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• uudenlaisten oppimisympäristöjen 
 suunnittelu, kokeilu ja 
 vakiinnuttaminen alueelle 

• kehittää uusia toimintamalleja 
 yhdessä opiskelijoiden, 
 asiakkaiden, kuntien, yritysten, 
 yhdistysten ja oppilaitosten kanssa

• tiivistää alueellista yhteistyötä 

• tukea asiakkaita oman terveyden 
 ja hyvinvoinnin edistämisessä 
 ja sähköisten palveluiden 
 löytämisessä

• hyödyntää olemassa 
 olevia sähköisiä palveluja ja 
 terveysteknologian sovelluksia

Verkostovalmennus toimii hankkeen osatavoitteet yhteen kokoavana 
yhteistyön ja kehittämisen foorumina. 
Toimintatutkimuksella arvioidaan ja tuetaan hankkeen etenemistä. 

Palo!
Palvelulla & 

osaamisella kasvuun!

Hankkeen toiminta-aika: 1.1.2015–30.4.2017 
Hankeen toteuttajat: Posintra Oy ja Laurea-ammatti-
korkeakoulu Oy yhdessä alueen kuntien, oppilaitosten, 
yritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa



Johdanto
Paikallista kehittämisstrategiaa SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 (myöhemmin strategia) 
laatimista varten on kuultu laajalti SILMU ry:n alueen toimijoita. Valmistelu on ollut avointa ja kaikilla halukkailla 
on ollut mahdollisuus osallistua strategiatyöhön. Strategialla sekä sen tavoitteilla vastataan kentän tahtotilaan. 
Strategia ohjaa kehittämistyötä alueella sekä määrittelee millaiseen toimintaan rahoitusta tullaan myöntämään 
ohjelmakaudella 2014–2020. Strategiaa toteutetaan Leader-periaatteiden mukaisesti ja toteutus tapahtuu alhaalta 
ylöspäin, eli paikallinen osallistaminen ja osallistuminen ovat avaintekijöitä ohjelman läpiviemisessä.

Kehittämisyhdistys SILMU ry 
Kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen yhdistys, jonka toiminta on kaikille avointa. 
Kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt, voivat liittyä jäseniksi. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Porvoossa. 
SILMU ry toimii Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka valitaan kolmikanta-
periaatteen mukaisesti sekä lisäksi siten, että jäsenet edustavat tasaisesti koko toiminta-aluetta. Yhdistyksen 
tehtävänä on mm. strategian laatiminen, toimeenpano ja seuranta.

Kohdealue ja kohderyhmät
SILMU ry:n toiminta-alue, jolla strategiaa toteutetaan, sijoittuu maantieteellisesti pääkaupunkiseudun itäpuolelle. 
Alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila 
ja Sipoo. Kohderyhmänä ovat alueen kaikki vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat riippumatta iästä, sukupuolesta tai 
alkuperästä/taustasta, kaikki alueen pienet ja aloittavat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot, maanviljelijät, 
kunnat, oppilaitokset sekä muut alueen toimijat.

Strategian tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa alueen omatoimista, paikallista, ympäristönäkökulmat huomioivaa ja elinkeinollista 
kehittämistä. Koko alueen pitäminen houkuttelevana asuin- ja liiketoimintaympäristönä on yksi päätavoitteista. 
Strategian avulla synnytetään uutta, innovatiivista toimintaa, uusia palveluja sekä työmahdollisuuksia, etenkin 
nuorille ja naisille. Haastavina tavoitteina ovat lisäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, 
syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen pääoman lisääminen.

Strategian sisältö
Strategia sisältää viisi painopistettä, jotka ovat valikoituneet valmisteluprosessin ja SWOT-analyysin pohjalta. 
Strategian läpileikkaavina teemoina ovat alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä lapset ja nuoret.

Strategian painopisteet ja läpileikkaavat teemat

SILMU ry:n visio

SILMU on vahva alueellinen toimija.

Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme.

Yritystoiminta
ja työllisyys

Elinvoimaiset
kylät

Ympäristö ja
luonto

Saaristo Oma alue-
kehitystoiminta

Kansainvälinen toiminta

Alueiden välinen yhteistyö

Lapset ja nuoret



Strategian läpileikkaavat teemat

Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteena on yhteistyön lisääminen, uusien verkostojen luominen, vastavuoroinen oppiminen, uusien 
näkökulmien, ideoiden ja ratkaisujen saaminen paikalliseen kehittämiseen, ymmärryksen lisääminen yhteistyön 
mahdollisuuksista ja avoimesta toiminnasta sekä konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen. Yhteistyötä 
toteutetaan niin paikallisesti, alueellisesti, alueiden välisesti kuin kansainvälisestikin.  Kansainvälisen toiminnan 
tueksi alueelle on laadittu kansainvälisyysstrategia, joka toimii perustana kansainvälisen yhteistyön edistämiselle.

Lapset ja nuoret

Tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen 
ehkäiseminen sekä aktiivisuuden lisääminen ja 
osallistaminen. Tarkoituksena on luoda monipuolisia 
harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä kasvattaa 
nuorten työelämävalmiuksia. Omatoimisuutta 
ja yrittäjämäistä ajattelua lisäämällä nuoret 
voimaantuvat ja saadaan vähennettyä syrjäytymistä 
ja työttömyyttä.

STRATEGIAN PAINOPISTEET JA RAHOITETTAVAT TOIMENPITEET

1. Yritystoiminta ja työllisyys 

 Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 � Kiinnostuksen herättäminen yrittäjyyteen

 � Uusien yritysten perustaminen 

 � Yritystoiminnan monipuolistaminen ja vahvistaminen 

 � Työmahdollisuuksien luominen, erityisesti nuorille 

 � Uusien tuote- ja palvelukokonaisuuksien luominen 

 � Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen, hyödyntäminen ja käyttöönotto 

 � Yritystoiminnan kestävä kehittäminen luonnonvarat huomioiden

 � Luonnonvarayrittäjyyteen kannustaminen ja sen kehittäminen

 � Luonnonvaraelinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen

Painopisteen avulla parannetaan pienten ja aloittavien yritysten toimintaedellytyksiä. Alueen sijainti 
pääkaupunkiseudun ja siten markkinoiden läheisyydessä luo hyvät edellytykset yritystoiminnalle. Erityisesti 
nuorten ja uusien yrittäjien osaamisen ja innovaatioiden tukemisella vaikutetaan yrittäjyyden houkuttelevuuteen. 
Nuoria kannustetaan oma-aloitteisuuteen ja yrittäjyyteen. Yritystoiminnan kasvu saavutetaan omaperäisillä ja 
älykkäillä ratkaisuilla yhteistyössä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Paikallisten yrittäjien kannustaminen 
kansainväliseen verkostoitumiseen parantaa mahdollisuuksia monimuotoisen yritystoiminnan lisääntymiseen. 
SILMU ry:n alueella on erityistä kehityspotentiaalia matkailussa ja ekosysteemipalveluissa: Green Care ja biotalous. 
Kaavoitus koetaan alueella sekä hankaloittavana tekijänä, joka hidastaa rakentamista ja yritysten kehittymistä, 
että osassa aluetta vahvuutena, joka mahdollistaa kehittymistä. Asiaan vaikutetaan tiedottamisella ja yhteistyöllä. 
Yritystoiminnan kehittämisessä huomioidaan uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö.



Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

� Oman työpaikan luominen

� Aloittavan ja laajentavan yrittäjän markkinatutkimukset 
    ja kannattavuusselvitykset

� Yrittäjyyskoulutusta, etenkin nuorille

� Kumppanuus- ja yhteistyöhankkeita 

� Yrittäjän ”yhden luukun” neuvontapisteiden kehittäminen       
     sujuvammaksi, sisäisten prosessien kehittäminen

� Tietojärjestelmien kehittäminen

� Toimitilojen koordinointi

� Opinto- ja tutustumismatkat

2. Elinvoimaiset kylät

 Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 � Alueen asukkaiden ja toimijoiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen

 � Paikallisidentiteetin vahvistaminen

 � Viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen

 � Syrjäytymisen ehkäisy ja nuorten työllistyminen

 � Nykyisten palveluiden ylläpitäminen ja tarpeeseen perustuvien, uusien palveluiden kehittäminen

 � Kulttuuritoiminnan ja muiden vapaa-ajan toimintamahdollisuuksien säilyttäminen ja uusien käynnistäminen 
     haja-asutusalueella

 � Vapaa-ajan asukkaiden aktivointi mukaan kylätoimintaan

Painopisteen avulla toteutetaan toimenpiteitä, jotka parantavat alueen palveluita ja työllisyystilannetta, lisäävät 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia sekä kylien viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään 
nuorten toimintamahdollisuuksien ja työllistymisvalmiuksien lisäämiseen sekä lähidemokratian kehittämiseen. 
Uusia ideoita tavoitteiden saavuttamiseksi haetaan myös kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön kautta. 
Kaksikielisyyttä hyödynnetään, varsinkin pohjoismaisessa yhteistyössä. Paikallisen yhdistystoiminnan vahvistamiseksi 
ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toimijoita kannustetaan rajat ylittävään yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Vapaa-
ajan asukkaita houkutellaan mukaan paikalliseen toimintaan aiempaa enemmän. Monimuotoista luontoa hyödynnetään 
harrastusmahdollisuuksien luojana ja luonnonantimien käyttöä aktivoidaan. Alueen kulttuuriperintöä tehdään 
tunnetuksi nuorille ja uusille kyläläisille. Perinnerakentamisen ja perinteisten pihapiirien vaalimista tuetaan. Sijainti 
pääkaupunkiseudun läheisyydessä edesauttaa houkuttelemaan uusia asukkaita ja toimijoita sekä yrittäjiä alueelle. 

� Lähialueen raaka-aineiden jalostus ja jakeluketjujen    
     kehittäminen

� Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen ja     
     käyttöönotto

� Uudet matkailutuotteet

� Nuorille suunnatut työpaikkavierailut

� Työnhakukoulutus ja työntekokulttuurin opettaminen  
     etenkin nuorille

� Maatilamatkailun ja saaristomatkailun kehittäminen

� Toimenpiteet, jotka edistävät perinne- ja puurakentamista

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

� Laaditaan kylä-, turvallisuus-, vesistöjen hoito- ym.      
    kehittämissuunnitelmia

� Kehitetään asukkaiden valmiuksia vaikuttamiseen 

� Aineettoman ja aineellisen kulttuuriperinnön tallentaminen  
    (digitalisointi)

� Kylätalojen ja toiminnan markkinointisuunnitelmat 

� Järjestetään energia- ja turvallisuusneuvontaa

� Luodaan uusia harrastusmahdollisuuksia 

� Luodaan uusia toimintamalleja, esim. ”pop up” & ”flash mob”

� Kulttuuritoiminnan lisääminen

� Kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet

� Toteutetaan lasten ja nuorten omia pieniä hankkeita 
    nuorten ehdoilla

� Kutsutaan vapaa-ajan asukkaita ja alueelle muuttaneita   
    mukaan toimintaan

� Kylähistoriikkien tekeminen ja historian tiedon    
    jakaminen, ”kyläpolut” 

� Kehitetään uusia palveluita

� Hyödynnetään ja kunnostetaan tyhjiä rakennuksia ja  
    toimitiloja

� Kunnostetaan virkistysalueita, vesistöjä, kyläraitteja ja  
    ulkoilureittejä

� Perustetaan monitoimipalvelupisteitä

� Järjestetään erilaisia koulutus- ja ideariihitilaisuuksia

� Perinnerakentamisen koulutusta ja tiedotusta 

� Järjestetään koulutusta koskien puutarhahoito-   
    harrastusta ja luonnon antimien hyödyntämistä

� Investoinnit pieninfraan ja uusiutuviin energiamuotoihin



3. Ympäristö ja luonto

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 � Monimuotoisen ympäristön ylläpitäminen ja parantaminen

 � Lisätään asukkaiden kiinnostusta, tietoisuutta ja vastuuta 
    ympäristön tilasta, siihen vaikuttavista tekijöistä ja 

kestävästä kehityksestä

 � Asukkaiden omatoimisuuden ja vapaaehtoisen 
   luonnonsuojelun lisääminen

 � Nykyisten ja uusien ekosysteemipalvelujen kehittäminen

 � Luontoon ja ympäristöön liittyvien virkistyspalvelujen 
    lisääminen

 � Luonnon roskaantumisen vähentäminen ja siisteyden ylläpito

 � Vesistöjen tilan parantaminen vesipuitedirektiivin mukaisesti: vähennetään ravinnekertymiä vesistöissä

 � Erilaisten ekosysteemipalveluluiden kestävä tuottaminen ja käyttäminen sekä metsäluonnon    
monimuotoisuuden vahvistaminen

 � Metsiin perustuvien nykyisten ja uusien tuotteiden ja palveluiden sekä koko arvoketjun kehittäminen

 � Metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen ja ympäristöhyötyjen turvaaminen 

 � Nuorison ja lasten luontotuntemuksen lisääminen

 � Paikallisten toimijoiden kannustaminen ympäristötukien hakemiseen

Alueen asukkaita ja toimijoita aktivoidaan ja motivoidaan omatoimisuuteen sekä lisätään heidän tietoisuuttaan 
omasta ympäristöstä, luonnosta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Ympäristökysymyksissä tehdään lisäksi 
yhteistyötä alueiden välisesti ja kansainvälisesti, ensisijaisesti Baltian maiden ja Pohjoismaiden kanssa. Pääpaino on 
vapaaehtoisten menetelmien kehittämisellä esim. METSO -ohjelmaa hyödyntämällä ja talkoohengen valjastamisella 
maisemanhoitoon. Natura ja METSO -kohteiden hoitosuunnitelmia toteutetaan kylissä paikallisin voimin talkoilla tai 
esim. metsäpalveluyrittäjien avulla. 
Kaunis ja monimuotoinen luonto säilytetään lisäämällä asukkaiden ja toimijoiden tietoisuutta luonnonvarojen 
kestävästä käytöstä. Rikkaan kulttuuriympäristön säilymistä tuetaan koulutuksella, asennekasvatuksella ja 
neuvonnalla. Toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti lapsiin ja nuoriin. Alueen laajaa väestöpohjaa, osaamista ja 
koulutusta hyödynnetään luonnon ja ympäristön kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Työpaikkojen ja 
palveluiden keskittyminen kaupunkeihin ennaltaehkäistään tukemalla haja-asutusalueiden infran rakentamista 
ja etätyömahdollisuuksia. Vesistöjen osin heikkoa kuntoa ja jätevesihuoltoa parannetaan asukkaiden vastuun 
lisäämisellä, asennekasvatuksella, koulutuksella ja tiedotuksella.

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

� Ravinnevalumien vähentäminen, suunnittelu ja toteutus

� Ympäristön kunnostustoimenpiteiden neuvontaa ja    
    ympäristökorvausjärjestelmäkoulutusta

� Ympäristön siivoaminen

� Arvokkaiden maisemakohteiden kunnostus

� Kansallispuistojen ja paikallisten asukkaiden yhteiset hankkeet 

� Arvokkaiden luontokohteiden peruskunnostustoimenpiteet

� Virkistyspaikkojen suunnittelu ja toteutus eri kohderyhmille

� Rantautumiskohteista tiedottaminen

� Luonnossa liikkumisen ja erätaitojen opastusta

� Jokamiehen oikeus: yleisen käytön ja yksityisen      
    maanomistuksen yhteensovittaminen

� Umpeutuvien alueiden kunnostus ja jatkotoimenpiteiden    
    suunnittelu

� Yhteistyöhankkeita paikallisesti, alueidenvälisesti ja    
    kansainvälisesti

� Yhteistyöhankkeet paikallisten toimijoiden ja viran-
    omaisten välillä (esim. ELY-keskus ja Metsähallitus)

� Opinto- ja tutustumismatkat

� Alkutuottajien ja muiden luontoon vaikuttavien    
    tahojen yhteistyö

� Nuorille luonto tutuksi -tapahtumat

� Ympäristökasvatusta, etenkin nuorille

� Metsähallituksen alueiden ja palvelujen hyödyntä-   
    miseen perustuvien palvelujen kehittäminen

� Natura-alueiden hyödyntäminen luontomatkailussa,  
    ekosysteemipalveluiden suunnittelussa ja      
    tuotemarkkinoinnissa

� Vieraslajitorjunta ja lintuvesikosteikkojen      
    pienpetopyynnit

� Luonnossuojelualueiden suunnittelu ja toteutus

� Luontoalueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmat

� Kompostointikurssit

© Gina Forsström



4. Saaristo

Painopisteen tärkeimmät tavoitteet ovat:

 � Monimuotoisen saaristoyrittäjyyden vahvistaminen

 � Matkailupalvelujen kehittäminen

 � Saariston asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien ja 
    oman edunvalvonnan lisääminen

 � Saaristoympäristön tilan parantaminen ja 
    elävöittäminen

 � Saaristolaisilmeen kehittäminen ja uusien 
    tapahtumien ja tuotteiden luominen 

 � Mahdollistaa ympärivuotinen asuminen 
    ja työskentely saaristossa

 � Saaristokulttuurin ja -historian vaaliminen ja tallentaminen 

 � Lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksien turvaaminen 

Painopisteen tarkoituksena on kehittää saaristoa ja parantaa saaristolaisten elinolosuhteita. Pääkaupunkiseudun 
läheisyyttä ja kävijävirtoja hyödynnetään ympärivuotisten palveluiden kehittämisessä. Kaunis, monimuotoinen ja 
puhdas luonto palvelee virkistystä ja matkailua. Vahva ja monipuolinen pienyrittäjyys on perusta matkailutuotteiden 
kehittämisessä. Väestön ikääntyminen edellyttää uusien asumis- ja yhteistyömahdollisuuksien löytämistä. Uusia 
toimintatapoja ja malleja etsitään mm. kansainvälisen ja alueiden välisen yhteistyön kautta. Saaristoalueen 
elinkeinoja vahvistetaan: saaristokulttuuria ja historiaa säilytetään sekä hyödynnetään ja saariston kehittämistä 
koordinoidaan. Saaristohankkeissa huomioidaan erityisesti ne alueet, joille ei ole kiinteätä tietä tai lossia, mutta 
joilla on ympärivuotisia asukkaita.

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

� Yhteisiä tapahtumia vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille

� Kokeiluasumisen järjestelyt: 
     vapaaehtoiset / vuokramarkkinat

� Saaristolaisten elämänlaatua parantavat hankkeet

� Saaristolaisten turvallisuutta lisäävät hankkeet

� Yhteisten tilojen hankinta ja kunnostus

� Infrahankkeet: esiselvitykset, koordinointi ja investoinnit 

� Etätyöratkaisujen kehittäminen

5. SILMU ry:n oma aluekehitystoiminta
SILMU ry tulee ohjelmakauden aikana toteuttamaan alueelle tärkeitä kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita. 
Rahoitusta haetaan erilaisiin oman alueen kannalta tarpeellisiin ja ajankohtaisiin toimenpiteisiin. SILMU ry tulee 
systemaattisesti olemaan aktiivinen ajankohtaisten asioiden esille nostamisessa ja lausuntojen antamisessa. 
Ohjelmakauden aikana perustetaan nuorisojaosto. Jaostolla on käytössään oma rahoituskiintiö, josta jaetaan 
jaoston harkinnalla ja ennalta sovittujen kriteereiden perusteella pieniä avustuksia (nuoriso-Leader) nuorten omiin 
ideoihin. Jaosto suunnittelee yhdessä alueen nuorten kanssa nuorille tärkeitä hankkeita, hakee rahoitusta niihin 
ja toteuttaa niitä. Nuorisojaoston hankkeille haetaan paitsi Leader-tukea, myös rahoitusta muista EU-ohjelmista ja 
säätiöiltä.
Ohjelmakauden aikana perustetaan kaupunkijaosto, joka koostuu Porvoon keskusta-alueen toimijoista. 
Toimenpiteitä toteuttavat joko toimijat, jaosto tai molemmat yhdessä. Jaoston tehtävänä on tukea kaupunkialueen 
toimijoita kehittämistyössä ja käynnistää Leader-periaatteiden mukaista omaehtoista kansalaislähtöistä 
kehittämistä Porvoon keskusta-alueella. Jaosto laatii Porvoon keskusta-alueelle kehittämissuunnitelman ja 
toteuttaa sitä.

� Uusiutuvan energian hankkeet

� Koulutustoimenpiteet tietotekniikan taitojen      
     parantamiseksi

� Neuvontaa, koulutusta, tutkimusta ja tiedottamista   
     saariston erityispiirteiden huomioimisesta kaavoituksessa

� Luontoa ja ympäristöä parantavat hankkeet

� Saariston palveluiden ja virkistysalueiden tunnetuksi  
     tekeminen

� Lähimatkailun ja matkailun kehittäminen 

� Matkailukohteiden kehittäminen
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Tavoitteet

Painopisteiden tavoitteena on aktivoida nuoria, ennaltaehkäistä mm. nuorten ja maahanmuuttajien syrjäytymistä 
sekä parantaa heidän työllisyystilannetta ja elämänlaatua. Tavoitteena on omaehtoisen paikallisen toiminnan 
käynnistäminen Porvoon keskusta-alueella. Toimenpiteiden avulla lisätään Porvoon keskusta-alueen toimijoiden 
yhteistyötä, aktiivisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Tärkeää on parantaa maaseutu - kaupunki vuorovaikutusta 
sekä hälventää maaseudun ja kaupungin välistä keinotekoista rajaa. Tavoitteena on lisäksi käytössä olevien 
rahoitusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen ja niiden monipuolinen aktiivinen käyttö alueella.

Rahoitussuunnitelma
Kaikki SILMU-alueen kunnat ovat sitoutuneet rahoittamaan Maaseuturahaston kautta toteutettavaa Leader-
toimintaa vuosina 2014–2020. Osa alueen kunnista (Askola, Lapinjärvi, Loviisa ja Myrskylä) on lisäksi sitoutunut 
rahoittamaan strategian kautta toteutettavia rakennerahastotoimenpiteitä ja muista EU-ohjelmista rahoitettavia 
hankkeita.

Strategian kokonaisrahoitus  ....................................................................................... 7,2 milj. €

Julkinen rahoitus (EU+valtio+kunta)  ............................................................. 4,7 milj. €

Yksityinen rahoitus  ..................................................................................................................... 2,4 milj. €

Muu rahoitus  ......................................................................................................................................... 0,1 milj. €

Maaseuturahasto (Leader), rahoitus yhteensä  ............................. 6,4 milj. €

Oma aluekehitystoiminta, rahoitus yhteensä  ................................. 0,7 milj. €

Muut tuet (rahastot ja säätiöt)  ................................................................................ 0,1 milj. € 

Etelä-Suomen kalatalousohjelma ESKO:n rahoitussuunnitelma

Edellä mainittujen rahoitusvaihtoehtojen lisäksi SILMU-alueen rannikkokunnissa (Sipoo, Porvoo ja Loviisa) 
toteutetaan ESKO -ohjelmaa. ESKO -strategia hallinnoidaan Leader Sepran toimesta.

ESKO -ohjelman rahoitus (koko ESKO -alue)

Kokonaisrahoitus  ........................................................................................................................... 2,5 milj. €

Julkinen rahoitus  ........................................................................................................................... 1,8 milj. €

Yksityinen rahoitus  ..................................................................................................................... 0,7 milj. €

Uudenmaan ELY-keskuksen rahoitus

Uudenmaan ELY-keskus myöntää rahoitusta Maaseuturahastosta alueella toteutettaviin maatalousinvestointeihin, 
annex-yritysten investointeihin ja kehittämiseen, suuriin yrityshankkeisiin sekä laajoihin kehittämishankkeisiin.

Esimerkkejä toimenpiteiksi:

� Perustetaan kaupunki- ja nuorisojaostot

� Toteutetaan toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita

� Verkostoidutaan uusien toimijoiden kanssa 

� Käynnistetään teemahankkeita

� Selvitetään mahdollisuuksia EU:n ulkopuoliseen      
    kehittämistyöhön

� Järjestetään aktivointi- ja tiedotustilaisuuksia

� Haetaan rahoitusta toimenpiteille useista    
     rahoituslähteistä

� Laaditaan paikallistoimintasuunnitelma, joka 
     ohjaa toimintaa

� Pilotoidaan nuoriso-Leader -rahoitus alueella

� Kannanotot ja lausunnot sekä ajankohtaisten 
     asioiden nostaminen keskusteluun



Hakemusten valmistelu ja jättäminen
Hankkeen suunnittelulle ja hakemuksen laatimiselle kannattaa varata aikaa. 
Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Hakijan kannattaa olla yhteydessä 
SILMU ry:n henkilökuntaan jo suunnitteluvaiheessa. Hankeideaa arvioidaan 
ja jalostetaan yhdessä. Alkuvaiheessa annetut neuvot auttavat hakijaa 
hakemuksen laatimisessa ja hankkeen toteuttamisessa.
Kirjallisesti annetun ohjeistuksen lisäksi jokaista hanketta suunnittelevaa ja 
toteuttavaa ohjataan ja opastetaan paitsi hakemuksen laatimisessa, myös 
hankkeen toteutuksen aikana. Vastuu hakemuksesta ja hankkeen 
toteutuksesta on kuitenkin aina hakijalla. Hakemukset jätetään 
ohjelmakaudella 2014–2020 sähköisesti Hyrrä-palveluun. Myös 
maksuhakemukset, muutoshakemukset ja raportoinnit hoidetaan sähköisen 
palvelun kautta. Hakija voi seurata hakemusten käsittelyä ja etenemistä 
sähköisen järjestelmän kautta. Asiointiin Hyrrä-palvelussa tarvitaan 
Katso-tunnisteet, jotka luodaan osoitteessa yritys.tunnistus.fi. 
Kysy neuvoa SILMU ry:n henkilökunnalta myös tässä asiassa.

Rahoitettavien toimenpiteiden arviointi ja käsittely
Hakemuksia käsitellään SILMU ry:n hallituksessa sitä mukaa kun ne ovat valmiita, eli sisältävät kaikki vaadittavat 
asiakirjat. Hakemukset käsitellään hyvän hallintotavan mukaisesti, noudattaen avointa ja tasapuolista 
valintamenettelyä. Hakemukset voidaan tarpeen vaatiessa myös ”jättää pöydälle” lisäselvityksiä varten. 
SILMU ry:n hallitus tekee jokaisen hakemuksen kohdalla tarpeellisuusharkinnan. SILMU ry:n hallitus antaa 
hakemuksesta lausunnon, joka liitetään hakemukseen. SILMU ry:n hallituskäsittelyn jälkeen hakemuksen käsittely 
siirtyy Uudenmaan ELY-keskukseen, joka tekee laillisuustarkastuksen. ELY-keskus voi tarpeen vaatiessa pyytää 
lisäselvityksiä hakijalta ennen päätöksen tekemistä. 

Paikalliset ja alueelliset rahoituslinjaukset tarkistetaan vuosittain ja niistä tiedotetaan mm. kotisivuilla.

Valintakriteerit:
Puoltavan rahoituspäätöksen saamiseksi kaikkien hakemusten on täytettävä kaikki pakolliset kriteerit (A). Lisäksi 
(riippuen hanketyypistä) hakemuksen on täytettävä vähintään puolet B, C tai D -ryhmän kriteereistä. 

A. Pakolliset kriteerit

B. Hanketukihakemusten kriteerit (yleishyödylliset hankkeet)

C. Kansainvälisten hanketukihakemusten kriteerit

D. Yritystukihakemusten kriteerit

Valintakriteereihin ja niiden käyttöön voi tutustua tarkemmin SILMU ry:n kotisivuilta. Valintakriteereitä voidaan 
tarpeen vaatiessa tarkistaa ohjelmakauden aikana. 

Tutustu tarkempiin ohjeisiin kotisivuillamme tai ota meihin yhteyttä!

Yhteystiedot

Osoite Veckjärventie 1, 06150 PORVOO
Kotisivut silmu.info
Toiminnanjohtaja Gina Forström GSM 041 442 6602
Toimistopäällikkö Tiina Kurki GSM 040 359 4166
Hankeneuvoja Heli Mutanen GSM 040 569 0068
Kyläasiamies Li-Marie Santala GSM 040 158 8038
Sähköposti etunimi.sukunimi@silmu.info
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SILMUSTA KASVUA = 
mahdollisuuksien ovi


