakenteen voimakas alueellinen vaihtelu ja 
  alueiden erilaiset tarpeet
• Infra- ja palvelutarjonnan heikkeneminen erityisesti 
  taajamien ulkopuolella 
• Huono tieto- ja liikenneverkosto, tiestön huono 
  kunto ja turvallisuus
• Nuorten heikko työllistyminen 
• Nuorten maaltapako harvaanasutulta alueelta ja 
  koulutustason alhaisuus
• Kulttuuriympäristön rappeutuminen 
• Kyläsuunnitelmat irrallaan kuntasuunnitelmista 
• Alueen sisäinen viestintä ja vuorovaikutus 
• Oman pääoman ja yksityisen rahoituksen puute
• Jalostuksen häviäminen

Mahdollisuudet (jotka voidaan tulevaisuudessa 
hyödyntää) 
• Uusiutuvan energian tuotanto ja käyttöönotto  
• Innovaatioiden taloudellinen hyödyntäminen ja 
  uudet tavat tuottaa palveluja
• Etätyön mahdollistava tekniikka ja työn 
  paikkasidonnaisuuden väheneminen
• Kuntien palvelurakenneuudistus  
• Pienyritysten ja palveluiden tarve 
• Yritystoiminta lisääntyy, uudistuu ja moni-
  muotoistuu ja verkostoituu
• Yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys ja 
  sopimuksellisuus
• Alueelta lähteneiden osaajien paluumuutto sekä    
  heidän kontaktiensa ja aktiivisuutensa 
  hyödyntäminen 
  alueen kehittämistyössä 
• Uusien ja nykyisten asukkaiden yhteistoiminta sekä 
  maaseutu-kaupunki vuorovaikutus 
• Luonnon- ja kulttuuriympäristön kehittäminen
• Lähidemokratian ja yhteisöllisyyden merkityksen 
   korostuminen
• Alueellinen yhteistyö ja alueiden välinen yhteistyö
• Kysyntälähtöinen kehittäminen 

Uhat (jotka täytyy tulevaisuutta suunniteltaessa 
huomioida) 
• Keskittämistä suosiva aluepolitiikka 
• Pääomien puute
• Muutostilanteessa kehittämistoiminta hidastuu
• Palvelurakenteen heikkeneminen ja joukko-
  liikenteen väheneminen 
• Maaseudulla asumisen hinnan nousu (jätevesi, 
  sähkö, öljy) 
• Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamattomuus
• Koulutuspaikkojen vähentäminen ja 
  oppisopimusjärjestelmän supistaminen
• Yrittäjien ikääntyminen, yrittäjyysosaamista tai 
  työvoimaa ei löydy 
• Yhteiskunnan jakautuminen erilaisiin ryhmiin, 
  eriarvoisuuden lisääntyminen
• Asumisen turvattomuus vanhusväestön osalta
• Sosiaaliset ongelmat

 

Megatrendejä, jotka tulevat vaikuttamaan vahvasti 
tulevaisuuteen toiminta-alueella ovat yhteisöllisyyden, 
osallisuuden ja lähidemokratian edistäminen sekä vih-
reän talouden mukaan tuominen ajatteluun ja toimin-
taan kaikilla tasoilla. Yhteisöllisyyden lisääminen ja lä-

hidemokratian kehittäminen ovat alueella kuntatasolla 
eteneviä prosesseja, joiden edistämisessä ollaan mu-
kana vahvistaen tiedon leviämistä ja mahdollisuuksien 
hyödyntämistä.
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SWOT-analyysissä esitetyistä asioista tärkeimpänä 
alueen kehittämiseen vaikuttavana vahvuutena koe-
taan alueen monimuotoisuus eli elinkeinojen laaja 
kirjo, erilaisia maisema-alueet (meri, joet, metsät kult-
tuuriympäristö) sekä maaseututyypit (ydinmaaseutu, 
harvaan asuttu maaseutu). Samalla vahvuutena koe-
taan myös alueen tarjoamat luonnonvarat, joiden hyö-
dyntäminen kestävällä tavalla on alueella maaseudun 
tarjoama perusta elinkeinolliseen toimintaan. Asukkai-
den yhteisöllisyys ja yrittäjähenkisyys edistävät uusien 
innovaatioiden ja luovuuden käyttöä alueen kehittämi-
sessä. Maaseudun ja kaupungin välinen vuorovaikutus 
ja alueen keskeinen sijainti tuovat puitteet ja kysyntää 
myös maaseudulle. Erityispiirteenä toiminta-alueella on 
huomioitava nuorten suuri osuus väestöstä. Nämä vah-
vuudet antavat laajasti mahdollisuuksia alueen kehittä-
miseen ja kehittymiseen. 

Heikkoutena alueen kehittämiselle nähdään erityises-
ti palvelurakenteiden heikentyminen sekä monet muut 
yleisesti maaseudulla ongelmiksi nähdyt asiat, kuten 
pitkät etäisyydet, maankäytön suunnittelun puutteet 
ja vääristynyt ikärakenne. Heikkouksien korjaamiseen 
suunnataan aktiivista toimintaa edistäen yrittäjyyden 
ja työpaikkojen syntymistä, uusien yrittäjyyden malli-
en ja sopimuksellisuuden käyttöönottoa, kyläverkkojen 
rakentamista, tieisännöintiä, verkostojen laajenemista 
uusilla kehittyvillä toimialoilla, joita ovat mm. lähiruo-
ka, uusiutuva energia. Heikkouksina pidetyt asiat halu-
taan myös nähdä mahdollisuuksina, joita paikallisessa 

kehittämisessä tullaan huomioimaan ja kehittämään 
kysyntälähtöisestä näkökulmasta. Esimerkiksi julkisten 
palveluiden heikentyessä mahdollisuudeksi muodos-
tuvat uudenlaiset tarpeet paikallisille pienyrityksille ja 
palveluille sekä etätyölle.

Mahdollisuuksista vahvimmin halutaan edistää inno-
vaatioiden taloudellista hyödyntämistä ja uusia tapoja 
tuottaa palveluja. Yritystoiminnan lisääntyminen, uudis-
tuminen ja monimuotoisuuden lisääntyminen nähdään 
mahdollisuutena. Paikallisessa kehittämisessä panoste-
taan yritysten verkostoitumiseen ja esimerkiksi paikal-
listen jalostusketjujen syntymiseen sekä tuoteryhmien 
kehittämiseen. Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yrittä-
jyys tuodaan aktiivisesti esille mahdollisuutena paikal-
lisen toiminnan kehittämisessä. Sopimuksellisuus on 
yksi varteenotettava mahdollisuus kuntaliitosten laa-
jentaessa kuntien alueita ja siihen liittyen kehitetään 
asukkaiden osaamista, verkostoja ja toimintaympäristö-
jä maaseudulla. 

Ulkopuolelta tulevana uhkana alueella koetaan ole-
van keskittämistä suosiva aluepolitiikka. Uhkakuvat 
tullaan huomioimaan paikallista kehittämistä toteu-
tettaessa, koska asenneilmapiiri vaikuttaa asukkaiden 
mielikuvaan tulevaisuudesta. Paikallisella kehittämisellä 
ylläpidetään maaseudun elinvoimaisuutta ja annetaan 
mahdollisuuksia uudenlaisiin kokeiluihin. Yritystuet ja 
kehittämistuet antavat tällaisen positiivisen mielikuvan 
maaseudun asukkaille. 

VISIO 

Yrittäjyydellä ja yhteisöllisellä
toiminnalla kohti tulevaisuuden

viihtyisiä, elinvoimaisia ja
palvelevia kyliä.
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4. STRATEGIAN TOTEUTUS
 

4.1 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
Tärkeimmiksi tavoitteiksi kehittämistoiminnassa nousi-
vat seuraavat painopisteet:

A. Yrittäjyyden tukeminen, yritysten 
kehittäminen ja yritysverkostot

B. Maaseudun raaka-aineiden, rakennusten ja 
muiden resurssien aineellinen ja aineeton 
hyödyntäminen ja kehittäminen

C. Sosiaalisen ympäristön ja elämän laadun 
kehittäminen sekä elinolojen parantaminen ja 
yhteisöllisyyden tukeminen

Kaikissa tavoitteissa ovat läpileikkaavina 
näkökulmina nuorten huomioiminen, 
innovaatioita hyödyntävä toiminta sekä tasa-
arvoisuus alueellisesti ja eri väestöryhmien 
välillä sekä kestävä kehitys ja kansainvälisyys. 

Alueellisesti ja eri väestöryhmien välillä toteutuu 
tasa-arvon vaatimus. Samoin huomioidaan naisten ja 
miesten tasa-arvoisuus hanketoiminnassa tasa-arvo-
lain osoittamalla tavalla. Kaikessa hanketoiminnassa 
halutaan ottaa huomioon maaseudun nuoret ja heidän 
mahdollisuutensa osallistua. Hankkeita toteutetaan 
huomioiden väestöä elinkaarimallin mukaisesti. Ra-
hoitettavat hankkeet kohdistuvat kaikkiin ikäryhmiin, 
vaikkakin laadullisesti tavoitellaan erityisesti nuorten 
paikallisen identiteetin vahvistamista. Päätöksenteko 
on avointa ja ennalta sovituin kriteerein ohjattua.

Resursseja ohjataan myös innovaatioiden kehittämi-
seen ja kokeilevaan kehittämistoimintaan. Innovaatio 
on lähtöisin paikallisista olosuhteista, tarpeista ja mah-
dollisuuksista. Innovatiivisuutta voi olla paikallisesti 
uusi toimintamalli tai -tapa, uusi tuote tai palvelu. Uusia 
toimintatapoja edistetään ennakkoluulottomasti asi-
akas- ja ratkaisukeskeisyyteen kannustaen. Erityisesti 
palvelualalla kannustetaan tuotteiden kehittämiseen 
harvaan asutulla alueella sekä sähköisten sovellusten 
ja osaamisen kehittämiseen sähköisten palvelujen käyt-
töönotossa. 

Kansainvälistymistä viedään eteenpäin tiedottamalla 
mahdollisuuksista ja neuvomalla toimijoita. Yhteistyö ja 
verkostoituminen eri toimijoiden kanssa sekä koulutus 
ovat avainasemassa, jotta kansainvälisiä aloitteita saa-
daan alueelta esille. Nuorille ja nuorisotoimijoille tar-
jotaan mahdollisuuksia kansainvälisiin avauksiin tarjo-
amalla mm. apua ja koulutusta eri kansainvälistymisen 
kanavien ja ohjelmien käytössä.

Huomiota kiinnitetään positiivisesti ekologisuuteen, 
ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Vähähiilisyyttä 
huomioidaan ja sitä edistetään hanketoiminnassa mah-

dollisuuksien mukaan. Kannatetaan uusiutuvan energi-
an hyödyntämistä ja käyttöönottoa. Hanketoiminnalta 
vaaditaan myönteisiä ympäristövaikutuksia ja ekologi-
sesti kestävän kehityksen kriteerit täyttävää toimintaa. 

A. Yrittäjyyden tukeminen, yritysten 
kehittäminen ja yritysverkostot
Yrittäjyyden edellytysten parantaminen synnyttää uu-
sia työ- ja ansaintamahdollisuuksia sekä edistää alu-
een elinvoimaa. Tukea suunnataan yrityksille (alle 10 
htv), jotka synnyttävät uusia työpaikkoja, kehittävät 
toimintaansa ja erityisesti uusille aloittaville yrityksille 
toiminnan tehokkaaseen liikkeellelähtöön ja osaamisen 
kehittämiseen. Myös osuuskunnat, yhteisöllinen yrittä-
jyys, yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaalinen yrittäjyys 
sekä kaikenlainen uusien tulonhankkimisen muotojen 
ja osaamisen lisääminen edistävät alueen kehittymistä 
ja ovat näin välineitä vision toteuttamiseen ja asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseen.

Toimialoja, joille alueella on asetettu kehittämista-
voitteita ovat mm. erilaiset palvelut, matkailu, bioener-
gia, hyvinvointi, luovat alat ja lähiruoka. Leader-ryhmä 
rahoittaa mikroyrityksiä kaikilla mahdollisilla toimialoil-
la, niin ettei rahoituksellaan vääristä alueellista kilpailu-
tilannetta. Tukea myönnetään innovatiivisiin ja toimin-
ta-alueellaan uudenlaisiin yritys- ja palveluratkaisuihin 
ja yritysten yhteisiin verkostomaisiin hankkeisiin. Inno-
vatiiviset hankkeet tunnistetaan tutustumalla alueen 
kilpailutilanteeseen, laadittuihin tarvekartoituksiin ja 
tutustumalla paikallisiin palvelupuitteisiin sekä selvittä-
mällä uusien toimintamuotojen soveltumista alueelle.

Tavoitteena suunnata rahoituksesta 50 % 
seuraaviin toimenpiteisiin: 
- Yritystuen eri muodot aloittaville yrittäjille
- Yritystuen eri muodot toimiville yrityksille 
- Yritysten yhteistyö, osaamisen ja markkinoinnin 
   kehittäminen

B. Maaseudun raaka-aineiden, rakennusten ja mui-
den resurssien aineellinen ja aineeton hyödyntämi-
nen ja kehittäminen
Luonnonvarojen paremmalla talteenotolla, maaseudun 
raaka-aineiden jalostusketjuilla ja aineettomien resurs-
sien käytön tehostamisella kehitetään aluetaloutta. 
Teemoina kehittämisessä ovat erityisesti lähiruoka, uu-
siutuva energia ja biotalous sekä kulttuuriympäristön ja 
-maiseman tuotteistaminen sekä harrastus-, palvelu- ja 
muut toimintaympäristöä parantavat hankkeet. 

Alueen matkailun kannalta kehitettäviä ja paremmin 
hyödynnettäviä mahdollisuuksia ovat suurempien mat-
kailullisesti merkittävien keskusten Syötteen ja Rokuan 
lisäksi mm. Varjakka, Virpiniemi, Koiteli, Kierikki, Tur-
kansaari, jokivarret, reitistöt ja paikalliset tapahtumat.  
Luonto- ja kulttuurimatkailuun liittyvät resurssit ovat 
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alueella vahvuus ja mahdollisuus matkailun toimialalla. 
Myös lähialueella tapahtuva matkailu ja retkeilyn kehit-
tyminen ovat teemoina nousseet esiin ja ovat edistettä-
viä toimintatapoja.

Luonnonympäristöjen, vesistöalueiden ja maiseman 
parantamiseksi on mahdollisuus toteuttaa yhteisölli-
sesti pienimuotoisia suurempaan kokonaisuuteen liit-
tyviä hankkeita. Toteutettavia hankkeita ovat reitistöt, 
vesistöjen pienet kunnostus- ja rakentamishankkeet, 
paikalliset ympäristöä suojelevat ja parantavat toimet. 
Paikallisten maisemaan, ympäristöön ja vesistöihin 
kohdistuvien hankkeiden tulee hyödyttää monipuoli-
sesti ja laajasti alueen käyttäjiä: asukkaita, vapaa-ajan 
asukkaita, harrastajia ja elinkeinojen harjoittajia. Näillä 
hankkeilla ei ole suurempaa alueellista merkitystä ja 
siten ei myöskään muita mahdollisia rahoitusvälineitä. 
Hankkeet ovat kuitenkin yhteisöllisesti merkittäviä ja 
toteutettavia ja siten edistävät paikallisesti yhteisöllistä 
toimintaa ja sen kehittymistä. Tällaisia hankkeita on jo 
kartoitettu ELY-keskuksen toimesta ja yhteistoimintata-
voista on neuvoteltu Leader-ryhmän kanssa.

Paikalliset kyläkohtaiset laajakaistahankkeet sekä 
alueiden omavarainen energiatalous ovat edistettäviä 
uusia yhteisöllisiä toimintatapoja, joihin kannustami-
seksi rahoitetaan tehokkaita pilottiluonteisia hankkeita. 
Yleishyödyllisissä investoinneissa tavoitellaan myös vä-
hähiiliseen talouteen siirtymisen ja uusiutuvan energi-
an käyttöönoton sekä sen tuotannon ja jakelun kasvua 
sekä energiatehokkuuden parantamista.

Yhteisöjen toimitilainvestoinnit, jalostus-, jakelu- 
ja verkostotoiminnan tukeminen sekä tapahtumien 
investoinnit ovat mahdollisia. Toimitilainvestointeja 
edistetään erityisesti niissä paikoissa, joissa yhteisöjen 
käytössä ei ole tiloja lainkaan. Olemassa olevissa tiloissa 
edistetään monipalvelupisteiden ja palvelukeskusten 
kehittämistä ja niihin liittyvien kone- ja laiteinvestoin-
tien tarvetta.

Tavoitteena suunnata rahoituksesta 35 % 
seuraaviin toimenpiteisiin: 
- Yleishyödyllisessä käytössä olevat tilat: 
  rakentaminen ja peruskorjaus
- Yhteiseen käyttöön tulevien kalusteiden, 
  koneiden ja laitteiden hankinta
- Teemahankkeet yleishyödyllisiin pieniin kone- 
   ja laitehankintoihin, ympäristöinvestointeihin, 
   kylien palvelupisteisiin 
- Ympäristöön liittyvien investointien tukeminen 

C. Sosiaalisen ympäristön ja elämän laadun 
kehittäminen sekä elinolojen parantaminen ja 
yhteisöllisyyden tukeminen
Maaseutuyhteisöjen toimintaa edistetään ja suunna-
taan suunnitelmallisen kehittämisen aikaansaamiseksi 
ja asumisviihtyvyyttä ja palveluja synnyttäviin toimiin. 
Hyvinvointia edistävät ja syrjäytymistä ehkäisevät ta-
voitteet ja toimenpiteet luovat viihtyvyyttä ja puitteita 

monipuoliseen tilojen käyttöön. Yhteisöjä kannuste-
taan kylä-, hyvinvointi- ja ympäristösuunnitelmien laati-
miseen ja niiden toteuttamiseen. Tapahtumista kannus-
tettavia ovat erityisesti ne, joilla on jatkosuunnitelma 
tai aiemmin menestyneet tapahtumat, jotka kehittävät 
toimintaansa eteenpäin uudella tavalla.

Toimintaryhmän aktivointityöllä edistetään yhteisöl-
lisyyden toteutumista ja mahdollisuuksia edistää yhtei-
söllisiä aloitteita erilaisin toimenpitein. Yhteisöjen ver-
kostoitumista tuetaan yhdessä toteutettavien toimien 
ja hankkeiden avulla.  Yhteisötoimijoiden kehittämistoi-
mintaa ovat mm. osaamisen ja palvelujen kehittäminen, 
tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen, yrittäjyyskasva-
tus, hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisääminen.

Painopisteen toteuttamisessa korostuvat erityisesti 
tasa-arvoisuutta tavoitteleva toiminta. Eri ikäluokat ja 
väestöryhmät toteuttavat yhteisöllisyyteen ja elinolojen 
parantamiseen liittyviä toimenpiteitä omista lähtökoh-
distaan. Kehittämisessä nousevat esiin myös maaseu-
tu-kaupunki vuorovaikutuksen mahdollisuudet. 

Tavoitteena suunnata rahoituksesta 15 % 
seuraaviin toimenpiteisiin: 
- Yhteisöjen toiminnan, tapahtumien  ja viestin-
nän
   kehittäminen hanketyön välineillä
- Tuetaan uusien toimintatapojen kehittelyä 
   maaseutualueiden palveluiden järjestämiseen

Alueiden välinen ja kansainvälinen työ
Alueen toimijoita on ollut mukana muutamissa alueiden 
välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa. Hanketoimijoi-
den aloitteita on noussut esiin tulevallekin ohjelmakau-
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delle. Vastaaviin hankkeisiin kannustetaan mikäli yh-
teistyö eri toimijoiden välillä tai hankkeessa toteutetut 
toimet vaativat alueellista tai kansainvälistä yhteistyötä. 
Myös alueiden väliset hankkeet rakentuvat aina paikalli-
sista tarpeista ja ne syntyvät usein toimijoiden luontai-
sen yhteistyön kautta. 

Kansainvälistymistä alueella viedään eteenpäin tie-
dottamalla eri mahdollisuuksista ja neuvomalla toi-
mijoita sekä mahdollisuuksien mukaan osallistumalla 
hankkeisiin, jotka edistävät toimijoiden kansainvälisty-
mismahdollisuuksia. Yhteistyö ja verkostoituminen eri 
toimijoiden kanssa sekä koulutus ovat avainasemassa, 
jotta kansainvälisiä aloitteita saadaan esille. Kansainvä-
listymisen osalta Pohjois-Pohjanmaan Leader-ryhmistä 
toiset ovat jo pidemmällä omilla alueillaan. Leader-ryh-
mien yhteistyön kautta on mahdollisuus rakentaa konk-
reettisia yhteistyöverkostoja ja lisätä tietoa sekä hyviä 
käytäntöjä alueen toimijoiden välillä.

4.2 VALINTAKRITEERIT
Paikallisesti laadituilla valintakriteereillä pyritään löytä-
mään parhaiten kehittämisstrategiaa toteuttavat hank-
keet. Peruskriteerit kuvaavat hankkeen toteuttamiskel-
poisuutta ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa 
kaikkia peruskriteereitä. Yleiset valintakriteerit koostu-
vat strategian tavoitteiden läpileikkaavista teemoista 
ja rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa vähintään 

yhtä yleistä kriteeriä. Lisäksi rahoitettavien hankkeiden 
tulee hanketyypistä riippuen toteuttaa vähintään yhtä 
joko yritystuen tai hanketuen kriteeriä. Valintakritee-
rien perusteella hankkeita voidaan tarvittaessa laittaa 
paremmuusjärjestykseen. Lisäksi hankkeiden valintaan 
vaikuttavat hallituksen tekemät linjaukset.

Peruskriteerit:
- Hanke toteuttaa paikallista strategiaa
- Hanke on syntynyt paikallisista tarpeista
- Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu 
  alueelle
- Hankkeella on tekniset edellytykset hyväksi
   hankkeeksi
- Hakijalla on taloudelliset edellytykset 
   toteuttaa hanke
- Hanke on kustannusarvioltaan realistinen
- Hankesuunnitelma on johdonmukainen
- Hankkeessa aloitettu toiminta jatkuu 
  toteutusajan jälkeen
- Hankkeessa toteutettavat toimet eivät 
  vääristä kilpailua

Yleiset kriteerit:
- Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen tai
  uuden asian tuomiseen alueelle)
- Hankkeessa on huomioitu tasa-arvo 
- Hanke kohdistuu nuoriin
- Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys
- Hanke kehittää mukana olevien toimijoiden 
  kansainvälisiä yhteistyövalmiuksia

Yritystuet:
- Hanke edistää yrittäjyyttä alueella
- Hankkeen avulla parannetaan työllisyyttä
- Yritystoiminta tukee seudun palvelutarpeita
- Hanke edistää seudun kilpailukykyä

Hanketuet:
- Hanke hyödyttää olemassa olevia resursseja 
  ja edistää niiden käyttöönottoa
- Hanketoteuttajat ovat sitoutuneita toimintaan
- Hanke parantaa ympäristöä
- Hanke edistää yhdessä tekemistä
- Hankkeen avulla luodaan uutta toimintaa 
- Hanke lisää alueen asukkaiden viihtyvyyttä
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 4.3 YHDISTYKSEN MUU 
       KEHITTÄMISTOIMINTA
Nuoriso-Leader
Nuorten omiin hankkeisiin etsitään mahdollisimman 
helppoja ja nopeita toteutusmalleja esimerkiksi koor-
dinoimalla toimintaa ja kehittämällä Nuoriso-Leader 
-toimintamallia, jossa nuorille voidaan myöntää pieniä 
omien hankkeiden toteuttamiseen tarkoitettuja avus-
tuksia. Nuoriso-Leaderistä on Pohjois-Pohjanmaalla hy-
viä kokemuksia. Uusien toimintatapojen myötä saadaan 
nuoret mukaan kehittämistoimintaan ja heille koke-
musta omaehtoisesta kehittämistyöstä. Nuoriso-Leader 
tulee painottumaan yrittäjyyteen, tapahtumiin ja toi-
mintaympäristöihin. Kehiteltävissä olevan Nuoriso-Lea-
derin osalta hankkeiden valintakriteerit määritellään 
myöhemmin toimintamallin täsmentyessä alueella.  
Myös tiedon välittämisen tapoihin nuorille kiinnitetään 
huomiota. Tapojen tulee olla juuri nuorille soveltuvia ja 
tarpeeksi konkreettisia. Tieto tulee viedä suoraan nuoril-
le esimerkiksi nuorten vaikuttajaryhmien, kuntien nuo-
risotoimien, koulujen ja järjestöjen kautta ja osallisuutta 
lisätään työpajatyyppisillä tilaisuuksilla. Nuoriso-Leader 
toteutetaan yhteistyössä alueen kuntien kanssa.

Omat kehittämishankkeet
Leader-ryhmä voi myös itse toteuttaa kehittämishank-
keita kehittämisstrategiansa tavoitteiden saavuttami-
seksi. Yhteistyössä toteutetut alueiden väliset ja kan-
sainväliset hankkeet sekä teemahankkeet ovat tällaisia 
toimenpiteitä. Kokemukset Pohjois-Pohjanmaan Lea-
der-ryhmien yhteisestä Yhteisöhautomo – uusien mah-
dollisuuksien maaseutu -hankkeesta ovat olleet rohkai-
sevia ja yhteistyötä tässä muodossa tullaan jatkamaan 
myös tulevaisuudessa.

Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunki-
alueilla 
Kaupunki-maaseutu vuorovaikutusta kehitetään alueel-
la monipuolisesti oman strategian puitteissa. Yhteistyötä 
Oulun kaupungin kanssa rakennetaan ja Leader-toimin-
tatapaa ja osaamista siirretään mahdolliseen toteutu-
vaan kansalaistoimijalähtöiseen paikalliseen kehittämi-
seen. Toimintamallin eteenpäin viemisen edellytyksenä 
on Oulun kaupungin ja kaupunkialueen yhdistystoimi-
joiden sekä Leader-ryhmän yhteistyö. Kehittämiskump-
panina toimintaryhmän näkökulmasta ovat myös Eu-
roopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, 
Euroopan sosiaalirahasto ja Euroopan aluekehitysrahas-
to, joiden osalta ovat yhteistyökumppaneina pääsään-
töisesti Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjan-
maan ELY-keskus.

Kalatalousryhmätoiminta
Oulun Seudun Leader on mukana myös Perämeren ran-
nikon kalatalousryhmässä ja ottaa hallinnoitavakseen 
Perämeren rannikon kalatalousstrategian 2014–2020. 

Oulun Seudun Leaderin toiminta-alue on kalatalouden 
toimijoiden osalta koko Perämeren kalatalousohjel-
ma-alueen keskuspaikka. Kalatalousstrategian rahoitus 
tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. 

4.4 YHTEENSOVITUS 
       MUIHIN OHJELMIIN
Yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan 
ELY-keskuksen kanssa.
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja toimintaryhmät 
ovat valmistelleet maaseutustrategioita yhteistyössä. 
ELY-keskus on vastannut alueellisen maaseutustrategi-
an ja toimintaryhmät paikallisen maaseutustrategian 
valmistelusta. Paikallinen kehittämisstrategia täydentää 
alueellista kehittämisstrategiaa. ELY-keskuksen rahoit-
tamat maaseutuhankkeet ovat pääosin maakunnallisia 
tai seutukuntien välisiä tai kustannusarvioltaan suuria 
paikallisia hankkeita. Toimintaryhmien hankkeet ovat 
puolestaan pienempiä ja paikallisia sekä toteuttavat pai-
kallista kehittämisstrategiaa. Yrityshankkeissa toimin-
taryhmien asiakkaina ovat erityisesti pienet alle 10 htv 
työllistävät maaseutuyritykset ja aloittavat yritykset. Tar-
kemmasta työnjaosta ja yhteistyöstä on laadittu erillinen 
sopimus.  

Manner-Suomen maaseutuohjelma
Toimintaryhmät toteuttavat Manner-Suomen maaseu-
tuohjelman paikallisen kehittämisen Leader-osiota. Toi-
mintaryhmien rahoittamien hankkeiden tulee toteuttaa 
ohjelmassa asetettuja prioriteetteja, jotka horisontaali-
sesti tukevat asetettuja tavoitteita. Oulun Seudun Lea-
der edistää ja rahoittaa aiemmin esitettyjä toimenpiteitä 
strategisen visionsa toteuttamiseksi ja on toiminnassaan 
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huomioinut myös muiden aluekehittäjien tavoitteet. Pri-
oriteeteista tärkeimpänä toteutetaan kuudetta: Sosiaali-
sen osallisuuden, köyhyyden vähentäminen ja taloudel-
lisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla.

Perämeren rannikon kalatalousstrategia 2014–2020
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoilla tuetaan 
erityisesti ammattikalastusta, toimialan kehittämiseen 
liittyviä toimia, kotimaisen kalan alkutuotantoa, jatkoja-
lostusta sekä menekin edistämistä, eri toimijoiden ver-
kostoitumista ja yhteistyötä. Strategian toteuttaminen 
pohjautuu pitkälti alueen toimijoiden aktivointiin ja 
hankkeiden ohjaamiseen eri rahoituskanaviin. Hankkei-
den rahoittamisesta keskustellaan aina hankekohtaisesti 
eri rahoittajien kanssa. 

Muut alueelliset ohjelmat
Pohjois-Pohjanmaa Nuorten maakunta, maakuntasuun-
nitelmassa 2030 visioidaan: Pohjoispohjalaiset tekevät 
tulevaisuutensa. Maakunnan menestystekijöiden jou-
kossa ovat luonnonvarat ja monipuolinen luonto, vahva 
osaaminen ja korkeasti koulutetut nuoret. Kehittämisen 
painopisteitä ovat yrittäjyys, osaaminen, hyvinvointi ja 
kulttuuri sekä hyvä ympäristö, joita yhteen liittää johtava 
asema aluekehittäjänä, yhteistyön edistäjänä ja nuorten 
maakuntana. Yhtenevinä tavoitteina paikallisen kehittä-
misen osalta ovat mm. nuorten syrjäytymisen ehkäisy, 
tasa-arvoisuuteen pyrkiminen kehittämisessä, yrittä-
jyyden edellytysten parantaminen, palvelujen kehittä-
minen muuttuvassa tilanteessa, kansainvälistyminen ja 
myönteisen imagon luominen alueesta. Maaseutu näh-
dään monimuotoisena toimintaympäristönä tulevaisuu-
dessa, jonka kehittämisessä asukkaiden oma luovuus on 
keskeistä. Leader-ryhmän paikallinen kehittämisstrate-
gia tukee maakunnan tavoitteita.

Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelmaluon-
nos Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen ra-
kennerahasto-ohjelmassa on mahdollisuus myös 
paikalliskehittäjille tuottaa uutta lisäarvoa toimintaym-
päristössään. Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen 
kaupunkialueilla on kirjattu mukaan osaksi ohjelmapro-
sessia. Leader-ryhmän rooli on kehittymässä alueella 
myös tältä osalta. 

Kyläohjelma. Pohjois-Pohjanmaan kylät ry on laatinut 
kyläohjelman vuosiksi 2011–2014. Ohjelman toimenpi-
de-ehdotukset on linjattu valtakunnallisen kyläohjel-
man kanssa. Suuntana tulevaisuuteen nähdään mm. ky-
lien monipuoliset toimintakeskukset, sopimuksellisuus, 
hyvät liikenneyhteydet, nuorten toimintamahdollisuu-
det ja kuntien ja kylien kanssa tehtävä yhteistyö. Oulun 
Seudun Leaderin paikallisen kehittämisstrategian kans-
sa suunta on sama, joten yhteistyömahdollisuudet ovat 
monipuoliset. 

4.5 VERKOSTOT JA 
       YHTEISTYÖKUMPPANIT 
Kehittämisstrategian tavoitteisiin pääseminen edellyt-
tää tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Yhteis-
työtä tehdään hanketoimijoiden aktivoinnissa ja tiedot-
tamisessa sekä neuvonnassa.  

Toimiva yhteistyö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuk-
sen kanssa on erittäin tärkeää. Säännöllinen hankera-
hoituksiin liittyvä yhteistoiminta ja tapaamiset ovat ke-
hittyneet edellisen ohjelmakauden aikana joustavaksi 
toimintatavaksi. Yhteistyö sujuu sekä myöntö- ja mak-
satusasioissa hyvin. Tulevat ympäristöön ja vesistöihin 
liittyvät paikalliset hankkeet vahvistavat myös jatkossa 
tätä yhteistyötä. Ympäristöasioissa tullaan yhteistyötä 
tekemään myös kehitteillä olevan välittäjäorganisaation 
kanssa laadukkaiden suunnitelmien aikaansaamiseksi. 

Kunnat ovat aktiivisia kumppaneita rahoituksessa, 
hankkeiden toteuttajina sekä aktivaattoreina asukkail-
leen. Alueen kuntien virkamiehet tekevät aloitteita ja 
osallistuvat paikallisiin hankkeisiin. Kuntia tiedotetaan 
aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta.

Pohjois-Pohjanmaan maaseutufoorumi, johon myös 
Oulun Seudun Leader kuuluu, perustettiin vapaamuo-
toiseksi yhteistyöelimeksi vuonna 2007. Sen tavoitteena 
on parantaa maaseudun näkyvyyttä, edesauttaa sen ke-
hittymistä ja osallistua maaseudusta käytävään keskus-
teluun. Muita kumppaneita verkostossa Pohjois-Poh-
janmaan Leader-ryhmien lisäksi ovat Oulun yliopisto, 
ELY-keskus, Metsäkeskus, ProAgria, Pohjois-Pohjanmaan 
Kylät ry, MTK Pohjois-Suomi, 4H, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Maaseudun Sivistysliitto ja PSK-Aikuisopisto. Maa-
seutufoorumin kautta luotu useiden maaseututoimi-
joiden yhteinen verkosto luo mahdollisuuksia erilaisille 
yhteistyömuodoille alueella ja mahdollistaa tiedonväli-
tyksen toimijoiden välillä. 

Oulunkaaren alueen seudullinen yritysneuvoja, Ou-
lun seudun Uusyrityskeskus ja Business Oulu Oulun seu-
dun kunnissa toimivat kiinteästi hyvinä kumppaneina 
yrityshankkeiden valmistelussa. Yritysneuvojat ohjaavat 
yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia liiketoiminnan suunnittelus-
ta toteutukseen ja toimivat tarvittaessa Leader-ryhmän 
ja yrittäjien välillä neuvottelukumppaneina hankkeiden 
suunnittelussa. Yritysneuvojat informoivat aktiivisesti 
yrittäjiä Leader- rahoitusmahdollisuuksista. Oulun Seu-
dun Leader ry:n asiakaskyselyyn vastanneista yrityksistä 
yli puolet on saanut tietoa Leader-rahoituksesta yritys-
neuvojansa kautta. 

Oppilaitokset ovat yhteistyökumppanina useissa 
alueen hankkeissa. Leader-ryhmän toimesta Oulun seu-
dun ammattioppilaitoksissa tehdään neuvontatyötä. 
Oppilaille informoidaan hanketoiminnasta ja yritysra-
hoituksesta tarkoituksenmukaisella tavalla. Säännöllistä 
yhteistyötä tehdään mm. PSK-Aikuisopiston kanssa am-
mattitutkintoarvioinneissa työelämän edustajina. Lea-
der-ryhmä tarjoaa myös mahdollisuuksia opiskelijoiden 
tutkimus- ja työharjoittelupaikkana. Yhteistyötä tulee 
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tehdä eri koulujen kanssa nuorten aktivoimistoimien ke-
hittämisessä.

Toimintaryhmät ovat aktiivisesti yhteistyössä maa-
kunnallisesti, valtakunnallisesti ja toivottavasti tule-
vaisuudessa myös laajemmin kansainvälisesti. Yhteis-
toimintaa pohjoispohjalaisten toimintaryhmien välillä 
ohjaavat linjaukset, jotka on esitetty Suomen Aluetut-
kimus FAR:n kanssa yhteistyössä tehdyssä asiakirjassa 
Pohjois-Pohjanmaan paikallisen kehittämisen strategia 
2014–2020. Toimintaryhmät kehittävät yhteistä linjaa 
tiedottamiseen ja aktivointiin sekä ryhmien toiminta-
prosessien kehittämiseen. Yhteistyötä tehdään myös 
nuorten hankkeisiin liittyvissä toimissa. Keskeisiä linja-
uksia, joita kehittämistyössä tullaan tulevalla ohjelma-
kaudella huomioimaan ja kehittämään maakunnallisesti 
ovat innovaationäkemykset ja innovaatioiden edistä-
minen sekä kokeilevaan toimintaan suuntautuminen. 
Osaamista jaetaan ja kehittämistä tehdään yhdessä 
mahdollisuuksien mukaan. Alueiden väliseen yhteistyö-
hön on mahdollisuuksia pohdittu myös Lapin ja Kainuun 
Leader-ryhmien kanssa. Erityisesti matkailuun liittyvät 
aloitteet ja monenlaiseen oppimiseen liittyvät toimet 
ovat mahdollisia

Yhteisö- ja yritystoimijat ovat aktiivisia ja kehittävät 
toiminta-aluetta ja palveluja monipuolisesti sekä tuovat 
alueelle elinvoimaa ja työpaikkoja. Hanketoteuttajat ja 
yritystukien hakijat ovat eri väestöryhmistä ja ikäryh-
mistä. Tärkeinä yhteistyökumppaneina alueen yrittäji-
en lisäksi ovat alueen kyläyhdistykset, nuorisoseurat, 
4H-yhdistykset, harrasteseurat sekä muut yhteisölliset 
toimijat. 

4.6 AKTIVOINTI JA TIEDOTTAMINEN
Toimintaryhmän henkilöstö aktivoi monipuolises-
ti alueen asukkaita, yrityksiä ja yhteisöjä ja kannustaa 
hankemuotoiseen kehittämiseen. Osallisuutta lisätään 
kehittämällä sosiaalisen median käyttöä sekä uudista-
malla eri informaatiokanavia, kuten nettisivuja ja tiedot-
teita. Aktivointia toteutetaan ja informaatiota välitetään 
eri kohderyhmät huomioiden kullekin sopivin tavoin. 
Aktivointia tehdään alueella mm. kylävierailuilla ja in-
fotilaisuuksissa. Yrittäjille tietoa välittävät myös yritys-
neuvontaverkoston edustajat. Ohjelmakauden alussa 
toteutetaan hanketyyppien ja rahoitusmahdollisuuksien 
tiedotuskampanja aluetilaisuuksina ja pyynnöstä toteu-
tetaan resurssien puitteissa kylätilaisuuksina. Erityisesti 
Oulunsalon alueen toimijoita aktivoidaan ohjelmakau-
den alussa tiiviisti, koska siellä Leader-työ on uusi toi-
mintamuoto. 

Hanketoteuttajille tarjotaan neuvontaa ja koulutusta 
hankehallinnointiin ja toteutuksen eri hankevaiheiden 
osalta. Hankkeiden taloushallintoon liittyvä koulutus ja 
neuvonta toteutetaan yhteistyössä ELY-keskuksen kans-
sa. 

Toimintaryhmä kertoo avoimesti ja aktiivisesti työn 
tuloksista ja saavutetuista tavoitteista sekä hyvistä käy-
tännöistä, joita on luotu hankkeissa. Leader-työ tuodaan 
positiivisesti esille mahdollisuutena paikalliseen vaikut-
tamiseen ja kehittämiseen. Viestintään ja tiedottamiseen 
liittyen tehdään yhteistyötä maakunnan toimintaryh-
mien välillä. 
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Taulukko 4. Viestintäsuunnitelma.

Kenelle  Mitä    Miten     Milloin

Hallitus  Strategian toteutuminen,   Kokoukset, s-posti, puhelin   Jatkuvasti
  yhdistystoiminta, hankkeiden  rahoitus , nettisivut, intranet, koulutukset 
Jäsenet  Strategian toteutuminen,   Tiedotteet, julkaisut, s-posti,  Ajoittain, tiedote 1-2 krt/v
  yhdistystoiminta, koulutukset nettisivut, retket 
Vuosikokous Kokouksen ajankohta ja   Lehti-ilmoitukset, jäsentiedote, nettisivut, Vuosikokous keväisin
  käsiteltävät asiat, yhdistystoiminta facebook, vuosikokousaineisto 
Kunnat  Strategian toteutuminen,   Vuosiraportti, tiedotteet, tilinpäätös,  Vuosittain / tarvittaessa
  paikallinen kehittäminen,   s-posti, puhelin, henkilökohtaiset käynnit
  yhdistystoiminta  
Hankehakijat Neuvonta rahoitukseen ja  Koulutukset, henkilökoht. neuvonta,  Ohjelmakauden alussa
  hankkeiden toteutukseen liittyen, tiedotteet, lehtijutut, nettisivut   laajemmin, muuten
  yhdistyksen toiminta       aina tarvittaessa 
ELY  Strategian toteuttamiseen liittyvät  s-posti, puhelin, kokoukset,   Jatkuvasti, säännölliset  
  hankkeiden myöntö- ja   palaverit, tilaisuudet,   tapaamiset
  maksatusasiat  
MMM, MAVI Strategian toteutuminen  Vuosiraportti, seurantatiedot  Vuosittain
Järjestöt,  Strategian toteutuminen  Tilaisuudet, palaverit, yhteiset  Ajoittain tarvittaessa
oppilaitokset     koulutukset, s-posti, puhelin 
Toimintaryhmät Toimintaryhmätyöhön liittyvät  Yhteiset koulutukset, s-posti,  Säännöllisesti
  asiat    puhelin, palaverit, facebook tai muut 
      yhteiset kanavat netissä. 
Yritysneuvonta Yrityshankkeiden myöntöön S-posti, puhelin, koulutus etenkin  Tarvittaessa
  ja maksatuksiin liittyvät asiat ohjelmakauden alussa, nettisivut 
Yhteistyö- Strategian sisältö ja sen  Tilaisuudet ja koulutukset, nettisivut, Etenkin ohjelmakauden
kumppanit,  toteutuminen   facebook, paikallislehdet   alussa enemmän, muuten
sidosryhmät          tarvittaessa  
 

Sisäinen viestintä
Toimihenkilöt tekevät työnsä samassa keskeisessä toi-
mipisteessä. Näin viestintä tapahtuu työpäivien aikana 
toimihenkilöiden välillä sujuvasti ja kaikki ajankohtainen 
tieto välittyy nopeasti. Sähköisiä kokouskäytäntöjä kehi-
tetään jatkossa tietoturvan parantamiseksi/parantuessa 
sekä ekologisuus huomioiden ollaan siirtymässä vaiheit-
tain paperittomiin toimintatapoihin. Käyttöön otetaan 
intranet, joka vähentää papereiden kopiointi- ja posti-
tustarvetta ja nopeuttaa informaation saamista.

Jäsenistölle tiedotetaan jäsentiedotteilla 1-2 kertaa 
vuodessa sekä vuosiraportit laaditaan toteutetusta toi-
minnasta ja esitetään vuosikokouksessa.

Ulkoinen viestintä
Aktiivinen ja ajankohtainen viestintä toteutetaan paikal-
lisen median ja omien nettisivujen avulla. Ajankohtaistie-
dotteet medialle ja sidosryhmätiedotus tehdään sään-
nöllisesti ja tarpeiden mukaan. Hankerekisterit pidetään 
ajan tasalla, jotta toimijoilla on mahdollisuus tutustua 
rahoitettuihin hankkeisiin. 
Hankeneuvonta on keskeisin asiakaspalvelumuoto ja 
sen saatavuus taataan koko toiminta-alueella. Toiminta-
ryhmän palvelut on keskitetty helposti saavutettavaan 
toimipisteeseen. Hanketoimijoita neuvotaan valmiste-

lun, toteutuksen ja maksatuksen eli koko hankeproses-
sin ajan.

Henkilöstö osallistuu paikallisiin tapahtumiin ja tie-
dottaa niissä Leader-työstä. Kuntien viranhaltijoita ja 
luottamushenkilöitä informoidaan vuosittain toiminnan 
edistymisestä ja tuloksista tiedottein ja tarjoamalla mah-
dollisuutta esittelyyn kunnan luottamuselimissä.

Lehdistösuhteita hoidetaan ajankohtaistiedotteilla 
tapahtumista ja hanketoiminnan esittelyllä hanketo-
teuttajien toimesta. Alueella toimii kymmenkunta pai-
kallislehteä, joita informoidaan ja seurataan säännölli-
sesti. Ilmoituksia lehtiin laitetaan tarvittaessa.

Tarvittavaa markkinointiin liittyvää materiaalia hanki-
taan toiminnan esittelyä varten. Julkaisuja suunnitellaan 
ja toteutetaan esitteinä ja lehtinä hyvien käytäntöjen 
esiintuomiseksi ja tuloksien esittelemiseksi sekä strate-
gisiin tavoitteisiin pääsemisen edistämiseksi.

Sosiaalinen media
Sosiaalisen median osalta laaditaan erillinen viestintä-
suunnitelma uuden ohjelmakauden alussa. Tavoitteena 
on toteuttaa aktiivinen sosiaalisen median haltuunotto 
ja markkinointikampanja, osaamisen kehittäminen ja 
sosiaalisen median käytön vakiinnuttaminen jokapäiväi-
seen toimintaan.
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4.7 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
Oulun Seudun Leader on laatinut oppimissuunnitel-
man, joka on koottu osaamiskartoituksen, itsearvioinnin 
tuloksien perusteella sekä toimintatapojen ja alueen 
kehittämistarpeiden muuttumisen pohjalta. Oppimis-
suunnitelman tarkoitus on auttaa ylläpitämään ja täy-
dentämään henkilöstön, hallituksen ja jäsenten tieto- ja 
taitotasoa.  Oppimissuunnitelma on osa yhdistyksen 
laatukäsikirjaa ja päivitettävissä toimintaympäristön 
muuttuessa. Oppimissuunnitelmassa on huomioitu toi-
mihenkilöiden ja hallituksen lisäksi myös yhdistyksen 
jäsenet ja hankehakijat. Toimihenkilöiden ja hallituksen 
osaamistarpeet on kerätty keskusteluiden kautta. Han-
ketoteuttajat ja yhdistyksen jäsenet ovat vastanneet 
osaamiskartoitukseen, mikä on toteutettu sähköisenä 
kyselyn keväällä 2014. Vastauksia kyselyyn saatiin 29 kpl. 
Osaamistarpeisiin etsitään erilaisia kehittämistapoja ja 
mahdollisuuksia, joita ovat Leader-ryhmän oma toimin-
ta, sidosryhmien tuottama koulutus, yhteistyökumppa-
neiden tuottamat koulutukset sekä erilliset hankkeet. 
Toimintaa toteutetaan hallintoon varatuilla varoilla ja 
alueen koulutusmahdollisuuksia hyödyntäen sekä tar-
vittaessa erillisin hankkein tai yhteistyössä hanketoimi-
joiden kanssa.

Toimihenkilöt
Leader-ryhmässä tarvitaan monen tason osaamista, 
josta suurin osa kertyy vasta kokemuksen myötä. Toi-
mihenkilöt ovat pitkänlinjan Leader-työn asiantuntijoi-
ta, koska perusosaaminen säilynyt ryhmässä edelliseltä 
ohjelmakaudelta. Uusille työntekijöille laaditaan pereh-
dytyssuunnitelma. Henkilöstön osaamisen tärkeimpiä 
alueita ovat yhdistystoiminta, Leader-työn periaatteet, 
talousasiat, hanketoiminnan prosessit, viestintä ja ver-
kostotoiminta. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti alueella 
ja valtakunnallisesti järjestettäviin koulutus- ja verkos-
toitumistilaisuuksiin. Tulevat vesistönkunnostushank-
keet ja muut ympäristöhankkeet sekä kansainvälisen 
hanketoiminnan lisääminen alueella vaativat lähitule-
vaisuudessa henkilöstön kouluttautumista. Myös uuden 
ohjelmakauden alkaminen tuo tullessaan paljon uuden 
oppimista ja näitä asioita tullaan pohtimaan eri toimijoi-
den kanssa yhteistyössä. 

Hallitus 
Hallituksen jäsenillä toivotaan olevan kokemusta ryh-
män strategisiin painopisteisiin liittyvästä toiminnasta 
tai yritystoiminnasta. Hallituksen kolmikanta mahdollis-
taa erilaisia vahvuuksia omaavien henkilöiden mukaan 
saamisen. Nykyinen yhdistyksen hallitus on kuvannut 

vahvuuksikseen seuraavia asioita: kylätoiminta, verkos-
tot, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, yhdistystoiminta, 
yrittäjyys, pienyrittäjyys, mediaosaaminen, valtion ja 
kuntien hallinto, ympäristöasiat, alue- ja maakunnalli-
nen tieto, kalastus, satamat ja vesillä liikkuminen. Halli-
tukselle järjestetään koulutusta yhdistyksen toimintaan 
ja uuden ohjelmakauden tuomiin muutoksiin liittyen 
sekä säännöllisesti opintoretkiä hankekohteisiin. Tavoit-
teena on myös järjestää Leader-ryhmien hallituksien 
tapaamisia. Uusille jäsenille annetaan perehdytyskan-
sio, mikä sisältää oleellisimmat yhdistyksen toimintaan 
liittyvät asiat. Hallituksen kokoonpanon vaihtuessa ni-
metään uusille hallituksen jäsenille myös vertaistueksi 
vanhempi hallituksen jäsen sekä kartoitetaan uuden jä-
senen osaaminen ja sen täydennystarpeet. Tavoitteena 
on paremmin hyödyntää entisten hallitusjäsenten tietoa 
vertaistuen avulla. 

Yhdistyksen jäsenet, sidosryhmät 
ja hanketoteuttajat
Tavoitteena on lisätä paikallisten toimijoiden ja asuk-
kaiden hanketoimintaosaamista ja hankeprosessin 
oppimista sekä Leader-työn tunnettuutta. Hanke-
suunnitelmien laadinta ja hankeprosessin läpikäynti 
ovat keskeisiä asioita hanketoimijoiden ohjauksessa ja 
neuvonnassa. Muita tärkeäksi koettuja toimintatapoja 
osaamisen lisäämiseksi ovat työpajatyyppiset kurssit 
erityisteemoista esimerkiksi viestinnästä sekä erilaiset 
retket esimerkkikohteisiin. Hanketoimijoille ja kylien 
kehittäjille tärkeitä osaamisen lisäämisen teemoja ovat 
myös yhdistystoiminnan hallinto, talous ja verotus sekä 
suunnitelmallinen toiminta esimerkiksi kyläsuunnittelu 
ja viestintäsuunnitelmat. Koulutusta eri aihepiireistä jär-
jestetään toimijoiden tarpeiden mukaan.

Yrittäjät ohjataan tarvittaessa yrityksien neuvonta- ja 
koulutusverkostoihin. Hanketoiminnasta järjestetään 
hanketoteuttajille ohjaustilaisuuksia Leader-ryhmän 
henkilöstön toimesta. Verkostoja edistetään yhteistyös-
sä yritysten tarpeiden mukaan. Yrittäjillä on mahdolli-
suus omaan kouluttautumiseen kehittämishankkeiden 
kautta.

Toimintaa toteutetaan alueella tarjottavin koulutus-
mahdollisuuksin tai erillisin hankkein. Erittäin tärkeä tie-
don lisäämisen mahdollistaja on myös toimiva hankere-
kisteri, jossa hanketoimijat voivat tutustua rahoitettuihin 
hankkeisiin ja löytää verkostoihinsa kumppaneita. Lisäk-
si yhdistyksen nettisivut ovat oppimisen väline ja niiden 
tulee olla toimivat ja mahdollisimman informatiiviset. 
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Strategian toteutumista seurataan Leader-ryhmän toi-
mesta vuosittain raportoimalla määrällisistä ja laadul-
lisista tuloksista Maa- ja metsätalousministeriöön ja 
ELY-keskukseen. Samat raportointitulokset lähetetään 
vuosittain myös alueen kuntiin ja jaetaan vuosikokouk-
sen yhteydessä jäsenille. Leader-ryhmä pitää omaa rekis-
teriä määrällisistä toteumatiedoista taatakseen ajanta-
saisen tiedon saamisen.  Asetetuilla tavoitteilla halutaan 
hyödyntää olemassa olevaa osaamista ja resursseja, joita 
on luotu aiemmilla kehittämistoimenpiteillä. Alueella on 
paljon hankeosaajia ja yhteistyöverkostot toimivat erit-
täin hyvin, joten dynaaminen kehittämistyö jatkuu välit-
tömästi ohjelmakauden alkaessa.

5. STRATEGIAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI

5.1 MÄÄRÄLLISTEN TULOSTEN 
      MITTAAMINEN 
Kehittämisstrategian tavoitteet on asetettu huomioi-
den aiemmat kehittämistyössä saavutetut tulokset sekä 
panokset. Määrälliset tavoitteet ovat uuden yritystoi-
minnan ja työpaikkojen lisääminen, olemassa olevien 
resurssien parempi hyödyntäminen ja yleishyödyllisten 
kehittämishankkeiden aktiivinen toteuttaminen ja uu-
sien toimijoiden mukaan tuleminen maaseudun ke-
hittämistoimintaan. Painopisteiden osalta on arvioitu 
alustavasti niiden osuudet kehittämisen panoksista (%). 
Tavoitteiden saavuttamista mitataan asetettujen mitta-
reiden avulla (taulukko 5). 

Mittari      Tavoite

Aktivointi- ja tiedotustilaisuudet:
itse järjestetyt     30 kpl
muiden järjestämät    50 kpl
osallistujat (miehet, naiset, alle 35 v.)  800 hlöä (400, 400, 200)
Arvioinnit ja selvitykset    2 kpl
Jäsenmäärä (miehet, naiset, yhteisöt)  300 hlöä (100, 100, 100)
Toimintarahalla työllistyvien määrä   3 htv
Lehtiartikkelit     160 kpl
Uudet yhteistyökumppanit   5 kpl
Uudet yritykset     180 kpl
(miesten, naisten, alle 35 v. perustamat)  (120, 60, 36)
Uudet työpaikat     200 kpl
(miehet, naiset, alle 35 v.)    (120, 80, 40)
Säilytetyt työpaikat    120 kpl
(miehet, naiset, alle 35 v.)    (80, 40, 24)
Yrityshankkeet     300 kpl
Yleishyödylliset hankkeet, joista   120 kpl
ympäristö     40 kpl
rakentaminen, peruskorjaus   60 kpl
muut      20 kpl
Yhteistyöhankkeet, joista    8 kpl
teemahankkeita     3 kpl
alueiden välisiä     3 kpl
kv      2 kpl
Muille rahoittajille siirretyt hankkeet  20 kpl
Nuoriso-Leader -toimenpiteitä   100 kpl
Toiminnasta hyötyvien maas. asukkaiden määrä 45 000 hlöä
Hankkeiden aikana työllistyneet henkilöt  40 htv
(miehet, naiset, alle 35v.)    (20, 20, 10)
Koulutukseen osallistuneet henkilöt  2000
(miehet, naiset, alle 35v.)    (1000, 1000, 400)
Uudet palvelut     50 kpl
Uudet toimijat kehittäjinä    147 kpl (35 % hakijoista)
Hankkeissa tehty talkootyö   48 000 h
Talkoo, joka ylittää hankkeen kustannukset  10 000 h

Taulukko 5. Määrälliset mittarit ja tavoitteet ohjelmakaudelle 2014–2020.
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5.2 LAADULLISTEN 
       TULOSTEN MITTAAMINEN
Laadulliset tavoitteet ovat maaseudun toimintamah-
dollisuuksien monipuolistuminen, tulevaisuuden mie-
likuvan muuttaminen myönteisempään suuntaan, hy-
vinvoinnin ja viihtyvyyden parantaminen maaseudulla 
ja osallistumisen lisääntyminen yhteisöllisessä toimin-
nassa. Laadullisia tavoitteita arvioidaan tekemällä selvi-
tyksiä ja arvioita ohjelmakauden aikana. Niiden avulla 
selvitetään laadullisten tavoitteiden toteutumisen lisäksi 
myös toiminnan ja palvelun laatua.

6. HALLINNOINTI  
Paikallisesta kehittämisestä toiminta-alueella vastaa Ou-
lun Seudun Leader ry, joka on perustettu vuonna 2000. 
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueen 
ihmisten omatoimista osaamista kehittämällä yleisiä 
edellytyksiä ihmisen taloudelliselle, sosiaaliselle ja hen-
kiselle hyvinvoinnille ja toimia maaseudun elinvoimai-
suuden edistämiseksi. Yhdistys on toiminut paikallise-
na maaseudun kehittäjänä perustamisestaan saakka. 
Alueella on edellisellä kaudella ollut käytössä Leader-ra-
hoitus ja sitä edeltävällä kaudella useita muita maaseu-
dulle suunnattuja rahoitusinstrumentteja. 

Yhdistyksen taloudellinen ja hallinnollinen osaami-
nen perustuu ammattitaitoiseen ja kokeneeseen henki-
löstöön, jolla on riittävät taloudellisen osaamisen taidot 
ja hallinnollisten tehtävien vaatima osaaminen ja järjes-
telmien tuntemus. Tilitoimisto Simo Salonen Oy on hoi-
tanut menestyksekkäästi yhdistyksen kirjanpidon ja pal-
kanlaskennan. Edellisellä ohjelmakaudella yhdistyksen 
toimintaa on toteutettu pääosin kahden päätoimisen 
henkilön toimesta ja loppuohjelmakaudella on väliai-
kaisesti ollut henkilöstöresurssina kolme henkilöä. Käy-
tännön työtehtävien hoitamiseksi sekä laajasta alueesta 
ja runsaasta hankemäärästä johtuen tavoite ja tarve on 
kolmelle toimintarahalla työskentelevälle työntekijälle. 
Lisäksi yhdistyksellä voi olla useampia hanketyöntekijöi-
tä erillisellä rahoituksella. 

Toiminnanjohtaja vastaa päätehtävinään yhdistyksen 
operatiivisesta johtamisesta ja sidosryhmätyöskente-
lystä sekä yhdistyksen hallinnollisista tehtävistä, talous-
asioiden ja rahaliikenteen organisoinnista. Hän on myös 
suurelta osaltaan mukana hankkeiden valmistelussa. 
Hän toimii yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa 
työnantajan edustajana muiden työntekijöiden työsuh-
teisiin liittyvissä asioissa.

Leader-neuvoja(t) toimii hallituksen sihteerinä ja val-
mistelee rahoitettujen hankkeiden maksatukset ELY-kes-
kukselle, antaa maksatusneuvontaa ja hoitaa rahoitettu-
jen hankkeiden kuntarahan maksua sekä hankkeiden 
vastaanottoa. Neuvoja vastaa hankkeiden muutoshake-
muksista, hankeseurannoista, taulukoinnista ja tilastois-

Toimintaryhmän henkilöstö ja hallitus toteuttavat it-
searviointia vuosittain. Hallitus arvioi strategian edisty-
mistä kokouksissaan, joihin henkilöstö tuo informaatio-
ta rahoitustilanteesta. Hallituksen tehtävä on arvioida 
rahoitettavien hankkeiden osalta kehittämisstrategian 
toteutumista tuoda toimintaa omaa osaamistaan ja 
aluetuntemusta. Omaa toimintaa arvioidaan myös tu-
tustumalla tarkemmin rahoitettuihin kohteisiin semi-
naari / koulutuspäivien muodossa.
Ulkoinen arviointi on tarkoitus teettää kahdesti ohjelma-
kauden aikana, ohjelmakauden puolivälissä ja lopussa.

ta. Lisäksi Leader-neuvojan tehtäviin kuuluvat erilaiset 
toimistotehtävät ja tiedottaminen. 

Leader-ryhmän toiminnasta ja hankkeiden rahoitta-
misesta päättää hallitus, joka on koottu kolmikantape-
riaatteen mukaan: kolmasosa julkisen sektorin edustajia, 
kolmasosa yhteisöjen edustajia ja kolmasosa yksittäisiä 
maaseudun asukkaita.  Hallituksen valitsevat vuosikoko-
ukseen osallistuvat jäsenet. Toimintaryhmän hallitukses-
sa on yhdeksän jäsentä ja heillä varajäsenet. Sääntöjen 
puitteissa hallituksen jäsenmäärää voidaan lisätä tarvit-
taessa 12 henkilöön. Hallituksen jäsenten toimintakausi 
on kolme vuotta, mutta enintään yhtämittaisesti kuusi 
vuotta. Vuosittain kolmannes hallituksesta on erovuo-
roinen. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Tällä hetkellä hal-
lituksessa toimii viisi miestä ja neljä naista. Hallituksen 
kolmikannan toteutuminen tarkistetaan vuosikokouk-
sen yhteydessä. 

Jäseniä yhdistyksessä on 142, joista yhteisöllisiä jäse-
niä on 42 (30 %). Jäsenluetteloa päivitetään vuosittain 
jäseniltä kerättävän jäsenmaksun osoittamien tietojen 
perusteella. Jäsenistössä on monipuolisesti edustettuna 
alueen asukkaita, yrittäjiä, yhteisöjä ja julkista hallintoa 
alueen eri kunnista (kuva 3). Yhdistyksen jäseniksi hy-
väksytään hallituksen toimesta kaikki maaseudun kehit-
tämisestä kiinnostuneet henkilöt ja yhteisöt, jotka sitou-
tuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. 

Laatukäsikirja
Oulun Seudun Leader on laatinut toimintaansa koskien 
laatukäsikirjan, joka sisältää olemassa olevat toiminta-
prosessit ja käytännöt. Käsikirja on koottu henkilöstön 
ja hallituksen toimesta vuosien 2013-2014 aikana. Laa-
tukäsikirja on tarkoitettu henkilöstön ja hallitustyösken-
telyn tueksi ja ennakoi mahdollisten muutostilanteiden 
tuomia riskejä sekä perehdyttää uudet toimintaan mu-
kaan tulevat henkilöt. Laatukäsikirjaa täydennetään ja 
muokataan tarvittaessa.
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7. RAHOITUSSUUNNITELMA 
Oulun Seudun Leaderin rahoituspohja on ollut jo viime 
ohjelmakaudella maaseuturahastoa laajempi, koska 
osa yhdistyksen toiminta-alueesta on ollut mukana Pe-
rämeren rannikon kalatalousstrategian toteutuksessa. 
Maaseuturahaston ja kalatalousrahaston lisäksi tarkoi-
tuksena on kehittää ohjelmakaudella 2014-2020 Nuori-
so-Leader – rahoitusmallia yhteistyössä alueen kuntien 

Kuva 3. Yhdistyksen jäsenien määrä kunnittain, 
yhteensä 142 henkilöä/yhteisöä.

kanssa. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan tullaan käyttä-
mään myös rakennerahastoja.

Maaseuturahastosta hanke- ja yritystukiin myönnetty 
suuntaa antava rahoituskehys on 7 208 000 euroa ja sen 
jakautuminen strategian tavoitteisiin on esitetty taulu-
kossa 7. Perustelut edellistä ohjelmakautta suuremmalle 
rahoituspohjalle ovat selkeät: alue on laajempi, asukas-
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Laatukäsikirjasta löytyvät yhdistyksen perustiedot ja 
oleellisimpien sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden 
yhteystiedot. Sinne on kirjattu toiminnan perusperiaat-
teet ja arvot, toiminnan prosessit ja käytännöt eri tilan-
teissa. Laatukäsikirjaan on myös kirjattu organisaatiossa 
toimivien tehtävät sekä viestintä- ja oppimissuunnitel-
mat. 
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määrä on suuri, alueella on erittäin aktiivisia hanketoimi-
joita ja yritystukien kysyntä on ollut suurta.

Toimintarahan osuus hankkeisiin menevästä julkises-
ta rahoituksesta on alustavasti 1 582 000 euroa eli n. 18 
% myönnetystä kokonaisrahoituksesta. Jo edellisellä oh-
jelmakaudella todettiin Oulun Seudun Leaderin tarvitse-
van vähintään kolme työntekijää, jotta alueen toimijoita 
pystytään palvelemaan tasapuolisesti ja kattavasti sekä 
toimintaa kehittämään alueen tarpeiden mukaisesti. Toi-
mintaan myönnetty rahoitus ei tule riittämään kokoai-
kaisesti kolmen työntekijän palkkaamiseen, koska rahan 
tulee riittää ohjelmasopimuksen mukaisesti vuodelle 
2023 saakka. 

Kuntarahoituksen osuus on 20 % julkisesta rahoituk-
sesta. Strategian toteutukseen tarvittava kuntarahoitus 
laskutetaan alueen kunnista vuosittain könttäsumma-
periaatteella erikseen hankkeisiin ja toimintarahaan. 

Taulukko 8. Strategian kokonaisrahoitus ohjelmakaudelle 2014-2020.

                                   €    %

Hankkeisiin menevä rahoitus (julkinen rahoitus)  7 208 000 
Toimintaraha (julkinen rahoitus)    1 582 000 
Yksityinen rahoitus     4 733 100 
Strategian kokonaisrahoitus                   13 523 100             100

Taulukko 6. Oulun Seudun Leaderin kautta rahoitettaviin yritys- ja hanketukiin suunnattu rahoituskehys.

Rahoitusosuudet                      €

EU  (42 % julk.rahoituksesta)  3 027 360
Valtio  (38 % julk.rahoituksesta)  2 739 040
Kunta  (20 % julk.rahoituksesta)  1 441 600
Julkinen rahoitus yhteensä  7 208 000

Kunnat ovat hankkeiden osalta sitoutuneet maksamaan 
3 €/asukas kaupungin läheisten maaseutualueiden osal-
ta ja 4 €/asukas harvaan asutun alueen osalta. Toimin-
tarahan kuntarahoitusosuus laskutetaan kunnilta asu-
kasmäärään perustuvan prosenttiosuuden mukaisesti. 
Kaikki alueen kunnat ovat toimittaneet sitoumuksensa 
Leader-työn rahoittamiseen). Tulevan kauden aikana 
kuntien kanssa neuvotellaan myös Nuoriso-Leaderin 
toteutuksesta sekä rahoituksesta kansalaistoimijalähtöi-
seen kehittämiseen kaupunkialueilla. 

Yksityinen rahoituskertymä on vähintään 35 % stra-
tegian kokonaisrahoituksesta sisältäen luontoissuori-
tukset. Luontoissuoritteet ovat yhteisöjen hanketoteu-
tuksissa tekemää talkootyötä, jonka määrä vahvistuu 
toteutuneiden hankkeiden mukaisesti. Talkootyötä ker-
ryttävät pääosin yleishyödylliset rakentamishankkeet.  

Taulukko 7. Julkisen rahoituksen jakautuminen eri tavoitteisiin.

Tavoitteet       %                 €

A. Yrittäjyys     50      3 604 000
B. Maaseudun raaka-aineet, 
rakennukset ja resurssit    35      2 522 800
C. Sosiaalinen ympäristö, 
elämän laatu ja yhteisöllisyys   15     1 081 200
Yhteensä   100    7 208 000

35

65



23Paikallinen kehittämisstrategia 2014-2020

Liitteet:

Liite 1. Kartta Oulun kaupungin maaseutualueista

Liite 2. Hankeideoita paikallisilta toimijoilta strategian painopisteittäin jaoteltuna. 
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LIITE 1.
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Hankeideoita paikallisilta toimijoilta 
strategian painopisteittäin jaoteltuna

Paikalliset kehittämistarpeet on kerätty 
strategian valmisteluvaiheessa pidetyissä tilaisuuksissa

1. Yrittäjyyden tukeminen, yritysten kehittäminen ja yritysverkostot

• mikroyritysten investoinnit ja kehittäminen
• liiketoimintaosaamisen kasvattaminen mm. tuotteistaminen, myynti ja markkinointi
• luonnonvarojen ja –tuotteiden sekä uusiutuvan energian hyödyntäminen
• metsäala ja puun jalostus
• hevostalous
• kalatalous
• luovat alat
• paikallinen elintarvikkeiden tuotanto, jalostus, erikoistuotteet
• maatalouden sivuelinkeinojen kehittäminen, laiteinvestoinnit
• matkailun kehittäminen (luonto-, lähi-, maaseutu-, kulttuuri-)
• hyvinvointipalvelut, green care-toiminta
• yhteisöllinen yrittäjyys: sosiaalinen, yhteiskunnallinen, osuuskunnat
• uudet mallit palvelujen tuottamiseen harvaan asutulla alueella
• yrityskummitoiminta

2. Maaseudun raaka-aineiden, rakennusten ja resurssien aineellinen ja aineeton 
     hyödyntäminen ja kehittäminen

• liikuntapaikkojen ja –puistojen perustaminen ja kunnostaminen
• kylätalojen, asukastupien ja nuorten työpajojen perustaminen ja kunnostaminen sekä energia-
  talouden parantaminen ja vanhojen tilojen muuttaminen uuden käyttötarkoituksen mukaisiksi
• monipalvelupisteet yhteistyössä yhteisöjen yritysten ja julkisten palvelujen tarjoajien kanssa
• etätyöpaikkojen puitteiden kehittäminen, yrityshotellit/mediakeskukset kylissä yhteiskäyttöön
• paikalliset laajakaistaratkaisut
• lähiruoan käytön edellytysten parantaminen ja verkostojen rakentaminen, tuottajien ja jalostajien
   yhteistyön edistäminen, yhteisten myyntipaikkojen kehittäminen
• ympäristön ja vesistöjen parannus- ja hoitohankkeet ja virkistyskäytön edistäminen kohteissa
• ulkoilureitit, luontopolut, pyöräilyreitit sekä laajennukset ja yhdistäminen toisiinsa
• jokien ja merialueiden hyötykäytön ja tunnettavuuden lisääminen asukkaiden ja matkailijoiden
  keskuudessa (uimarannat, melontareitit, kalastuspaikat, venevalkamat, vapaa-ajankeskukset)
• uusiutuvan energian hyödyntäminen ja käyttömahdollisuuksien edistäminen, ekokylät ja 
  yhteiset energiataloudet, puhdas ja turvallinen vesi, jätevesiasiat

LIITE 2.
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3. Sosiaalisen ympäristön ja elämän laadun sekä elinolojen parantaminen
     ja yhteisöllisyyden tukeminen

• harrastusmahdollisuudet omalle kylälle kaikenikäisille ja eri harrasteryhmille 
   esim. työpajat, ratsastuspaikat, koirapuistot
• lasten, nuorten ja nuorten perheiden tukeminen yhteisöissä sekä asukkaiden 
   innostaminen aktiiviseen yhteisötoimintaan
• nuorten viihtyvyyden parantaminen: retket, harrastetilat, kerhot, luontoon tutustuminen, 
  eläimet, musiikki, leirit,  ”nuorten ääni kuuluvaksi”, nuoret mukaan hanketoimintaan ja toteutukseen
• senioripiirit yhteispalvelujen kehittämiseksi esim. hoiva- ja talkkaripalvelut ja kotona-asuvien 
   senioreiden harrastustoiminta sekä ”sähköiset seniorit”
•  järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyön lisääminen ja osaamisen kehittäminen, kyläfoorumi 
   tiedottamiseen ja kehittämistarpeiden esiintuomiseen
• sähköisten palveluiden hyödyntäminen ja koulutukset
• kurssit ja koulutukset
• kartoitukset: palvelutarpeet sivukylissä, luontokohteet, vesistökohteet, muut matkailulliset 
  kohteet, reitistöt, harrastuspaikat jne.
• suunnitelmat: ympäristö-, maisema- ja kylänraittien kehittäminen, ”kevyemmät ” kyläsuunnitelmat
  välineiksi edistämään lähidemokratiaa, turvallisuussuunnitelmat
• tapahtumat: kyläkulttuuri, näytelmät, ohjelmatuotanto, taidenäyttelyt
• oman historian esiintuonti ja tarinoiden hyödyntäminen esimerkiksi reitistöjen varrella 
  ja tapahtumissa, pitäjäpäivät
• vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämistoiminnan edistäminen
• kummikylätoiminta, maaseutu-kaupunki vuorovaikutus, vahvistaa maaseudun tulevaisuutta 
   ja myönteistä mielikuvaa
• kansainväliset työleirit

Muut aluekierroksella esiin tulleet asiat:

• huono tiestö ja puuttuvat kevyen liikenteen väylät ovat suuri ongelma maaseutualueilla 
  ja vaikeuttavat jo asumismahdollisuuksia monin paikoin
• kalaportaat
• kouluasiat




