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1 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 stra-

tegialla sekä sen tavoitteilla vastataan kentän tahtotilaan. Kaikille toiminta-alueen toimijoille, tahoille ja yksit-

täisille henkilöille on annettu mahdollisuus vaikuttaa strategian sisältöön. Strategia ohjaa kehittämistyötä 

alueella sekä määrittelee millaiseen toimintaan rahoitusta tullaan myöntämään ohjelmakaudella 2014–2020. 

Strategiaa toteutetaan Leader-periaatteiden mukaisesti. Strategian toteutus tapahtuu alhaalta ylöspäin eli 

paikallinen osallistaminen ja osallistuminen ovat avaintekijöitä ohjelman läpiviemisessä. 

 

 

 

 

 

2 KOHDEALUE JA VÄESTÖ 

2.1 Maantieteellinen sijoittuminen ja toiminta-alue 

Alue, jolla strategiaa toteutetaan, sijoittuu maantieteellisesti pääkaupunkiseudun itäpuolelle, joka tuo oman 

erityispiirteen toteutukselle. Alueeseen kuuluu yhdeksän kuntaa: Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Mänt-

sälä, Pornainen, Porvoo, Pukkila ja Sipoo. SILMU ry on toiminut yhden ohjelmakauden (2007–2013) Leader-

ryhmänä kyseisellä alueella. Alue on koettu sopivan kokoiseksi. SILMU ry:n alueella maaseuturahoituksen, 

eli Leader-toiminnan (yritys- ja hanketuet) ulkopuolelle on rajattu Porvoon kaupunkimaiset keskusta-alueet. 

Yhteensä poisrajatulla alueella asuu n. 29 000 asukasta (liite 1). 

SILMU ry:n toiminta-alue 

2.2 Alueen erityispiirteet ja jako erityispiirteiden mukaan  

Alue koostuu vuonna 2013 julkaistun aluetypologian mukaan kaikista muista aluetyypeistä paitsi hyvin har-

vaan asutusta maaseudusta. Ydinmaaseutu- ja harvaanasutuilla alueilla korostuvat huonot palvelut, alhainen 

koulutusaste, elinkeinorakenteen haavoittuvuus sekä maaseudun palvelujen heikkeneminen. Kilpailukykyi-

semmillä alueilla elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamisella on suuri merkitys. Alue voidaan jakaa 

myös kolmeen suuralueeseen: Mäntsälän-, Loviisan- ja Porvoon suuralueeseen.  

Uudenmaan liiton määrityksen mukaan Sipoo, Pornainen ja Mäntsälä kuuluvat Helsingin seudun kehyskun-

tiin, Porvoon seutuun kuuluvat Porvoo, Askola, Pukkila sekä Myrskylä ja Loviisan seutuun Loviisa ja Lapin-

järvi.  

SILMU ry:n visio 

SILMU on vahva alueellinen toimija. 

Kehitymme ja kehitämme. Osallistumme ja osallistamme. 
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Alue on monipuolinen, elinvoimainen ja mahdollisuuksia täynnä. Välimatkat ovat suhteellisen lyhyet. Alueen 

elinkeinotoiminta on melko monimuotoista ja vireää. Liikenneyhteydet ja palvelut ovat toistaiseksi kohtuulli-

sia, mutta eivät kuitenkaan riittäviä. Alueen läpi etelärannikkoa pitkin kulkee Kuninkaantie, Pohjoismaiden 

tärkein matkailuväylä jonka luomia mahdollisuuksia tulisi entistä enemmän hyödyntää esim. matkailuelinkei-

nossa. Alue on houkutteleva ja helposti saavutettava työ- ja vapaa-ajan ympäristö. Maanviljelyshistorian 

muokkaamat peltoaukeamat, pienet kyläkeskukset ja jokilaaksot sekä lukuisat vesistöt, rannikko ja saaristo 

luovat alueelle merkittävän ominaisilmeen. Osa alueesta kuuluu Natura 2000-ohjelma-alueeseen. Rannikkoa 

on Sipoosta Loviisaan ja siihen kuuluvaa Suomenlahden saaristoa. Rannikkoalueet ovat perinteisesti ruot-

sinkielisiä ja sisämaa suomenkielistä, alueelle on tyypillistä toimiva kaksikielisyys. Nykyään noin neljän-

nesosa asukkaista on ruotsinkielisiä. 

2.3 Alueen luonto ja ympäristö 

Alueen luonto on erittäin monimuotoista. Perinteinen maaseutumaisema vuorottelee arvokkaan kulttuurimai-

seman kanssa lisäten alueen arvostusta. Maaperä on vaihtelevaa ja kasvi- ja eläinlajien määrä suuri. Alueen 

järvet ovat monimuotoisia: karuista erämaajärvistä kulttuuriympäristössä sijaitseviin järviin ja reheviin lintujär-

viin. Kolme neljästä alueen järvestä on 2008 tehdyn inventoinnin mukaan melko hyvässä tai hyvässä kun-

nossa. Useat jätevesipuhdistamot johtavat puhdistetun veden alueen jokiin, mikä heikentää niiden veden 

laatua. 

Pintavesien ekologinen tila on Uudellamaalla huonompi kuin muualla Suomessa. Alueen pienet, matalat 

vesistöt ja suojainen saaristo ovat herkkiä ympäristön muutoksille. Kaikkien Uudenmaan 350 pohjavesialu-

een tila on hyvä. Pohjavesialueista noin 20 prosenttia on riskialueita. Ilman suojelutoimia hyvässä tilassa 

olevat riskialueet voivat pilaantua. 

Sipoonkorven kansallispuiston (19 km²) merkittävä virkistys- ja luontomatkailualue sijaitsee SILMU ry:n lou-

naiskulmassa. Alueella on merkitystä myös metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäjänä. Porvoon Kansal-

linen kaupunkipuisto on kulttuuri- ja luonnonmaisema, johon kuluu 1 122 hehtaaria maapinta-alaa ja 1 030 

hehtaaria vesialueita. SILMU ry:n alueen jokai-

sessa kunnassa on Natura 2000 kohteita. 

Elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen 

ovat vakavimmat luonnon monimuotoisuutta 

uhkaavat tekijät alueella. Uudellamaalla tämä 

on erityisen ilmeistä, sillä taajamat kasvavat ja 

uusia alueita otetaan rakentamiskäyttöön. 

2.4 Väestö ja asuminen 

SILMU ry:n toiminta-alueella asuu n. 121 000 

asukasta josta 92 200 maaseutualueella. Alu-

een asukkaista 24,8 % on ruotsinkielisiä ja 3,3 

%:lla on jokin muu äidinkieli. Alueen väestöstä 

2,6 %:lla on jonkin muun maan kansalaisuus. 

Maaseutu koetaan alueella tärkeäksi asuin- ja 

vapaa-ajanympäristöksi. Monipaikkainen asu-

minen ja toiminta yleistyvät edelleen alueella. Nykyään halutaan asua kahdella paikkakunnalla siten, että 

vakituinen asunto ja vapaa-ajan asunto ovat eri paikkakunnilla, mutta molemmilla paikkakunnilla toimitaan 

aktiivisesti. Etenkin Itä-Uudenmaan rannikkoalueilla on runsaasti vapaa-ajan asukkaita. Pääkaupunkialueen 

kehyskuntien maaseutualueet ovat muuttovoittoisia, kun taas harvaanasutulla ja ydinmaaseutualueilla väes-

tön arvioidaan yhä vähenevän tulevina vuosina. Itä-Uudenmaan saaristossa asuu vakituisesti n. 2 900 asu-

kasta josta 2/3 Porvoossa, Sipoossa vähiten. Yli viidennes (21 %) asukkaista on eläkeläisiä. Vapaa-ajan 

asukkaita on noin viisinkertainen määrä vakituisiin asukkaihin verrattuna (oletusarvo 2,8 hlö/loma-asunto) 

Vapaa-ajan asuntoja on vajaat 5 200. 

2.5 Kylät ja palvelut 

Alueella on noin 350 tilastollista ja 100 toiminnallista kylää. Toimivan lähidemokratian kannalta on tärkeää 

kehittää kylien ja kuntien välistä yhteistyötä. Monissa alueen kylissä on tehty kyläsuunnitelmia, joista ilmenee 
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asukkaiden tahto oman alueen kehittämiseen. Aktiivista kylätoimintaa ja kylätalojen kunnostusta pidetään 

edelleen erittäin tärkeänä. Rakentamisen hallittu suuntaaminen helpottaa kuntia tiestön ja jätehuollon järjes-

tämisessä, mutta liiallisen rajoittamisen pelätään estävän maaseudun elinvoimaisuuden kehittämistä. 

Lähipalveluiden koetaan olevan enimmäkseen kohtuullisia, mutta niiden siirtymistä taajama-alueille pelätään. 

Alueen joissakin osissa teiden kunto on heikentynyt. Tietoliikenneyhteydet ovat puutteelliset pääosin koko 

alueella. Kuntaliitosten pelätään huonontavan lähipalveluita maaseutualueilla. 

2.6 Demografinen huoltosuhde ja väestörakenne 

Demografinen huoltosuhde Uudellamaalla on hyvä mutta Pukkilas-

sa, Lapinjärvellä ja Myrskylässä se oli vuonna 2012 alueen kor-

keimpia. Huoltosuhde tulee kasvamaan eniten Loviisassa ja lisäksi 

suhde tulee nousemaan erittäin korkeaksi useimmissa reuna-

alueiden kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Tämä luo uusia haas-

teita alueelle, mm. yritysten työvoiman saanti voi vaikeutua. Uudel-

lamaalla työikäisten ikäluokkien osuudet ovat kokonaisuudessaan 

suuremmat kuin koko maassa. Suurimpia ikäluokkia ovat 25–34 ja 

40–49 -vuotiaiden ikäryhmät. Nuorimpien, 0–4-vuotiaiden lasten, 

osuus on suurempi kuin koko maassa. Vastaavasti 50 ikävuodesta 

alkaen ikäluokkien suhteelliset osuudet ovat pienemmät Uudella-

maalla kuin koko maassa.  

Helsingin seudun kehysalueella (joista strategian toteutusalueella Sipoo, Mäntsälä ja Pornainen) suurin ikä-

luokka on 40–49-vuotiaat. Alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten ikäluokat ovat suhteellisesti suurempia kuin 

koko Uudellamaalla ja koko maassa. Vastaavasti nuorten työikäisten eli 20–29-vuotiaiden osuudet ovat erit-

täin pieniä vilkkaan pääkaupunkiseudulle muuton vuoksi. 

Loviisan seudun ikärakenne painottuu eläkeikää lähestyviin. Suurin ikäluokka koostuu 60–64-vuotiaista. 

Nuoria aikuisia (20–29-vuotiaita) on vähän. 

Porvoon seudulla suurimmat ikäluokat sijoittuvat tasaisesti työikäisiin ikävälille 40–64. Myös 15–19-vuotiaita 

on suhteellisen paljon. Sen sijaan 20–29-vuotiaita on suhteessa vähän. 

2.7 Elinkeinot ja työllisyys 

Alueen toimialoista työllistivät eniten vuonna 2012 teollisuus (34 %), tukku- ja vähittäiskauppa (15 %) ja ra-

kentaminen (12 %). Alueella toimii kaksi merkittävää työllistäjää: Kilpilahden teollisuusalueen yrityskeskitty-

mä Porvoossa ja ydinvoimalaitos Loviisassa. Työttömyysaste oli vuonna 2012 Myrskylässä, Loviisassa, La-

pinjärvellä ja Porvoossa 7,5–9,5 % välillä eli korkeampi kuin Uudellamaalla keskimäärin. Myrskylän nuoriso-

työttömyys on Uudenmaan alueen korkein. Pitkäaikaistyöttömiä löytyy eniten Askolasta ja Sipoosta.  

3 STRATEGIAN VALMISTELUPROSESSI 

Strategian avoimesta valmisteluprosessista on vastannut SILMU ry:n hallitus. Mahdollisuudesta osallistua 

valmisteluun sekä palautteen antamisesta on tiedotettu molemmilla kotimaisilla kielillä mm. alueen lehdissä, 

sähköisellä kuukausittain lähetettävällä ajankohtaistiedotteella, kotisivuilla, Facebookissa sekä eri tilaisuuk-

sissa. Lisäksi viestiä on välitetty kentälle mm. SILMU ry:n hallituksen jäsenten ja kuntien yhteyshenkilöiden 

kautta. SILMU ry:n strategian taustalla ovat laajat valmistelutyöt, jotka aloitettiin vuonna 2011 mm. kirjaamal-

la muistiin maaseudun asukkaiden ja toimijoiden ajatuksia. Strategian valmisteluun on osallistunut alueen 

yhdistyksiä, yrittäjiä, yrittäjäneuvontaorganisaatioiden edustajia, yksityisiä henkilöitä, kuntien edustajia ym. 

alueen toimijoita. Kaikkiaan strategian valmisteluun on osallistunut 1 751 henkeä. 

Kaikilta alueen yhdeksältä kunnalta on vuonna 2012 tehdyn kyselyn tuloksena saatu sitoutuminen strategian 

rahoittamiseen ja alkuvuodesta 2014 on neuvoteltu lopulliset kuntaosuudet. 

3.1 Uudenmaan maaseudun kehittämisen nykytilan arviointihanke 

Uudenmaan alueen Leader-ryhmät ovat yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa osallistuneet Lau-

rea-ammattikorkeakoulun hallinnoimaan Uudenmaan maaseudun kehittämisen nykytilan arviointihankkee-
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seen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat koko Uudenmaan alueelle. Selvitykset ja kyselyt toteutettiin siten, 

että myös Leader-ryhmäkohtaista aineistoa saatiin ryhmien käyttöön. Hankkeen tavoitteena oli tarkastella 

vielä käynnissä olevaa ohjelmakautta sekä selvittää alueellinen tahtotila liittyen Uudenmaan maaseudun 

kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi yhteistyön edistäminen maaseudun kehittämisessä mukana 

olevien toimijoiden kesken sekä mahdollisimman laaja sidosryhmien osallistaminen. Hankkeen aikana tehtiin 

sähköinen kysely, johon vastasi kaikkiaan 144 henkilöä, suurimmaksi osaksi kylä- ym. muita yhdistyksiä 

sekä yrittäjiä. Hankkeen aikana tehtiin puhelinhaastatteluja kunnanjohtajille tai kuntien elinkeinovastaaville - 

yhteensä 27 kpl sekä uusyrityskeskuksiin ja kehittämisyhtiöihin. Lisäksi järjestettiin teematyöpajoja, joihin 

osallistui yhteensä 47 henkilöä. 

3.2 Uudenmaan Tulevaisuustyöpaja 

Maaseutuverkosto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan alueen toi-

mintaryhmät järjestivät ja Capful Oy toteutti 11.5.2012 maaseudun kehittämisen tulevaisuustyöpajan Helsin-

gissä. Tulevaisuustyöpajassa käsiteltiin Uudenmaan maaseudun keskeisiä kehittämisteemoja, jotka olivat 

nousseet esiin ennen tapahtumaa lähetetyssä sähköisessä kyselyssä. Tulevaisuustyöpajan raportti ja sen 

tulokset ovat toimineet osana strategian valmistelua. Työpajaan osallistui kaikkiaan 68 henkilöä ja ennakko-

kyselyyn vastasi 47 henkilöä 

3.3 Muu tiedonkeruu 

Asukkaiden kehittämisehdotuksia on kerätty mm. kaikille avoimissa teematyöpajoissa (53 kpl) ja teemakoh-

taisista keskustelutilaisuuksista (7 kpl). Keskustelutilaisuuksiin osallistui 32 henkeä. Strategian valmistelusta 

on keskusteltu yhteensä 33 erilaisessa tiedotus- ja infotilaisuudessa sekä messuilla. Näihin tilaisuuksiin on 

osallistunut yhteensä 595 henkeä vuosina 2012–2013. SILMU ry:n Porvoossa 29.9.2012 järjestämään Tule-

vaisuuden askeleet – seminaariin osallistui 17 henkilöä. Tilaisuuteen kutsuttiin paitsi oman alueen toimijoita 

myös naapuri Leader-ryhmien toimijoita. Seminaarin työpajoissa keskusteltiin oman alueen kehittämistarpei-

den ohella myös tulevista yhteistyömahdollisuuksista. Kunnanjohtajien ja kuntien yhteyshenkilöiden tapaa-

misissa on keskusteltu heidän näkemyksistään koskien alueen kehittämistä tulevalla ohjelmakaudella. Alu-

een toimijoille on tiedotettu mahdollisuudesta jättää kehittämisideoita SILMU ry:n kotisivuilla olevan sähköi-

sen kyselylomakkeen kautta. Sähköisen työkalun avulla saatiin 27 kehittämisideaa. 

Strategiaa on esitelty valmisteluvaiheessa alueen kuntien kunnanhallituksille. Yhteensä 108 henkeä on osal-

listunut tilaisuuksiin.  

3.4 Alueelliset ohjelmat 

Saaristokuntien (Porvoo, Loviisa ja Sipoo) alueelle on vuonna 2012 valmistunut saaristo-ohjelma. Saaristo-

ohjelma on laadittu vuorovaikutteisesti ja laajalti saaristo-alueen elinkeinoelämää ja asukkaita kuunnellen. 

Ohjelmaan on kerätty saariston asukkaiden ja toimijoiden kehittämistarpeita. Ohjelman valmisteluun osallis-

tui noin 100 henkilöä. Huhtikuussa 2013 järjestettiin ensimmäinen saaristo-seminaari, johon SILMU ry:n 

edustaja osallistui 85 muun asiasta kiinnostuneen kanssa. Seminaarin ryhmätöissä analysoitiin mm. tällä 

hetkellä tärkeimpiä kehittämistoimenpiteitä. Yhteenveto seminaarista on ollut käytettävissä strategian valmis-

telun pohjaksi. 

SILMU ry:n, Pomoväst rf:n ja Sepra ry:n alueilla toteutettavaa ja Sepra ry:n hallinnoimaa Etelä-Suomen 

Kalatalousohjelma ESKO:n jatkoa valmistellaan samanaikaisesti paikallisten strategioiden kanssa. SILMU 

ry on osallistunut ESKO –kalatalous ohjelman valmisteluprosessiin kommentoimalla strategian sisältöä, joka 

koskee SILMU ry:n alueen toimenpiteitä. ESKO -kalatalousohjelman valmistelun yhteydessä on lähetetty 

kysely 15 kuntaan, 11 kalastusorganisaatioon ja 150 yrittäjälle. Lisäksi 100 henkilöä on osallistunut järjestet-

tyihin keskustelutilaisuuksiin. Ohjelma on lähetetty vajaalle 300 hengelle kommentoitavaksi, joista noin 150 

on kommentoinut ohjelmaa. Saadut kommentit on huomioitu ohjelman jatkovalmisteluissa. 

Itä-Uudenmaan kylät ry on vuosina 2013–2014 laatinut Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelman 2014–

2020 pohjautuen omaan kokemukseen ja saatuihin kommentteihin. Ohjelman tavoitteet ja toimenpide-

ehdotukset on huomioitu laadittaessa paikallisstrategiaa. 
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3.5 Kylät kertovat ja kyläpäällikköpäivät  

Porvoon kaupunki järjesti keväällä - alkukesällä 2012 kolme ”Kylät kertovat” – tilaisuutta, joiden tuloksia on 

hyödynnetty strategiaa laadittaessa. Tilaisuudet järjestettiin Hinthaarassa, Ilolassa ja Vessöössä. Itä-

Uudenmaan kyläpäällikköpäivä järjestettiin Myrskylässä kesäkuussa 2013. Tilaisuudessa järjestettiin työpaja 

kartoittamaan kehittämistarpeita. SILMU ry osallistui kaikkiin tilaisuuksiin yhdessä 175 muun osallistujan 

kanssa. 

3.6 Teemaryhmätyöskentely 

Alkuvuodesta 2013 perustettiin kuusi teemaryhmää joihin kutsuttiin kunkin alan osaajia: elinkeinot ja työlli-

syys, kylät, ympäristö, lapset ja nuoriso, kulttuuri ja vapaa-aika, saaristo ja kansainvälinen yhteistyö. Ryhmiin 

kutsuttiin kattavasti alueen kyseisten aihepiirien asiantuntijoita ja toimijoiden edustajia. Ryhmätyöskentelyyn 

osallistui kaikkiaan 46 henkeä. Ryhmät kokoontuivat kevään aikana 4-6 kertaa/ryhmä työstäen kyseisen 

teeman tavoitteita, toimenpiteitä, painopisteitä, mittareita, rahoitusosuuksia ym. teemaan liittyvä asioita. Jo-

kainen ryhmä käsitteli oman teeman näkökulmasta myös alueiden välistä ja kansainvälistä yhteistyötä. 

3.7 Kansalaislähtöinen kehittäminen kaupunki-alueilla 

Tammikuussa 2014 osallistuttiin Porvoon nuorisotoimen ja Nuorten Akatemian yhteistilaisuuteen ja saatiin 

kartoitettua nuorisotoimijoiden tarpeet keskusta-alueella. Paikalla oli 19 henkeä ja he edustivat 18 eri toimi-

jaa. Teemaryhmissä oli edustajia kaupunkialueelta ja Porvoon kaupungin luottamushenkilöitä. Heidän aktiivi-

sen osallistumisen johdosta kaupunkialueen kehittämistarpeet tulivat otetuksi huomioon. 

3.8 Kansainvälisyysstrategia 

SILMU ry on vuosina 2012–2013 laatinut kansainvälisyysstrategian alueelleen. Materiaalia strategiaan on 

kerätty lähettämällä alueen kaikkiin kuntiin kyselyitä ja haastattelemalla alueen toimijoita. Toimenpiteiden 

avulla on kartoitettu nuorten, yrittäjien ja kylätoimijoiden tarpeita ja kiinnostusta kansainväliseen toimintaan. 

Osallistujamäärät ja valmisteluprosessi on kuvattu laajemmin kansainvälisyysstrategiassa (liite 2). 

4 SWOT JA ARVIO ALUEEN NYKYTILASTA 

Alue kuuluu Suomen mittakaavassa elinvoimaisimpaan seutuun, mutta alueen sisällä on eroja.  

Luonnon ja kulttuuriympäristön luomat mahdollisuudet voidaan entistä paremmin hyödyntää sekä yritys- että 

muussa toiminnassa. 

Painopistekohtaiset kehittämistoimenpiteet pohjautuvat valmisteluprosessin aikana työstettyyn SWOT- ana-

lyysiin (liite 3). SWOT:ssa todetaan, että kunta-, alue- ja toimijakohtaisia eroavuuksia esiintyvän mm. siinä, 

että alueen läntinen osa on pääkaupunkiseudun vaikutusalueessa, kun taas itäisin ja pohjoisin jää sen ulko-

puolelle. Analyysin tietyt kohdat, kuten esim. kaavoitus, koetaan toisaalta tietyissä tapauksissa ja alueilla 

esteenä ja heikkoutena, kun se taas toisaalta koetaan mahdollisuutena ja vahvuutena. 

Alueen merkittävinä vahvuuksina SWOT:ssa näkyy laaja väestöpohja ja asiakaskunta sekä korkea osaami-

nen ja koulutustaso, jotka kaikki edesauttavat yritystoiminnan kehittymistä sekä yrittäjyyden että työnsaanti-

mahdollisuuksien osalta. Analyysin mahdollisuuksissa näkyy paikallisen tuotannon arvostuksen nousu ja 

nuorten ja pienyrittäjyyden lisääntyminen. Väestön ikääntyminen luo edellytyksiä mm. hoiva- ja hyvinvointi-

palvelujen kasvavalle kysynnälle. Uusia mahdollisuuksia alueen kehittymiselle asetetaan lähienergian, biota-

louden sekä metsän ja puun monipuolisen käytön lisäämiselle.  

Pääkaupunkiseudun läheisyys on alueen läntisimpien osien vahvuutena. Työssäkäynti pääkaupunkiseudulla 

on yleistä. Toisaalta pääkaupunkiseudun läheisyys nostaa alueen hintatasoa ja vaikuttaa siten asumiseen ja 

elämiseen näillä alueilla. Pitkät työmatkat verottavat asukkaiden aktiivisuutta yhteiseen toimintaan ainakin 

työviikkojen aikana. Alueelle muuttaneiden ei aina ole helppo kotiutua uuteen asuinyhteisöön. Erityisesti 

yhteisöllisyyden lisäämiseksi ja lasten ja nuorten syrjäytymisriskin ennaltaehkäisemiseksi tullaan lapsiperhei-

den ja nuorten asioihin kiinnittämään erityistä huomiota tulevalla ohjelmakaudella. Analyysivaiheessa on 

identifioitu tarve lasten ja nuorten mukaan ottamiseen toiminnan tekijöiksi, eikä ainoastaan toiminnan koh-

teiksi. 

Alueella on rikas kulttuuriympäristö, jonka perustana on monimuotoinen, paikallinen yhdistystoiminta sekä 

kulttuuritoiminnan perintö, mikä edellyttää eri toimijoiden verkottumista perinnearvojen vaalimiseksi ja kyläyh-

teisöjen yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Alueen aktiivisen ja hyvin toimentulevan väestön 
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entistä tiiviimpään verkostoitumiseen tulee etsiä ratkaisuja. Lyhyiden välimatkojen vuoksi mahdollisuudet 

yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa ovat hyvät. 

Alueeseen kuluu laaja saaristo, jonka erityistarpeiden huomioiminen on haasteellista. Toisaalta saaristo tuo 

alueelle osa-aikaisia asukkaita ja matkailijoita sekä palvelujen sesonkiluonteista kysyntää. Luonnon ja ympä-

ristön suojeleminen ympäristöhaitoilta edellyttää jatkuvaa saaristoyhteisön ja asukasaktiivien toimintaa. Ai-

don kehityksen indikaattorilla (GPI) mitattuna talouskasvun ympäristövaikutukset ovat kasvaneet viime vuo-

sikymmenten aikana. Uudellamaalla GPI:n kehitys on pääsääntöisesti ollut BKT:n kehitystä hitaampaa, eli 

talouskasvun tuomat hyödyt eivät ole lisänneet hyvinvointia samassa suhteessa. Indikaattorin mukaan hy-

vinvointiin vaikuttavat erityisesti hiilidioksidipäästöt ja uusiutumattomien luonnonvarojen kuluminen, sillä nii-

den vaikutukset ovat kauaskantoisia. 

5 STRATEGIA 

Strategia sisältää viisi painopistettä, jotka ovat valikoituneet valmisteluprosessin ja SWOT-analyysin pohjalta. 

Lisäksi strategian läpileikkaavina teemoina ovat Eurooppa 2020 strategian mukaisesti kestävä, osallistava ja 

älykäs kasvu. Horisontaaliset tavoitteet koskien innovaatioita, ilmastonmuutosta ja ympäristöä, on myös otet-

tu huomioon paikallisen strategian valmistelussa. Paikallisen strategian läpileikkaavina teemoina ovat myös 

alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö sekä lapset ja nuoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategian painopisteet ja läpileikkaavat teemat 

5.1 Strategian läpileikkaavat teemat 

5.1.1 Alueidenvälinen ja kansainvälinen yhteistyö 

Tavoitteena on yhteistyön lisääminen, uusien verkostojen luominen, vastavuoroinen oppiminen, uusien nä-

kökulmien, ideoiden ja ratkaisujen saaminen paikalliseen kehittämiseen, ymmärryksen lisääminen yhteistyön 

mahdollisuuksista ja avoimesta toiminnasta sekä konkreettisten toimenpiteiden toteuttaminen. Yhteistyötä 

toteutetaan niin paikallisesti, alueellisesti, alueidenvälisesti kuin kansainvälisestikin. SILMU ry tukee ja kan-

nustaa alueen toimijoita sekä alueiden väliseen että kansainväliseen yhteistyöhön. 

 

Alueidenvälinen toiminta on keskittynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta Uudenmaan Leader-

ryhmien, kaksikielisten ryhmien ja naapuri Leader-ryhmien väliseen yhteistyöhön. Uudella ohjelmakaudella 

yhteistyötä pyritään aktiivisesti laajentamaan myös Suomen muihin Leader-ryhmiin. Toimintamuotoina ovat 

olleet toimijoiden ja Leader-ryhmien yhteiset hankkeet ja tapaamiset. Uutena yhteistyömuotona kaksikieliset 

Leader-ryhmät, kylien yhteenliittymät ja muut kaksikieliset organisaatiot järjestivät maaliskuussa 2014 inno-

vaatioleirin. Leirillä kehitettiin paikallisia uusia ja luovia toimintatapoja, luotiin uusia verkostoja eri toimijoiden 

välille sekä käynnistettiin uutta paikallista ja alueiden välistä toimintaa. 

Leader-ryhmien kesken yhteistyötä tehdään ainakin ESKO-kalatalousohjelman puitteissa, tiedottamisen ja 

kansainvälisten asioiden järjestämisessä. Myös muut ohjelmakauden aikana nousevat asiat hoidetaan yh-

teistyöllä, mikäli sitä pidetään sopivimpana toimintamuotona ja siitä saadaan lisähyötyä. 

Hanke- ja yritysrahoituksissa alueiden välistä yhteistyötä rahoitetaan kaikkien painopisteiden kautta. SILMU 

ry:n roolina on kannustaa hakijoita yhteistyöhön, mikäli siihen nähdään mahdollisuuksia ja siitä saadaan 

lisäarvoa toiminnalle.  

 

Yritystoiminta 
ja työllisyys 

Elinvoimaiset 
kylät 

Ympäristö ja 
luonto 

Saaristo Oma alueke-
hitystoiminta 

Nuoriso 

Alueiden välinen yhteistyö 

Kansainvälinen toiminta 
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Kansainvälisen toiminnan tueksi alueelle on laadittu kansainvälisyysstrategia (liite 2), joka toimii perustana 

kansainvälisen yhteistyön edistämiselle. Strategia ohjaa toimintaa paikallisen kehittämisen näkökulmasta. 

Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on saada uusia näkemyksiä ja toimintatapoja alueelliseen kehittämi-

seen, sosiaalisen pääoman lisäämiseen sekä kansainvälisen yhteistyön lisääminen. Tavoitteena on lisäksi 

alueen yrittäjien tukeminen kansainvälisen toiminnan käynnistämisessä ja markkinoiden laajentamisessa 

Suomen rajojen ulkopuolelle.  

Toteutuksessa tullaan hyödyntämään paitsi ohjelmakaudella 2007–2013 solmittuja kansainvälisiä kontakteja 

Ranskaan, Englantiin, Italiaan ja Ruotsiin, myös aktiivisesti hakemaan uusia kumppaneita. Ruotsissa Got-

lannissa toimivan Leader-ryhmän kanssa on jo alustavasti sovittu yhteiset teemat, joiden ympärille yhteistyö-

tä tullaan rakentamaan. Valitut teemat ovat nuoriso, ruokamatkailu, maiseman/kulttuurimaiseman kunnosta-

minen ja ylläpito, pienimuotoiset paikalliset energiaratkaisut sekä vesistöt; niiden kunto ja käyttö sekä öljyn-

torjunta. Englantiin on suunnitteilla jatkohanke, joka rakentuu 2013 päättyneen hankkeen pohjalta saatuihin 

kokemuksiin ja syntyneisiin tarpeisiin. Vuonna 2013 käynnistyneen Green Care -hankkeen puitteissa pyri-

tään verkottumaan italialaisten Leader - ryhmien ja Green Care toimijoiden kanssa yhteistyön laajentamisek-

si. 

Kansainvälistä toimintaa ei synny itsestään, vaan se vaatii panostusta. Alueen toimijoilla on halua mutta ei 

resursseja eikä keinoja kansainväliseen toimintaan. Tämän takia SILMU ry näkee tehtäväkseen priorisoida 

asiaa ja hankkia vaadittavat resurssit työlle. Kun alueen toimijoilta työn tuloksena syntyy uusia avauksia, on 

SILMU ry:n tehtävänä toimia koordinaattorina, jotta alueen asukkaille luodaan tarvittavat mahdollisuudet 

niiden toteuttamiselle. 

5.1.2 Lapset ja nuoret 

Lapsiin ja nuoriin tullaan ohjelmakaudella 2014–2020 keskittymään edellistä ohjelmakautta enemmän. Tä-

män vuoksi teema on sisällytetty jokaiseen painopisteeseen. Tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen 

ehkäiseminen sekä aktiivisuuden lisääminen ja osallistaminen. Nuorten kansainvälistymiseen tullaan sat-

saamaan erityisesti siitä syystä, että nykynuorista kasvaisi luonnostaan kansainvälisiä toimijoita. Tarkoituk-

sena on luoda monipuolisia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia sekä kasvattaa nuorten työelämävalmiuk-

sia. Omatoimisuutta ja yrittäjämäistä ajattelua lisäämällä nuoret voimaantuvat ja saadaan vähennettyä syr-

jäytymistä ja työttömyyttä. Tavoitteiden saavuttamiseksi perustetaan nuorisojaosto, joka pääosin koostuu 

nuorista ja aktiivisesti tekee työtä nuorten kanssa, järjestää rahoitusta sekä pieniin että suurempiinkin hank-

keisiin. Yhtenä keinona nuorten osallistamisessa tullaan käyttämään kansainvälistä toimintaa. 

5.2 Strategian kohderyhmät 

Kohderyhmänä ovat alueen kaikki vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat riippumatta iästä, sukupuolesta tai alku-

perästä/taustasta, kaikki oman alueen pienet ja aloittavat yritykset, yhdistykset ja organisaatiot, maanviljeli-

jät, kunnat, oppilaitokset sekä muut alueen toimijat. 

5.3 Strategian tavoitteet 

Tavoitteena on vahvistaa alueen omatoimista, paikallista, ympäristönäkökulmat huomioivaa ja elinkeinollista 

kehittämistä. Koko alueen pitäminen houkuttelevana asuin- ja liiketoimintaympäristönä on yksi päätavoitteis-

ta. Synnytetään uutta, innovatiivista toimintaa, uusia palveluja sekä työmahdollisuuksia, etenkin nuorille ja 

naisille. Haastavina tavoitteina ovat lisäksi asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen, syrjäytymi-

sen ehkäisy ja sosiaalisen pääoman lisääminen. 
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6 STRATEGIAN PAINOPISTEET JA RAHOITETTAVAT TOIMENPITEET 

6.1 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 kehittäminen 

 Luonnonvaraelinkeinojen kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantaminen 

Yritystoiminnan edellytyksiä pyritään parantamaan. Alueen sijainti pääkaupunkiseudun ja siten markkinoiden 

läheisyydessä luo edellytyksiä yritystoiminnalle. Erityisesti nuorten ja uusien yrittäjien osaamisen ja innovaa-

tioiden tukemisella pystytään vaikuttamaan yrittäjyyden houkuttelevuuteen. Nuoria kannustetaan oma-

aloitteisuuteen ja yrittäjyyteen. Yritystoiminnan kasvu saavutetaan omaperäisillä ja älykkäillä ratkaisuilla yh-

teistyössä muiden yritysten ja toimijoiden kanssa. Paikallisten yrittäjien kannustaminen kansainväliseen ver-

kostoitumiseen parantaa mahdollisuuksia monimuotoisen yritystoiminnan lisääntymiseen. SILMU ry:n alueel-

la 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 puututaan tiedottamisella ja yhteistyöllä. 

Myös yritystoiminnan kehittämisessä on huomioitava uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö. 

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä: 

- Oman työpaikan luominen 

- Aloittavan ja laajentavan yrittä-

jän markkinatutkimukset ja 

kannattavuusselvitykset 

- Yrittäjyyskoulutusta, etenkin 

nuorille 

- Kumppanuus- ja yhteistyöhank-

keita  

- Yrittäjän ”yhden luukun” neu-

vontapisteiden kehittäminen su-

juvammaksi, sisäisten proses-

sien kehittäminen 

- Tietojärjestelmien kehittäminen 

- Toimitilojen koordinointi 

- Opinto/tutustumismatkat 

- Lähialueen raaka-aineiden 

jalostus ja jakeluketjujen kehit-

täminen 

- Uusiutuvien energiamuotojen 

kehittäminen ja käyttöönotto 

- Uudet matkailutuotteet 

- Nuorille suunnatut työpaikkavie-

railut 

- Työnhakukoulutus ja työnteko-

kulttuurin opettaminen etenkin 

nuorille 

- Maatilamatkailun ja saaristo-

matkailun kehittäminen 

- Toimenpiteet, jotka edistävät 

perinne- ja puurakentamista 

 

6.2 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 käynnistämi-

nen haja-asutusalueella 

 Vapaa-ajan asukkaiden aktivointi mukaan kylätoimintaan 

 

Painopisteen avulla toteutetaan toimenpiteitä, jotka parantavat alueen palveluita ja työllisyystilannetta, lisää-

vät kulttuurin ja vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia sekä kylien viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Erityistä huomio-

ta kiinnitetään nuorten toimintamahdollisuuksien ja työllistymisvalmiuksien lisäämiseen sekä lähidemokratian 
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kehittämiseen. Uusia ideoita tavoitteiden saavuttamiseksi haetaan myös kansainvälisen ja alueidenvälisen 

yhteistyön kautta. Kaksikielisyyttä hyödynnetään varsinkin pohjoismaisessa yhteistyössä. Paikallisen yhdis-

tystoiminnan vahvistamiseksi ja yhteisöllisyyden parantamiseksi toimijoita kannustetaan rajat ylittävään yh-

teistyöhön ja verkostoitumiseen. Vapaa-ajan asukkaita houkutellaan mukaan paikalliseen toimintaan aiem-

paa enemmän. Monimuotoista luontoa hyödynnetään harrastusmahdollisuuksien luojana ja luonnonantimien 

käyttöä aktivoidaan. Alueen kulttuuriperintöä tehdään tunnetuksi nuorille ja uusille kyläläisille. Perinneraken-

tamisen ja perinteisten pihapiirien vaalimista tuetaan. Sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä edesauttaa 

houkuttelemaan uusia asukkaita ja toimijoita/yrittäjiä alueelle. 

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä: 

- Laaditaan kylä-, turvallisuus-, 
vesistöjen hoito- ym. kehittä-
missuunnitelmia 

- Kehitetään asukkaiden val-
miuksia vaikuttamiseen  

- Aineettoman ja aineellisen kult-
tuuriperinnön tallentaminen (di-
gitalisointi) 

- Kylätalojen ja toiminnan mark-
kinointisuunnitelmat  

- Järjestetään energia ja turvalli-
suusneuvontaa 

- Luodaan uusia harrastusmah-
dollisuuksia  

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

- Kulttuuritoiminnan lisääminen 
- Kansainväliset ja alueiden väli-

set hankkeet 
- Toteutetaan lasten ja nuorten 

omia pieniä hankkeita, nuorten 
ehdoilla 

- Kutsutaan vapaa-ajan asukkai-
ta ja alueelle muuttaneita mu-
kaan toimintaan 

- Kylähistoriikkien tekeminen ja 
historian tiedon jakaminen, ”ky-
läpolut”  

- Kehitetään uusia palveluita 
- Hyödynnetään ja kunnostetaan 

tyhjiä rakennuksia ja toimitiloja 

- Kunnostetaan virkistysalueita, 
vesistöjä, kyläraitteja ja ulkoilu-
reittejä 

- Perustetaan monitoimipalvelu-
pisteitä 

- Järjestetään erilaisia koulutus- 
ja ideariihitilaisuuksia 

- Perinnerakentamisen koulutus-
ta ja tiedotusta  

- Järjestetään koulutusta koskien 
puutarhahoitoharrastusta ja 
luonnon antimien hyödyntämis-
tä 

- Investoinnit pieninfraan ja uu-
siutuviin energiamuotoihin 

.

6.3. 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 monimuotoi-

suuden 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 tietoisuut-

taan omasta ympäristöstä, luonnosta ja omista vaikutusmahdollisuuksistaan. Ympäristökysymyksissä teh-

dään 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 ja /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, osaamis-

ta ja koulutusta hyödynnetään luonnon ja ympäristön kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Työpaikko-
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jen ja palveluiden keskittyminen kaupunkeihin ennaltaehkäistään tukemalla haja-asutusalueiden infran ra-

kentamista ja etätyömahdollisuuksia. Vesistöjen osin heikkoa kuntoa ja jätevesihuoltoa parannetaan asuk-

kaiden vastuun lisäämisellä, asennekasvatuksella, koulutuksella ja tiedotuksella. 

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä: 

- Ravinnevalumien vähentämi-

nen, suunnittelu ja toteutus 

- Ympäristön kunnostustoimenpi-

teiden neuvontaa ja ympäristö-

korvausjärjestelmäkoulutusta 

- Ympäristön siivous 

- Arvokkaiden maisemakohteiden 

kunnostus 

- Kansallispuistojen ja paikallis-

ten asukkaiden yhteiset hank-

keet  

- Arvokkaiden luontokohteiden 

peruskunnostustoimenpiteet 

- Virkistyspaikkojen suunnittelu ja 

toteutus eri kohderyhmille 

- Rantautumiskohteista tiedotta-

minen 

- Luonnossa liikkumisen ja erä-

taitojen opastusta 

- Jokamiehen oikeus; yleisen 

käytön ja yksityisen maanomis-

tuksen yhteensovittaminen 

- Umpeutuvien alueiden kunnos-

tus ja jatkotoimenpiteiden 

suunnittelu 

- Yhteistyöhankkeita paikallisesti, 

alueidenvälisesti ja kansainväli-

sesti 

- Yhteistyöhankkeet paikallisten 

toimijoiden ja viranomaisten vä-

lillä (esim. ELY-keskus ja Met-

sähallitus) 

- Opinto- ja tutustumismatkat 

- Alkutuottajien ja muiden luon-

toon vaikuttavien tahojen yh-

teistyö 

- Nuorille luonto tutuksi -

tapahtumat 

- Ympäristökasvatusta, etenkin 

nuorille 

- Sellaisten palveluiden kehittä-

minen jotka perustuvat Metsä-

hallituksen alueiden ja palvelui-

den hyödyntämiseen 

- Natura-alueiden hyödyntämi-

nen luontomatkailussa, ekosys-

teemipalveluiden suunnittelus-

sa ja tuotemarkkinoinnissa 

- Vieraslajitorjunta ja lintu-

vesikosteikkojen pienpetopyyn-

nit 

- Luonnossuojelualueiden suun-

nittelu ja toteutus 

- Luontoalueiden suojelu- ja hoi-

tosuunnitelmat 

- Kompostointikurssit 

 

6.4 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 ympärivuotisen asumisen ja työskentelyn saaristossa 

 Saaristokulttuurin ja -historian vaaliminen ja tallentaminen  

 Lasten ja nuorten toimintamahdollisuuksien turvaaminen 

 

Painopisteen tarkoituksena on kehittää saaristoa ja saaristolaisten elinolosuhteiden parantamista. Pääkau-

punkiseudun läheisyyttä ja kävijävirtoja hyödynnetään ympärivuotisten palveluiden kehittämisessä. Kaunis, 

monimuotoinen ja puhdas luonto palvelee virkistystä, lähimatkailua 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 alu-

eiden välisen yhteistyön kautta. Saaristoalueen elinkeinoja vahvistetaan; saaristokulttuuria ja historiaa säily-

tetään ja hyödynnetään ja saariston kehittämistä koordinoidaan. Saaristohankkeissa annetaan erityshuomio-

ta alueille, joille ei ole kiinteätä tietä tai lossia, mutta joilla on ympärivuotisia asukkaita. 

Esimerkkejä rahoitettavista toimenpiteistä:

- Yhteisiä tapahtumia vaki-

tuisille ja vapaa-ajan asuk-

kaille  

- Kokeiluasumisen järjeste-

lyt: vapaaehtoiset/ vuokra-

markkinat 

- Saaristolaisten elämänlaa-

tua parantavat hankkeet 

- Saaristolaisten turvallisuut-

ta lisäävät hankkeet 

- Yhteisten tilojen hankinta ja 

kunnostus 
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- Infrahankkeet: esiselvityk-

set, koordinointi ja inves-

toinnit  

- Etätyöratkaisujen kehittä-

minen 

- Uusiutuvan energian hank-

keet 

- Koulutustoimenpiteet tieto-

tekniikan taitojen paranta-

miseksi 

- Neuvontaa, koulutusta, 

tutkimusta ja tiedottamista 

saariston erityispiirteiden 

huomioimisesta kaavoituk-

sessa 

- Luontoa ja ympäristöä pa-

rantavat hankkeet 

- Saariston palveluiden ja 

virkistysalueiden tunnetuksi 

tekeminen 

- Lähimatkailun ja turismin 

kehittäminen  

1. Matkailukohteiden kehittä-

minen

6.5 SILMU ry:n oma aluekehitystoiminta 

SILMU ry tulee ohjelmakauden aikana toteuttamaan alueelle tärkeitä kehittämistoimenpiteitä ja hankkeita. 

Rahoitusta haetaan paitsi erilaisiin oman alueen kannalta tärkeisiin ja ajankohtaisiin toimenpiteisiin. SILMU 

ry tulee systemaattisesti olemaan aktiivinen ajankohtaisten asioiden esille nostamisessa ja lausuntojen an-

tamisessa. 

6.5.1 Nuorisojaoston perustaminen ja sen rooli 

Ohjelmakauden aikana SILMU ry perustaa nuorisojaoston. 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, ha-

kea rahoitusta niihin ja toteuttaa niitä. Nuorisojaoston hankkeille haetaan paitsi Leader-tukea, myös rahoitus-

ta muista EU-ohjelmista ja säätiöiltä. 

6.5.2 Oma-aloitteinen kansalaislähtöinen kehittäminen kaupunki-alueilla 

Ohjelmakauden aikana perustetaan kaupunkijaosto, joka koostuu Porvoon keskusta-alueen toimijoista. Toi-

menpiteitä toteuttavat joko toimijat, jaosto tai molemmat yhdessä. Jaoston tehtävänä on tukea kaupunkialu-

een toimijoita kehittämistyössä ja käynnistää Leader-periaatteiden mukaista omaehtoista kansalaislähtöistä 

kehittämistä Porvoon keskusta-alueella. Jaosto laatii Porvoon keskusta-alueelle kehittämissuunnitelman ja 

toteuttaa sitä. 

Tavoitteet 

Painopisteen tavoitteena on aktivoida nuoria, ennaltaehkäistä mm. nuorten ja maahanmuuttajien syrjäyty-

mistä 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 ja maaseudun ja kaupungin välisen keinotekoisen rajan hälventäminen. Tavoittee-

na on lisäksi käytössä olevien rahoitusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen ja niiden monipuolinen aktiivi-

nen käyttö alueella. 

Esimerkkejä toimenpiteiksi 

- Perustetaan kaupunki- ja nuori-

sojaostot 

- Toteutetaan toimintasuunnitel-

man mukaisia hankkeita 

- Verkostoidutaan uusien toimi-

joiden kanssa  

- Käynnistetään teemahankkeita 

- Selvitetään mahdollisuuksia 

yhteistyöhön EU:n ulkopuoli-

seen kehittämistyöhön 

- Järjestetään aktivointi ja tiedo-

tustilaisuuksia 

- Haetaan monipuolisesti rahoi-

tusta toimenpiteille 

- Laaditaan paikallistoiminta-

suunnitelma joka ohjaa toimin-

taa 

- Pilotoidaan nuoriso-Leader -

rahoitus alueella 

- Kannanotot ja lausunnot sekä 

ajankohtaisten asioiden nosta-

minen keskusteluun 
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6.6 Toteutettavat prioriteetit painopisteissä 

 Yritystoiminta ja 
elinkeinoelämän 

kehittäminen 

Elinvoimaiset 
kylät 

Ympäristö ja 
luonto 

Saaristo 
Oma aluekehi-

tystoiminta 

1. Osaamisen ja innovaatioiden edistäminen x x x  x 
2. Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen 

elinkelpoisuuden lisääminen 
x x x   

3. Elintarvikeketjun organisoituminen ja 

maatalouden riskienhallinnan edistäminen 
x x x   

4. Maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten 

ekosysteemien ennallistaminen, säilyttämi-

nen ja parantaminen 
x x    

5. Luonnonvarojen tehokas käyttö sekä 

vähähiiliseen ja ilmastoa säästävään talou-

teen siirtymisen edistäminen maatalous-, 

elintarvike- ja metsäsektoreilla 

x x    

6. Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden 

vähentämisen ja taloudellisen kehityksen 

edistäminen maaseutualueilla 
x x  x x 

7 TOIMINTASUUNNITELMA 

Kannustamalla ja tukemalla toimijoita mahdollisimman kattavasti saavutetaan koko alueen kannalta parhaat 

mahdolliset tulokset. Strategian toteutuksessa hyödynnetään eri toimijoita ja sidosryhmiä heidän osaamis-

alueillaan. Alla on kuvaus keskeisimmistä toimenpiteistä joilla strategiaa tullaan toteuttamaan. Strategiasta 

tehdään lukijaystävällinen tiivistelmä, jota painetaan perinteisenä paperiversiona sekä jaetaan sähköisessä 

muodossa. 

7.1 Oppimissuunnitelma 

Suunnitelma tulee kytkeä osaamisen kehittämiseen, painopisteisiin ja niiden tavoitteiden toteuttamiseen.  

Vuosien varrella on opittu ja sisäistetty sekä hanketoimija- että Leader -ryhmätasoilla monia asioita. Näitä 

oppeja hyödynnetään strategian toteutuksessa. 

 

Sisäisen oppimissuunnitelman kohderyhmänä ovat ensikädessä SILMU ry:n hallitus, henkilökunta, jäse-

net, Leader-ryhmät ja läheiset sidosryhmät sekä hankevetäjät. SILMU ry on laatinut vuosien 2013–2014 

aikana laatukäsikirjan, jota hyödynnetään jatkossa mm. oman toiminnan kehittämisen välineenä. Kehittä-

misosaamista parannetaan lisäksi mm. seuraavien toimenpiteiden kautta saadun palautteen avulla: 

 Sisäiset ja ulkoiset arvioinnit, kaksi kertaa ohjelmakauden aikana 

 Palautekyselyt hankkeille ja tapahtumien yhteydessä, kaikki toteutuneet hankkeet ja tilaisuudet 

 Kaikki palautteet hyödynnetään toiminnan kehittämisessä 

 Vertaamalla omia ja muiden toimintatapoja - hyvien käytäntöjen vaihto 

 Strategiaseurantaseminaari: strategian toteutuksen seuranta ja analysointi, toimenpiteistä päättämi-

nen 

 SILMU ry:n vuosittainen kehittämispäivä: mm. laatukäsikirjan päivittäminen ja oman toiminnan kehit-

täminen. Laatukäsikirjassa määritellään mm. henkilökunnan ja hallituksen jäsenten koulutustarpeet 

 Säännölliset tapaamiset läheisten sidosryhmien kanssa, toimintatapojen ja prosessien kehittäminen 

 Vuosittaiset kehityskeskustelut 

 Osallistutaan muiden koulutuksiin ja järjestetään itsellemme koulutusta, mm. uudet rahoitustyökalut 

 Toiminnan vertaiskehittämiskäyntejä Pomoväst rf:n ja Ykkösakseli ry:n kanssa, kerran vuodessa 

 Järjestetään työntekijä/hallitusjäsenvaihtoja esim. ELARDin kautta tai omatoimisesti 
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Ulkoisen oppimissuunnitelman kohderyhmänä ovat alueen muut yhdistykset, yrittäjät, asukkaat ja muut 

sidosryhmät. Oppimistarpeita kartoitetaan ja niihin puututaan mm. seuraavien toimenpiteiden avulla: 

 Järjestetään itse tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa koulutusta mm. sähköisestä asioinnista, 

lainsäädännöstä ja rahoitusmahdollisuuksista 

 Toiminnan arviointikyselyiden kautta kartoitetaan oppimistarvetta 

 Vertaisselvitykset nuorisotyötä tekevien organisaatioiden toiminnasta 

 Kaikille avoimet kyselyt ja seminaarit 

7.2 Paikalliset, alueelliset ja valtakunnalliset toimijat 

Keskeisimpiä paikallisia yhteystyökumppaneita ovat paikallinen kylien yhteenliittymä, yritysneuvontaorgani-

saatiot, kunnat ja oppilaitokset. Itä-Uudenmaan Kylät ry:n kanssa yhteistyö on hyvin tiivistä. Järjestämme 

yhteisiä kylä- ja tiedotustilaisuuksia. Osa hallitusten jäsenistä on yhteisiä ja suunnitteilla on yhdistysten yh-

distyminen tulevaisuudessa. Yhdistyminen loisi alueelle vahvan ja resursseja säästävän monipuolista osaa-

mista omaavan kehittämisorganisaation. Alueen yrittäjäneuvontaorganisaatioiden kanssa ylläpidämme jatku-

vaa keskustelua koskien yrittäjien muuttuvia tarpeita, järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ja pyrimme hoitamaan 

neuvonnan yhden luukun periaatteella. SILMU ry on osallistunut alueen yrityspalveluiden kehittämiseen. 

Kuntayhteyshenkilöiden kanssa järjestetään säännöllisesti tapaamisia tiedon vaihtamiseksi ja heidän kaut-

taan tietoa toiminnasta levitetään sekä kuntiin että alueen toimijoille ja asukkaille. SILMU ry:llä on edustus 

mm. saaristostrategiaryhmässä ja seuraamme jatkuvasti saariston toimintaa ja tarpeita.  

Muiden Uudenmaan Leader-ryhmien kanssa teemme yhteistyötä mm. järjestämällä tapaamisia henkilökun-

nalle, hallituksille ja alueen toimijoille. Näin saadaan vaihdettua kokemuksia ja opitaan toisiltamme. Yhteis-

työtä tehdään myös toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä/hankkeita yhdessä. Näistä tärkeimpiä ovat tiedotta-

minen, kansainvälisyyttä edistävät ja laatutyöhön liittyvät toimenpiteet, esim. yhteiset ohjelmien toteutusten 

arvioinnit. Uusina yhteistyökumppaneina nähdään pääkaupunkiseudulle perustetut ja perustettavat kansa-

laislähtöistä paikallista kehittämistä toteuttavat yhdistykset. Lisäksi SILMU ry osallistuu ruotsinkielisten / kak-

sikielisten toimijoiden säännöllisesti järjestettäviin tapaamisiin. Uudenmaan ELY-keskus on toiminnan suju-

vuuden kannalta hyvin tärkeässä roolissa. Avoin kommunikoiva yhteistyö takaa sujuvat, tasalaatuiset pro-

sessit hakijoille.  

Yhteistyötä tehdään erilaisten valtakunnallisten toimijoiden kanssa kuten esim. Suomen kylätoiminta ry (SY-

TY), Svensk Byaservice, Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Maaseutuvirasto (Mavi), Verkostoyksikkö, 

Svenska Studiecentralen ja Kulturfonden ym. vastaavien organisaatioiden kanssa. Käytännössä yhteistyö 

tarkoittaa esim. yhteisten tilaisuuksien järjestämistä, osallistumista muiden järjestämiin tilaisuuksiin, valmiin 

materiaalin ja valtakunnallisten kampanjoiden hyödyntämistä tiedottamisessa, sekä tiedon välittämistä 

eteenpäin alueen toimijoille.  

7.3 Tiedottaminen ja aktivointi 

7.3.1 Tiedottaminen ja viestintä 

Tiedotus ja viestintä ovat avainasemassa strategian toteutumiselle. Strategiasta, sen luomista mahdollisuuk-

sista ja toteutuksesta tiedotetaan reaaliaikaisesti molemmilla kotimaisilla kielillä eri viestintäkanavia monipuo-

lisesti hyödyntäen. Viestintää suunnataan tasaisesti koko alueelle. Viestinnässä käytetään uutta Leader-

brändia. Yhdistyksen kotisivuilla on saatavilla tietoa ajankohtaisista asioista sekä paikallisista, valtakunnalli-

sista ja kansainvälisistä tapahtumista, koulutuksista, Leader-toiminnasta ym. kehittämistoiminnasta. Sähköis-

ten viestintätyökalujen merkitys lisääntyy ja niiden käyttöä tehostetaan. 

Sisäisen viestinnän tavoitteena on sujuva tiedonkulku henkilökunnan ja hallituksen välillä kaikissa toimintaa 

koskevissa asioissa sekä toiminnan, strategian ja rahoitusmahdollisuuksien tunnetuksi tekeminen jäsenille. 

Ulkoisen tiedottamisen kohderyhmille viestitään yhdistyksen toiminnasta, tavoitteista ja tapahtumista sekä 

tehdään yhdistystä tunnetuksi ja ylläpidetään hyviä suhteita sidosryhmiin sekä muihin toimijoihin. 

SILMU ry:n viestinnän resurssit muodostuvat palkatusta henkilökunnasta, hallituksen jäsenistä sekä ostopal-

velusta. Ohjelmakauden alussa käynnistetään viestintähanke yhdessä Uudenmaan muiden Leader-ryhmien 

ja ELY-keskuksen kanssa. Viestinnän tueksi on laadittu yksityiskohtainen viestintäsuunnitelma (liite 4. 
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7.3.2 Toimijoiden aktivointi ja osallistaminen 

Alueen asukkaita ja eri toimijoita aktivoidaan, jotta kiinnostus oman elinympäristön kehittämiseen lisääntyy ja 

eri rahoitustyökalujen käyttö alueella lisääntyy. 

 

 Järjestämme mm. tiedotus-, aktivointi- ja koulutustilaisuuksia sekä välitämme tietoa muiden järjes-

tämistä tilaisuuksista. Eri kohderyhmille (yrittäjät, yhdistykset, nuoret, ympäristötoimijat jne.) räätälöi-

dään sopivia tilaisuuksia 

 Tarjoamme tuen hakijoille opastusta ja neuvontaa koko hankkeen ajan 

 Tuotamme kirjallista materiaalia jota jaetaan sekä paperiversioina että sähköisesti 

 Käynnistämme teemahankkeita 

 Perustamme jaostoja (nuoriso, kaupunki, kylä) 

7.4 Omat hankkeet 

Strategian tukemiseksi SILMU ry toteuttaa esim. teema-, viestintä- ja kansainvälisiä hankkeita. Rahoitusta 

haetaan omiin hankkeisiin mahdollisimman monelta eri taholta. 

7.5 Toimenpiteiden valmistelu ja valinta 

7.5.1 Hakemusten valmistelu ja vireille tulo 

Kirjallisesti annetun ohjeistuksen lisäksi jokaista rahoitushakemuksen jättävää asiakasta ohjataan ja opaste-

taan sekä hakemuksen laatimisessa että koko hankkeen toteutuksen aikana. Hakijoita neuvotaan ottamaan 

yhteyttä jo suunnitteluvaiheessa, jotta hakemusprosessi etenee sujuvasti. Suunnitteluvaiheesta alkaen an-

nettu ohjaus auttaa hakijoita kattavan ja tarkoituksenmukaisen hakemuksen laatimisessa sekä lisää hank-

keen kokonaisvaltaista onnistumista. SILMU ry:n tehtävänä on varmistaa, että hakijoilla on käytössään riittä-

västi tietoa ja materiaalia hankkeen suunnitteluun, jättämiseen ja toteutukseen. Vastuu hakemuksesta ja 

hankkeen toteutuksesta on kuitenkin hakijalla. Sähköinen HYRRÄ – hankepalvelu otetaan käyttöön ja haki-

joita tullaan kouluttamaan sen käytössä. Tarvittaessa hankevalmistelun yhteydessä ollaan yhteydessä Uu-

denmaan ELY-keskukseen. 

7.5.2 Rahoitettavien toimenpiteiden arviointi ja käsittely 

Hakemuksia käsitellään sitä mukaa kun ne ovat valmiita, eli sisältävät kaikki vaadittavat asiakirjat. SILMU 

ry:n hallitus käsittelee kaikki hakemukset hyvän hallintotavan mukaisesti, noudattaen avointa ja tasapuolista 

valintamenettelyä. Hallituksen jäsenistä koottu yritysryhmä tarkastelee jätetyt yritystukihakemukset ennen 

hallituksen käsittelyä ja antaa mahdolliset lisäselvityspyynnöt valmistelijalle. Rahoituspäätöksen kannalta 

ratkaisevimmat hakemusasiakirjat liitteineen tallennetaan intranetiin ennen hallituksen kokousta. Hallituksen 

kokouksessa kaikki hakemusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä. 

 

Kaikkien paikallisen strategian kautta rahoitettavien hankkeiden (sekä hanketuet että yrityshankkeet) tulee 

täyttää kaikki A) pakolliset kriteerit. Lisäksi hakemuksen tulee täyttää (riippuen hanketyypistä) vähintään 

puolet B, C tai D ryhmän kriteereistä. Valintakriteerit selityksineen löytyvät liitteestä 5.  

 

A) Pakolliset kriteerit 

B) Hanketukihakemusten kriteerit 

C) Kansainvälisten hanketukihakemusten kriteerit 

D) Yritystukihakemusten kriteerit 

 

Hakemukset voidaan tarpeen vaatiessa myös ”jättää pöydälle” lisäselvityksiä varten. SILMU ry:n käsittelyn 

jälkeen hakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukseen laillisuustarkastusta varten. 

Jotta hakemusten käsittely olisi johdonmukaista ja tasapuolista kaikille hakijoille, tehdään ohjelmakauden 

alussa linjauksia esim. miten tuki- % määräytyvät ja mitä toimenpiteitä ei rahoiteta ollenkaan. Suuntaa anta-

vat tuki-% ja rahoituslinjaukset löytyvät SILMU ry:n kotisivuilta. Mikäli linjauksia joudutaan muuttamaan oh-

jelmakauden aikana, siitä tiedotetaan erikseen. Hakumenettelystä ja valintakriteereistä tullaan informoimaan 

tiedotus, aktivointi ja koulutustilaisuuksien yhteydessä, kotisivulla ja muussa tiedotusmateriaalissa. 
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8 OHJELMIEN YHTEENSOVITUS, TYÖNJAKO JA ALUEEN TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖ  

SILMU ry tekee laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Yh-

teistyötä kehitetään jatkuvasti ja uusia yhteistyökumppaneita haetaan aktiivisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILMU ry:n keskeisimmät yhteistyötahot 

 

 

8.1 Uudenmaan alueen kehittämisstrategia vuosille 2014–2020 

Uudenmaan ELY-keskus valmistelee ja toteuttaa alueellista strategiaa ja maaseutujaosto seuraa ja ohjaa 

strategian toteuttamista ohjelmakaudella 2014–2020. Uudellamaalla toimivat Leader-ryhmät osallistuvat 

jaoston kokouksiin tuoden paikallisten strategioiden toteutusta tiedoksi jaoston jäsenille sekä osallistumalla 

alueellisen ohjelman seurantaan ja toteutukseen. 

Yhteistyö ja työnjako 

Uudenmaan ELY-keskus myöntää rahoitusta pääsääntöisesti alueella toteutettaviin yrityshankkeisiin ja laa-

joihin kehittämishankkeisiin, kun taas Leader-ryhmät kantavat vastuun paikallisten strategioiden toteutukses-

ta ja niiden kautta rahoitettavien toimenpiteiden valinnasta, toteutuksen seurannasta sekä hakijoiden opas-

tuksesta ja neuvonnasta. 

Uudenmaan alueen Leader-ryhmät ja ELY-keskus ovat yhdessä sopineet ja Uudenmaan maaseutujaosto on 

hyväksynyt karttarajaukset koskien Uudenmaan alueella myönnettäviä yritystukia. Rajaukset koskevat sekä 

ELY-keskuksen että Leader-ryhmien kautta myönnettäviä yritystukia. SILMU ry:n alueella maaseuturahoituk-

sen ulkopuolelle (ei tukikelpoiseksi alueeksi) on määritelty Porvoon keskusta-alue (liite 1). Rahoituslinjauk-

set, tarkempi työnjako ja menettelytavat ELY-keskuksen ja Uudenmaan Leader-ryhmien välillä on sovittu 

erillisellä sopimuksella (liite 6). Sopimuksen sisältöä voidaan tarvittaessa yhteisellä päätöksellä muuttaa ja 

tarkentaa rahoituskauden aikana. 

  

SILMU ry 

ELY-keskus

Leader-ryhmät  

Yrittäjäneuvonta-
organisaatiot 

Itä-Uudenmaan 
kylät ry 

Kunnat 

Mavi 

Verkostoyksikkö 

MMM ja TEM 

Suomen Kylä-
toiminta ry                    

Oppilaitokset

Yhdistykset

MTK /NSP 

ProAgria ry 

Uudenmaan liitto 
CIMO, Finnvera, Tekes, 
Kulturfonden, MSL ym. 

rahoittajat 

Seurakunnat 

Kansanedustajat 

Yritykset 

Tuottajat 

MediaMetsäkeskus 
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8.2 Etelä-Suomen kalatalousohjelma ESKO 

Ohjelmaa hallinnoi Kehittämisyhdistys Sepra ry. Toiminta-alue ulottuu Sepra ry:n alueen lisäksi SILMU ry:n 

ja Pomoväst rf:n alueille. ESKO-alueen kaikilla Leader-ryhmillä on edustaja ESKO:n hallituksessa. Yhteistyö-

tä ESKO-alueen Leader-ryhmien ja ESKO kalatalousryhmän kanssa tiivistetään nykyisestään mm. järjestä-

mällä säännöllisesti yhteisiä tapaamisia ja tiedotustilaisuuksia eri puolilla aluetta. Sähköistä tiedottamista 

käytetään mahdollisimman paljon siten, että samaa materiaalia jaetaan kaikkien Leader-ryhmien kautta koko 

ESKO-alueelle. Tapaamisia voidaan järjestää esim. Skypen avulla. Tarpeen mukaan neuvotellaan tapaus-

kohtaisesti rahoitettavista hankkeista. 

8.3 Itä-Uudenmaan Saaristo-ohjelma 

Saaristo-ohjelman etenemistä seuraa ja koordinoi alueen toimijoista koottu työryhmä, jossa SILMU ry:llä on 

edustus. Osallistumalla aktiivisesti työryhmän työskentelyyn, ohjelmien yhteensovitus sujuu luontevasti ja 

säännöllisesti. Saaristo-ohjelman toimenpiteitä tullaan rahoittamaan mm. SILMU ry:n tarjoamien rahoitus-

vaihtoehtojen kautta. 

8.4 Itä-Uudenmaan paikallistoimintaohjelma 2014–2020 

Itä-Uudenmaan Kylät ry:n laatiman paikallistoimintaohjelman tavoitteet ja 

toimenpide-ehdotukset on otettu huomioon strategiaa laadittaessa. SILMU 

ry ja Itä-Uudenmaan Kylät ry ovat vuosina 2012–2013 miettineet toimin-

tansa yhdistämistä, mutta lopullista päätöstä asiassa ei vielä ole tehty. 

Yhdistykset toimivat maantieteellisesti samalla alueella ja keväästä 2014 

myös samassa rakennuksessa, joka helpottaa yhteistyötä. Yhdistysten 

toiminta tukee toisiaan monin tavoin. Työtä jatketaan toiminnan yhdistämi-

seksi. Tavoitteena on, että alueella toimisi yksi entistä vahvempi toimija, 

joka pystyy palvelemaan kokonaisvaltaisemmin alueen asukkaita. 

8.5 Rakennerahasto-ohjelmat 

Hämeen ELY-keskus hallinnoi alueellisia rakennerahasto-ohjelmia ohjel-

makaudella 2014–2020. ELY-keskuksen edustajien kanssa on käyty neuvotteluja rakennerahastovarojen 

käytöstä kansalaistoimintalähtöiseen kehittämiseen kaupunki-alueilla keväällä 2014 pidetyissä palaverissa. 

Rakennerahaston tukimuodoista tullaan tiedottamaan alueella ja niitä tullaan hyödyntämään alueen hankkei-

siin mahdollisimman kattavasti.  

8.6 Muut strategian laadinnassa huomioidut ohjelmat 

Uusimaa-ohjelma kokoaa tulevaisuuden suunnat ja ilmaisee Uudenmaan yhteisen strategisen kehittämisen 

tahtotilan. Tavoitteena on, että Uusimaa-ohjelman ja paikallisen strategian kautta toteutettavat toimenpiteet 

tukevat toisiaan. Yhteistyötä Uudenmaan Liiton ja Leader-ryhmien välillä on tehty maltillisesti ja sitä ylläpide-

tään säännöllisten tapaamisten myötä. 

Saaristopoliittinen toimenpideohjelma on Työ- ja elinkeinoministeriön Saaristoasiain neuvottelukunnan 

laatima asiakirja, jonka toimenpiteet huomioidaan paikallisen strategien toteutuksessa. Saaristopolitiikan 

toimenpideohjelmalla ja paikallisella Leader-ohjelmalla on samoja painopistealueita.  

Alueen kuntien strategiat otetaan huomioon alueen kehittämistyössä. Porvoon kaupungin strategiaa seura-

taan suunniteltaessa omaehtoista paikallista kehittämistä Porvoon keskusta-alueelle. 

Kansallinen metsäohjelma 2015 tähtää vuoteen 2020, jonka tavoitteena on saada metsäala vastuulliseksi 

biotalouden edelläkävijäksi ja metsiin perustuvat elinkeinot kilpailukykyisiksi ja kannattaviksi. Toiminta-

ajatuksen mukaan metsien kestävä hoito ja käyttö luovat hyvinvointia. SILMU ry:n alueella on kaksi paikallis-

ta metsäohjelmaa, Rannikon Metsäohjelma 2012–2015 ja Häme-Uusimaa Metsäohjelma 2012–2015. Ran-

nikon Metsäohjelma toimii kaksikielisesti ja myös taajama-alueella, erityisenä kohderyhmänä nuoret. Häme-

Uusimaa Metsäohjelma painottaa biotaloutta ja bioenergian kehittämistä. 

SILMUSTA KASVUA = 
mahdollisuuksien ovi 
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8.9 Uudet sidosryhmät ja yhteistyömuodot 

Yhteistyötä Helsingissä toimivan Helka ry:n kanssa tiivistetään. Tavoitteena on tehdä yhteistyötä myös Hel-

singissä perustettavien kansalaislähtöisten, paikallista kehittämistä suunnittelevien, Kehrä-ryhmien kanssa. 

Yhteistyömuotoja ovat kokemusten vaihto ja ”kummitoiminta”. Uusia yhteistyökumppaneita ovat Porvoon 

keskusta-alueen toimijat. Heidän kanssaan käynnistetään ohjelmakauden aikana paikallista kehittämistä 

keskusta-alueella ja haetaan rahoitusta tarvittaville toimenpiteille. Yhteistyötä tullaan tiivistämään MTK Uu-

simaan ja Nylands svenska producentförbund, eli NSP:n kanssa konkreettisten hankkeiden muodossa. 

Hankkeita ideoitiin tammikuussa 2014 Kotkassa pidetyssä valtakunnallisessa tapaamisessa sekä Uuden-

maan alueen tapaamisessa keväällä 2014. Alueella toimivat seurakunnat nähdään myös potentiaalisina 

sidosryhminä ja yhteistyötä kehitetään ohjelmakauden aikana, samoin alueen nuorkauppakamarien kans-

sa. SILMU ry verkostoituu myös esim. KEPAn ja Kirkon ulkomaanavun kanssa, joilla on aiempaa kokemusta 

yhteistyöstä kehittyvien maiden kanssa. Uudenmaan Leader-ryhmien tavoitteena on saada edustus Uuden-

maan maakunnan yhteistyöryhmään (MYR) ohjelmakauden aikana. 

9 STRATEGIAN HALLINNON JA SEURANNAN JÄRJESTÄMINEN SEKÄ RESURSSIT 

9.1 Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry 

Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on vuonna 2007 perustettu kaksikielinen yhdistys, jonka toiminta 

on kaikille avointa. Kaikki, jotka hyväksyvät yhdistyksen säännöt (liite 7), voivat liittyä jäseniksi. SILMU ry:llä 

on strategian jättöhetkellä 330 henkilö- ja yhdistysjäsentä. Yhdistyksen toimisto sijaitsee Porvoossa, jonne 

on helppo tulla eri puolilta aluetta. SILMU ry toimii Uudenmaan ELY-keskuksen alueella. Yhdistyksen ylin 

päättävä elin on vuosikokous, jossa valitaan SILMU ry:n hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet sekä puheen-

johtaja. Hallitus on toimeenpaneva elin, joka valitaan kolmikantaperiaatteen mukaisesti sekä lisäksi siten, 

että jäsenet edustavat tasaisesti koko toiminta-aluetta. Hallituksen jäsenet voidaan valita enimmillään kah-

delle kolmen vuoden jaksolle. Hallitus valmistelee vuosittaisen toimintasuunnitelman, talousarvion sekä laatii 

toimintakertomuksen vuosikokouksen vahvistettavaksi. Yhteenveto hallituksen kokoonpanosta ja kolmikan-

taedustuksesta strategian jättöhetkellä (liite 8). 

Yhdistykselle perustetaan tarpeen mukaan hallituksen jäsenistä työryhmiä esim. työvaliokunta, yritystyöryh-

mä ja kannanottoryhmä. Toiminnan laajetessa perustetaan jaostoja (esim. nuoriso, kaupunki, kylä), joihin 

hallitus nimeää osallistujat. Jaostot valmistelevat oman aihepiirinsä mukaiset asiat hallituksen käsittelyyn, 

toimintasuunnitelmat ja talousarviot, jotka liitetään SILMU ry:n vastaaviin asiakirjoihin.  

9.1.1 Hallituksen kokoukset ja muut tapaamiset 

Hallituksen kokouksia järjestetään noin kerran kuukaudessa eri puolilla aluetta. Sekä varsinaiset että vara-

jäsenet voivat osallistua hallituksen kokouksiin ja kaikilla on käytössään kokousmateriaalit. Uusille hallitusjä-

senille järjestetään koulutusta. 

Työpaikkapalavereja, joihin osallistuu henkilökunnan lisäksi Leader-ryhmän omien hankkeiden vetäjät, 

hallituksen puheenjohtaja ja muut kutsutut ulkopuoliset henkilöt, järjestetään kerran kuukaudessa. 

Työryhmät ja jaostot kokoontuvat tarpeen vaatiessa. 

9.1.2 Henkilöresurssit ja osaaminen 

SILMU ry:llä on koulutettu ja kokenut henkilökunta sekä riittävä taloudellinen osaaminen Leader-ryhmänä 

toimimiselle. Kaksi vakituisesta henkilökunnasta on työskennellyt toimintaryhmissä yli kymmenen vuotta ja 

kolmas kuusi vuotta. Henkilökunta on ollut mukana toteuttamassa POMO+, ALMA, ELMA ja Leader-

ohjelmia. Toimintaa jatketaan samalla henkilökunnalla. Näiden kolmen lisäksi palkataan määrä-aikaisia työn-

tekijöitä tarpeen ja resurssien mukaan sekä hankitaan ostopalveluna asiantuntijapalveluita kuten esim. 

käännöstyöt, paino- ja taittopalvelut. Kaikille työntekijöille on laadittu toimenkuvat, mutta pienessä työyhtei-

sössä on tärkeää, että jokainen osaa tehdä kaikkia töitä. Toiminnan sujuvuuden takaamiseksi tullaan laatu-

työn yhteydessä laatimaan ”selviytymisohjeet” joita voivat käyttää paitsi henkilökunta, myös hallitus tarpeen 

vaatiessa. 
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9.2 Strategian toteutuksen seuranta ja tulosten mittaaminen 

Toimenpiteiden tuloksia mitataan pakollisten indikaattoreiden omilla indikaattoreilla (liite 9). Indikaattoritietoja 

kerätään paitsi ohjeistusten ja säädösten mukaisesti tietojärjestelmän kautta, myös erillisellä palaute- ja seu-

rantakyselyllä. 

Strategian painopistekohtaista rahoituksen toteutumista seurataan omien taulukoiden avulla, jotta reaaliai-

kainen seuranta olisi riittävän tarkkaa. Strategian toteutumista seurataan myös vuosittaisissa seurantasemi-

naareissa joihin kutsutaan strategiateemaryhmien työskentelyyn osallistuneet, kuntien edustajia, sidosryhmiä 

sekä muita asiasta kiinnostuneita. 

10 RAHOITUSSUUNNITELMA 

10.1 SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014–2020 strategian rahoitussuunnitelma 

Kaikki alueen kunnat ovat sitoutuneet (liite 10) rahoittamaan Maaseuturahaston kautta toteutettavaa Leader-

toimintaa 20 % osuudella vuosina 2014–2020. Osa alueen kunnista on lisäksi sitoutunut rahoittamaan stra-

tegian kautta toteutettavia rakennerahastotoimenpiteitä ja muista EU-ohjelmista rahoitettavia hakemuksia. 

Osa kunnista on päättänyt rahoittaa erillisten hakemusten perusteella em. hankkeita tai toimenpiteitä. Yksi-

tyiskohtaiset rahoitustaulukot ja rahoituksen jakautuminen painopisteiden välillä löytyvät liitteestä 11. 
 

Strategian kokonaisrahoitus                   7 230 857,00 € 
Julkinen rahoitus (EU+valtio+kunat)    4 681 000,00 € 

Yksityinen rahoitus     2 429 857,00 € 

Muu rahoitus         120 000,00 € 

 

Maaseuturahasto (Leader), rahoitus yhteensä    6 463 077,00 € 

Josta julkinen rahoitus hanketoimintaan (EU+valtio+kunat)   4 201 000,00 € 

Josta yksityinen rahoitus       2 262 077,00 € 

Josta toimintaraha (yhdeksälle vuodelle) (EU+valtio+kunat)     924 000,00 € 
 

Maaseuturahoituksen julkisen rahoituksen jakautuminen strategian painopisteiden välillä 

1. Yritystoiminta ja työllisyys       983 100,00 € 

2. Kylien kehittäminen     1 638 500,00 € 

3. Ympäristö ja luonto        327 700,00 € 

4. Saaristo        327 700,00 € 
 

Oma aluekehitystoiminta, rahoitus yhteensä    767 780,00,00 € 

- Rakennerahastot ja muut EU-ohjelmat, rahoitus yhteensä         640 000,00 € 

- Nuoriso-Leader, rahoitus yhteensä            77 780,00 € 

- Muut tuet yhteensä              50 000,00 € 

Julkinen rahoitus hanketoimintaan yhteensä        480 000,00 € 

Yksityinen rahoitus yhteensä         167 780,00 € 

Muu rahoitus          120 000,00 € 

Hallinto yhteensä           84 455,80 € 

10.2 Etelä-Suomen kalatalousohjelma ESKO:n rahoitussuunnitelma 

Kohdassa 10.1 mainittujen rahoitusvaihtoehtojen lisäksi SILMU-alueen rannikkokunnissa (Sipoo, Porvoo ja 

Loviisa) toteutetaan ESKO-ohjelmaa, johon haetaan rahoitusta Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ky-

seiset kunnat ovat sitoutuneet ohjelmanrahoitukseen 10 %:n kuntaosuudella koko ohjelmakaudeksi. ESKO-

ohjelmaa hallinnoidaan Kehittämisyhdistys Sepra ry:n toimesta. 

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (koko ESKO-alue) 

Kokonaisrahoitus      2 457 000,00 € 

Julkinen rahoitus      1 719 900,00 € 

Yksityinen rahoitus             737 100,00 € 
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10.3 Toimintaraha ja hallintokustannukset 

Maaseuturahaston julkisesta kehyksestä n. 22 % käytetään toimintarahana maaseuturahaston varojen akti-

vointiin hallinnoitiin.  

Lisäksi alueelle haettavista ESR, EAKR ja muista EU tuista kohdennetaan 11 % kyseisten toimenpiteiden 

hallinnointiin ja aktivointiin. 

Omaa taloutta ja etenkin likviditeettiä seurataan jatkuvasti eri taulukoiden ja kirjanpidon avulla. Kirjanpidon 

tekee oma henkilökunta. Talousasiat käsitellään jokaisessa hallituksen kokouksessa. 

10.4 Strategian toteutukseen käytettävän rahoituksen kohdentuminen 

 Maaseudulla toteutettaville toimenpiteille (ei Porvoon keskusta-alue, liite 1) kohdennetaan maa-

seutuohjelman Leader-rahoitusta, rakennerahastojen ESR- ja EAKR-tukia, muista EU-ohjelmista ha-

ettavaa rahoitusta sekä säätiöiltä ja kunnilta haettavaa rahoitusta 

 Porvoon keskusta-alueella toteutettaville toimenpiteille kohdennetaan rakennerahastojen ESR-

EAKR tukia, muista EU-ohjelmista haettavaa rahoitusta sekä säätiöiltä ja kunnilta haettavaa rahoi-

tusta 

 EU-alueen ulkopuolella toteutettavaan kehittämistoimintaan tullaan hakemaan tukea Ulkoasianmi-

nisteriöltä sekä mahdollisista muista lähteistä 

11 KOKEMUKSIA KULUNEILTA OHJELMAKAUSILTA 

Alueella on toteutettu toimintaryhmätyötä ensimmäisestä rakennerahastokaudesta lähtien siten, että sekä 

ensimmäisellä että toisella kaudella toimi kaksi ryhmää ja kolmannella yksi ryhmä (SILMU ry). 

11.1 Ohjelmakausi 1995–1999 

Ohjelmakaudella Itä-Uudenmaan Leader ry toimi Pernajan, Liljendalin, Lapinjärven, Myrskylän, Pukkilan, 

Artjärven ja Orimattilan alueilla ja Maaseudun kehittämisyhdistys SAMPo ry Pornaisten, Sipoon, Mäntsälän, 

Porvoon ja Askolan alueilla. Rahoitustyökaluina olivat kansallinen POMO-rahoitus ja Leader II-rahoitus. Oh-

jelmaperusteinen ”alhaalta ylös” – kehittäminen oli uutta alueen toimijoille, mutta hankeprosessi otettiin no-

peasti haltuun ja hankkeiden toteuttajat kokivat menettelyn tehokkaaksi ja nopeaksi. 

11.2 Ohjelmakausi 2000–2006 

Ohjelmakaudella SAMPo ry toimi Mäntsälän, Pornaisten ja Askolan alueilla ja Idässä Itää ry Loviisan, Liljen-

dalin, Lapinjärven, Artjärven, Pukkilan, Myrskylän, Porvoon, Pernajan, Ruotsinpyhtään ja Sipoon alueilla. 

Rahoitustyökaluina käytössä olivat kansallinen POMO+ - rahoitus, ALMA- ja ELMA-rahoitukset. Toiminta-

ryhmätyö koettiin tärkeänä osana maaseudun kehittämistä ja toiminnan tarpeellisuus hakijoiden ja TE-

keskuksen välissä koettiin välttämättömänä. 

11.3 Ohjelmakausi 2007–2013 

Ohjelmakaudella SILMU ry toteutti paikallista Leader-ohjelmaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan (Pernajan, 

Ruotsinpyhtään ja Liljendalin), Myrskylän, Mäntsälän, Pornaisten, Porvoon, Pukkilan, Sipoon ja Orimattilan 

(entinen Artjärven kunta) alueella. Kahden ”Leader-ryhmän” yhdistäminen kauden alussa ja ongelmat henki-

löstörekrytoinnissa vaikeuttivat toiminnan käynnistymistä ensimmäisinä vuosina. Ohjelman hitaaseen käyn-

nistymiseen vaikutti se, että koko ohjelmakauden käynnistyminen viivästyi ja se, että ensimmäiset tukipää-

tökset pystyttiin tekemään vasta alkuvuodesta 2009. Vauhti kiihtyi kauden aikana siten, että vuoden 2012 

kesään mennessä koko ohjelmakaudelle varattu kehys oli sidottu.  

Ohjelmakauden aikana tuet painottuivat hanketukiin (87 %) ja pienempi osa (13 %) kohdennettiin yritystukiin. 

Kyseinen ohjelmakausi oli ensimmäinen, jolloin alueella voitiin myöntää yritystukia ja toteuttaa alueiden väli-

siä ja kansainvälisiä hankkeita. Alueiden väliset hankkeet ja yritystuet otettiin hyvin vastaan alueen toimijoi-

den keskuudessa. 

Neuvontaan ja opastukseen panostettiin erittäin paljon, joka madalsi kynnystä tuen hakemiseen. SILMU ry 

on saanut paljon kiitosta hyvästä asiakaspalvelusta. 

Yhteistyö alueen yrittäjäyhdistysten ja yritysneuvontaorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden kanssa saa-

tiin hyvin käyntiin ja sitä pyrittiin kauden aikana parantamaan ja syventämään. Yhteistyötä Itä-Uudenmaan 

Kylät ry:n kanssa on tiivistetty merkittävästi. Vuonna 2011 SILMU ry toteutti toiminnan väliarvioinnin johon 
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vastasivat rahoitusta saaneet hanketoimijat ja sidosryhmät. Kyselyissä kartoitettiin sidosryhmien ja hanke-

toimijoiden näkemyksiä yhdistyksen toiminnasta. Toimintaan oltiin pääosin tyytyväisiä arvosanalla 7,8 (as-

teikolla 4-10). Alla olevassa taulukossa kehittämisehdotuksia, jotka nousivat esille kyselyssä. 

 

Markkinointi ja tiedotus 

- Yhteistyön syventäminen 

sidosryhmien kanssa, tiiviimpi 

yhteydenpito 

- Uusien tiedotuskanavien 

esim. sosiaalisen median 

käyttöönotto ja vanhojen ka-

navien päivittäminen 

 

 

- Hankeprosessin vaiheet 

- Hakijalle selkeä kokonaiskuva 

hankeprosessista heti alussa 

- Selkeät ohjeet ja esimerkit eri 

lomakkeiden täyttöön  

- Eri hakemuksien seurannan 

mahdollistaminen hanketoimi-

joille 

- Erityisesti maksatusvaiheessa 

hanketoimijoille olisi tärkeää 

olla selvillä siitä, mihin asti 

prosessi on edennyt 

 

- Asiakaspalvelu 

- Tarkkuutta hakemuksia 

koskevaan neuvontaan, jotta 

hanketoimijat välttyvät ylimää-

räiseltä paperityöltä 

- ”Kukaan ei jää hankeproses-

sissa yksin” – ajattelu 

11.4 Yhteenveto 

Tähän mennessä jokaiselle ohjelmakaudelle siirryttäessä on toimittu vaihtelevilla toiminta-alueilla ja eri yhdis-

tysten nimissä. Ohjelmakaudelle 2014–2020 siirryttäessä toimitaan ensimmäistä kertaa samalla alueella ja 

saman yhdistyksen nimissä toista kautta peräkkäin ja tämä luo aivan eri lähtökohdat toiminnalle. 

Ohjelmakausien aikana toiminta on juurtunut alueelle ja kehittynyt sekä on jo luonteva osa alueen kehittä-

mistä jota tulee vahvistaa ja laajentaa. Edellisten ohjelmakausien opit ja kokemukset on viety strategiaan ja 

niitä on hyödynnetty sen kirjoittamisessa ja tullaan hyödyntämään myös toteutuksessa. 

 

Kehittämisehdotuksia ja evästystä seuraavalle kaudelle: 

Toiminta-ajatuksen tulisi olla kirkas ja paikallisuuden tulisi säilyä.Strategian tasapuolinen toteutus tulee var-

mistaa ja etenkin nuorten mukaan saamiseen tulee panostaa. Viestintää ja tiedottamista tulee lisätä myös 

jalkautumalla alueelle. Vuoropuhelua kuntien päättäjien ja virkamiesten kanssa lisätään ja muuta yhteistyötä 

syvennetään. Mahdolliset rahoituslinjaukset on hyvä tehdä jo ohjelmakauden alussa. Oman toiminnan sys-

temaattisuutta tehostetaan. Hakijoille suunnattua aktivointia, neuvontaa ja koulutusta kehitetään esim. tuo-

malla hyviä käytäntöjä paremmin esille. 

 

Tilastojen lähteet: Uudenmaan liiton tietopalvelu / tilastokeskus. 

Liitteet:  
1. SILMU ry:n aluerajaukset koskien Maaseuturahaston tukia 
2. KV-strategia 
3. SWOT-analyysi 
4. Viestintäsuunnitelma 
5. Valintakriteerit 
6. Uudenmaan ELY-keskuksen ja Uudenmaan Leader-ryhmien välinen yhteistyösopimus 
7. SILMU ry:n säännöt 
8. Hallituksen kokoonpano ja edustus hallituksessa 
9. Kerättävät seurantatiedot 
10. Strategian rahoitustaulukot 
11. Kuntien päätökset osallistumisesta strategian rahoitukseen 


