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Ollaanko taas sankareita kaikki? 

Odottavan aika on pitkä, sanotaan. On kuitenkin eri asia odot-
taa vaikkapa hauen puraisua uistimeen tyynenä kevätiltana 
kuin Hyrrä-verkkopalvelun hanke- ja yritystukien  avautumis-
ta tilanteessa, jossa maassa on yli 300 000 työtöntä. Maaginen 
päivämäärä 11.5.2015 käynnisti vihdoin maaseututoimijoiden 
uuden ohjelmakauden. Seuraavan seitsemän vuoden aikana kyse 
ei ole vain maaseudun kehittämisestä vaan siitä, kuinka satavuo-
tisjuhliaan lähestyvä Suomi-neito nostetaan yhdestä historiansa 
vaikeimmasta lamasta. 

20 vuotta sitten selätimme laman voittamalla jääkiekon maail-
manmestaruuden – sitäkin saimme odottaa pitkään. ”Me ollaan 
sankareita kaikki” soi voitonlauluna vieläkin. Pienen kansakun-
nan paras ase haastavissa tilanteissa on yhtenäisyys ja se, että 
kaveria ei jätetä. Työttömyyden kasvussa erityisen huolestutta-
vaa on sen kohdistuminen nuoriin: jo joka neljäs 15–24-vuotias 
on työtön. Suomi jakaantuu pärjääjiin ja putoajiin sen lisäksi, että 
olemme jo aikaisemmin jakaantuneet maaseutuun ja kaupun-
keihin, punavihreisiin ja sinivihreisiin sekä tuhansiin Facebook-
ryhmiin.

Mind your own business -ajattelu on huono lähtökohta joukkue-
peliin ja yhteisen hyvän tavoitteluun. Jakolinjojen sijaan pitäisi 
rakentaa siltoja niiden yli. Epätodennäköisimmillä kokoonpanoil-
la syntyvät yllättävimmät tulokset, eikä peli kangistu kaavoihin-
sa. Alkavan kauden uudet rahoitusinstrumentit kuten yrityksen 
perustamistuki ja yhteistyötoimenpide voisivat olla nälkäisiä 
ratkaisijoita, kuten jääkiekkomaajoukkueemme Kärpät Donskoi 
ja Kemppainen, jotka pyörittävät NHL-tähdet solmuun nuoruu-
den innolla ja ennakkoluulottomuudella. 

Maaseudun yrityksiin on vuoden hakutauon aikana syntynyt 
satojen miljoonien eurojen investointisuma, jonka purkamisessa 
kuluu tovi. Tuloksia alkaa näkyä jo Suomi-neidon synttäreihin 
mennessä. Meillä maaseudun kehittäjillä on suuri vastuu mm. 
kansallisen biotalousstrategian tavoitteisiin kirjatun 100 000 
uuden työpaikan syntymisestä vuoteen 2025 mennessä. Näissä 
talkoissa tarvitaan ihan jokainen. Tätä kirjoittaessa kaatui muu-
ten maailmanmestari Venäjä Donskoin rankkarimaalilla, joten 
eiköhän tästäkin suosta nousta vanhoilla konsteilla.

Pitkää, nousujohteista ohjelmakautta kaikille sankareille!

Petri Rinne
petri.rinne@joutsentenreitti.fi

Kirjoittaja (vasemmalla) sankaritunnelmissa. Joutsenten reitin Vuo-
den hanke palkittiin keväällä ja tittelin sai Mhy Pirkanmaan mainio 
Energiapuu kestävästi hyötykäyttöön -hanke. Kiertopalkinnon otti 
vastaan toiminnanjohtaja Matti Sojakka. Jokseenkin leveää hymyrinta-
maa täydentää Leader Joutsenten reitin hallituksen puheenjohtaja Jani 
Hanhijärvi.

Ihmisten kokoisille ideoille

Satasilta-lehti on osa Satakunnan Leader-ryhmien 
ja Satakunnan ELY-keskuksen viestintähanketta, 
Sata sanaa tuhat kuvaa. Yhteisellä viestintähank-
keella vahvistetaan tiedotusta Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta, Satakunnan 
alueellisesta maaseudun kehittämisstrategiasta ja 
Leader-ryhmien kehittämisstrategioista. 
 
PÄÄTOIMITTAJA: Marjut Haapanen
TAITTO: WauLandia/Titta Strömberg
PAINO: Eura Print

Yhteistyössä:
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ELY-keskuksen ja  
Leader-ryhmien  
toiminnan tulokset  
2007-2013 Satakunnassa

Alueellinen maaseutuohjelma (ELY)
111 400 000 €

37,8 milj. euroa julkista tukea
73,6 milj. euroa yksityistä rahaa
458 yritystukea
93 kehittämishanketta

Leader-ohjelmat
32 100 000 €

17,7 milj. euroa julkista tukea
14,4 milj. euroa yksityistä rahaa
344 yritystukea
514 kehittämishanketta

Maaseutuohjelman 
mahdollisuudet Satakunnassa 
– 55 miljoonan euron potti

Tällaisesta tilaisuudesta maaseudun kehittäjä eli 
kuka tahansa elinympäristöstään kiinnostunut vallan 
villiintyy.

Maaseudun kehittämisohjelma tarjoaa varsin merkittävät re-
surssit maaseudun ja sen yritystoiminnan kehittämiseen. Koko 
ohjelmakaudella 2014-2020 EU:n maaseuturahaston ja valtion 
rahoituksen osuus Satakunnassa on 35,7 miljoonaa euroa. Tämän 
lisäksi maaseuturahaston tukea yritys- ja kehittämishankkeisiin 
on mahdollista hakea alueen Leader-ryhmiltä, joiden yhteenlas-
kettu rahoituskehys on noin 20 miljoonaa euroa. Yhteensä siis 
pyöreät 55 miljoonaa euroa alueemme kehittämiseen ja kehitty-
miseen. 

Kun mukaan lasketaan hankkeisiin tuleva yksityinen raha, yhtei-
nen hyvä enemmän kuin tuplaantuu – silloin puhutaan jo yli 110 
miljoonasta eurosta.Hankepäätöksiä tullaan varmasti tekemään 
runsaasti ja niin sanotusti koko rahan edestä. Ohjelma-aluetta on 
Satakunta Porin ja Rauman keskusta-alueita lukuunottamatta.

Kuka maaseutuohjelmasta hyötyy ja 
miten?
Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu maaseudun yrityksille 
ja maaseudun asukkaille, viljelijöille sekä koko ympäristölle. 
Ohjelman toimijoiden verkostoon kuuluvat mm. oppilaitokset, 
kehittäjäorganisaatiot, kunnat ja Leader-ryhmät. 

Maaseudun pienet ja keskisuuret yritykset ovat merkittäviä 
työllistäjiä, joille maaseutuohjelma on apu liiketoiminnan aloitta-
miseen, monipuolistamiseen ja kasvattamiseen. Yritykset saavat 
tukea muun muassa investointeihin, tuotekehitykseen, mark-
kinointiin, kokeiluihin, kansainvälistymiseen ja yhteistyöhön. 
Ohjelman tavoitteena on luoda käytännön edellytyksiä biota-
loudelle, missä tutkimustiedon ja olemassa olevan osaamisen 
hyödyntäminen on tärkeää.
 
Maaseudun asukkaat voivat hyödyntää ohjelmaa kehittääkseen 
alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Ohjelma 
tukee uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voi-
daan kehittää. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen 
lisää mahdollisuuksia yrittäjille ja kasvattaa maaseudun vetovoi-
maa asuinpaikkana. 

Kehittäjäorganisaatiot, kunnat, yritykset ja asukkaat yhdessä voi-
vat valmistella paikallisia, alueellisia tai kansainvälisiä hankkeita 
elinkeinojen, osaamisen ja palveluiden kehittämiseksi.

Ohjelman rahoitusta suunnataan maatalousyrittäjille korvauk-
sina viljelystä Suomen pohjoisissa luonnonoloissa sekä maa-
talouden ympäristötyöstä. Ympäristökorvaukset tuovat laajat 
mahdollisuudet edistää ympäristöasioita niin maatiloilla kuin 
laajemmin. Ohjelma sisältää neuvontaa ja koulutusta, jotka 
lisäävät muun muassa energiatehokkuuden, ympäristöasioiden 
ja eläinten hyvinvoinnin osaamista. Maatilat voivat saada tukia 
myös erilaisten kilpailukykyä ja ympäristöystävällisyyttä lisäävi-
en investointien tekoon.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueellinen 
toteutus tukeutuu Satakunnan alueelliseen maaseudun kehittä-
misstrategiaan (ELY) sekä Satakunnan Leader-ryhmien pai-
kallisiin kehittämisstrategioihin. Lisätietoa löytyy Satakunnan 
ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien kotisivuilta.

Leader Pyhäjärviseutu palkitsi Kauttuan ruukinpuis-
ton kehittämishankkeen vuoden 2014 parhaana. Juhani 
Eskola Alasatakunnan oppaista, Marja Simberg Euran 
4H-yhdistyksestä, Riitta Kilo Ahlströmin Ruukeista ja 
Johanna Aalto Euran kunnasta vastaanottivat kunniakirjat 
kehittämistyöryhmän puolesta.
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Leaderin kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen ja osaamisen hyödyntäminen kehittämistyössä. Suomessa 
on 54 Leader-ryhmää, jotka tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat toteutettavat hankkeet. Leader-rahoituksella 
voidaan tukea muun muassa yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja, kylien elinvoimaisuutta, harrastusmah-
dollisuuksia ja kansainvälistä toimintaa. Näin lisätään maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa.

Leader-työ koostuu kolmesta osa-alueesta:

Leader-toiminta
Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa elin-
ympäristöään.  
Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua.

Leader-neuvonta
Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa 
hankkeiksi.

Leader-rahoitus
Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoidenra-
hoittamisesta.  
Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi

Mikä ihmeen Leader?

Leader-toiminnan periaatteita ovat 

(1) Alhaalta ylöspäin -periaate 

Hankkeiden valmistelu ja päätösvalta rahoituksesta on tavallisilla ih-
misillä, sillä he ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Toiminta on 
avointa kaikille.

(2) Paikallinen kumppanuus 

Kolmikanta: julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyö.Toi-
minta ja päätöksenteko ei ole hierarkkista tai kuppikuntaista.

(3) Monialaisuus

Toimijoiden yhteistyö ylittää eri sektorirajat, ja toiminta perustuu 
kumppanuuteen ja vuorovaikutukseen.

(4) Verkostoituminen

Verkostoitumalla kootaan resursseja sekä paikallisesti että kansainväli-
sesti: asukkaat, järjestöt, yritykset ja julkinen sektori.

(5) Alueperusteisuus

Leader-ryhmän strategia laaditaan omalle alueelle laajalla yhteistyöllä.

(6) Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö 

Yhteistyöllä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan uutta.

(7) Innovatiivisuus ja pilottiluonteisuus, uuden luominen

Toiminnan tavoitteena on uusien toimintatapojen ja menetelmien ko-
keilu ja luominen kestävää kehitystä, elinkeinoja ja työllisyyttä edistäen.

Löydät meidät täältä: 
www.leadersuomi.fi 
sekä Leader-ryhmien 
omilta nettisivuilta.

Leader-ryhmien hallituksissa on monen eri alan osaajia, joil-
la on laajat verkostot. Kuvassa Leader Pohjois-Satakunnan 
hallitusväkeä.
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Yritys- ja hanketuet 
kehittämisvälineinä
 
Yritystuet
Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisil-
le yrityksille toiminnan kehittämiseen. Yritystukien ta-
voitteena on maaseudun toimeentulomahdollisuuksien 
ja työpaikkojen lisääminen. Maaseudulle tarvitaan uu-
sia yrityksiä, mutta yhtä tärkeää on kannustaa nykyisiä 
yrityksiä kehittämään ja laajentamaan toimintaansa.

 
Tukea voi hakea

vähintään 18-vuotias. •	
luonnollinen henkilö, osakeyhtiö, avoin yhtiö, kom-•	
mandiittiyhtiö ja osuuskunta.
pieni tai keskisuuri yritys.•	
maatila.•	

Tuettava yritys 
sijaitsee maaseudulla. •	
omaa edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimin-•	
taan.
yrityksen on annettava pääasiallinen toimeentulo •	
ainakin yhdelle henkilölle (yrittäjä tai palkattu työn-
tekijä). 
omaa riittävän ammattitaidon. •	

Tuki ei saa vääristää kilpailua. Paikallisilla markkinoilla 
toimivalle yritykselle voidaan myöntää tukea hyvin 
harvoin.  

Perustamistuki
yritystoiminnan käynnistämiseen. •	
mm. liiketoimintaan valmentavan neuvonnan •	
ostamiseen, tuotekehityshankkeisiin, tuotannon 
pilotointiin, markkinointisuunnitelman laatimiseen, 
koemarkkinointiin tai vientiselvitykseen. 
liiketoimintasuunnitelma tärkeässä roolissa.•	
5 000–35 000 euroa, maksetaan kahdessa tai kolmessa •	
erässä. 
kokeiluun 2 000–10 000 euroa. •	

Investointituki 
aloittaville ja laajentaville yrityksille.•	
mm. tuotantotilojen hankkimiseen tai rakentamiseen •	
ja koneiden hankintaan. 
olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kas-•	
vulla tai kehittymiselle.  
tukitaso 20–35 %.•	

Investoinnin 
toteutettavuustutkimus

investoinnin edellytysten ja toteuttamisen selvittämi-•	
seen (mm. onko tarkoituksenmukaisempaa hankkia 
valmis tuotantorakennus rakentamisen sijaan). 
asiantuntijapalveluiden hankintaan. •	
ei edellytä investoinnin toteuttamista. •	
esimerkiksi selvitykset, kuten ensiasteen jalostusyri-•	
tyksille 40 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista. 
muille yrityksille de minimis -tukena 50 prosenttia •	
hyväksytyistä kustannuksista.

Hanketuet
Hanke voi

uudistaa elinkeinoja.•	
kehittää kannattavuutta.•	
lisätä osaamista.•	
parantaa maaseudun palveluita ja asumisen edellytyk-•	
siä.

Hankkeita voi toteuttaa 
paikallisesti•	
alueellisesti •	
alueiden välillä •	
valtakunnallisesti•	
kansainvälisesti.•	

Tukea voi hakea julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, 
kuten oppilaitos, järjestö, kyläyhdistys tai osuuskunta.

Tukea saa muun muassa
työntekijöiden palkkauskuluihin•	
matkakustannuksiin•	
asiantuntijoiden palkkioihin•	
ostopalveluihin•	
toimistokuluihin•	
vuokriin•	
hankkeen ohjausryhmän kuluihin•	
investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välinei-•	
den hankkimiseen
rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.•	

Hanketukien maksimitukitasot:
koulutushankkeet 90 %•	
tiedonvälitys 100 %•	
yhteistyö 100 %•	
yleishyödyllinen kehittäminen 100 %•	
yleishyödyllinen investointi 75 %  •	
(kuntien hakemana 100 %)

 
Kyseessä on kiinteät tukitasot ELY-keskuksesta rahoitet-
taville hankkeille ja maksimitukitasot Leaderistä rahoitet-
taville. Kysy lisää asiantuntijoilta.

Ota yhteyttä Satakunnan ELY-keskukseen tai alueesi 
Leader-ryhmään ja kysy lisää.

Hyviä hanke-esimerkkejä ympäri Suomea:  
https://www.maaseutu.fi/fi/kaytannon-oivalluk-
sia/
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Näin hakemusprosessi etenee:
Täytä hakemus Hyrrässä ja lähetä se sähköisesti Leader-
ryhmääsi tai ELY-keskukseen. Hyrrä ohjaa ja opastaa sinua 
hakemuksen täyttämisessä, tarvittavien liitteiden lisäämisessä 
ja lähettämisessä. Hakemus allekirjoitetaan sähköisesti. Saat 
ilmoituksen siitä, että hakemuksesi on tullut vireille. Samalla 
saat tiedon hakemuksen käsittelijästä ja arvion käsittelyajasta. 
Hankkeelle ei saa syntyä hyväksyttäviä kustannuksia  ennen 
hakemuksen vireille tulemista!

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän 
kautta. Jos hakemusta tarvitsee täydentää, saat asiasta lisäsel-
vityspyynnön. Kun olet aloittanut hankkeen ja kustannuksia 
on syntynyt, hae maksua Hyrrässä. Jos maksuhakemusta 
tarvitsee täydentää, toimita täydennykset Hyrrän kautta. 
Kun maksupäätös on tehty, saat tiedon siitä Hyrrään ja rahat 
tulevat tilille. 

Kaikki toimittamasi hakemukset tietoineen tallentuvat Hyrrään, josta ne ovat myöhemminkin sekä sinun että käsittelijän 
saatavilla.

Hyrrä-palvelu toimii parhaiten Google Chrome- ja Mozilla Firefox -selaimilla. 

Y-tunnus > Katso-tunniste > Hyrrä
Yrityksellä tai yhdistyksellä tulee olla Y-tunnus, jotta sille voidaan perustaa Hyrrä-kirjautumisen vaatima Katso-tunniste. 
Y-tunnus haetaan Y1-lomakkeella, ja tunnuksen saa selville noin kahden työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Tutki 
lisää:	www.ytj.fi.

Katso-tunnisteen	voi	perustaa	osoitteessa	yritys.tunnistus.fi	se,	jolla	on	organisaation	nimenkirjoitusoikeus.	Hän	antaa	Katso-
palvelussa tarpeen mukaan muille valtuudet täyttää hakemusta ja allekirjoittaa hakemukset sähköisesti yrityksen tai yhdis-
tyksen nimissä. 

Hyrrään kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sirullisella henkilökortilla (HST-kortti). Hyrrään kir-
jauduttaessa järjestelmä varmistaa automaattisesti Katso-palvelusta, että tulijalla on valtuus toimia yrityksen tai yhdistyksen 
edustajana Hyrrässä. Tämän jälkeen asiointi Hyrrässä voi alkaa. 

Ohjevideoita	tarjolla	osoitteessa	www.mavi.fi/hyrra.

Hyrrän kautta voi hakea seuraavia tukia:
•	Maatalouden	investointituet	
•	Nuorten	viljelijöiden	aloitustuet
•	Maaseudun	kehittämis-	ja	investointituet	
•	Maaseudun	yritystuet	
•	Neuvontakorvaus
•	Ei-tuotannolliset	investoinnit

Hyrrä haltuun
– hakeminen on sähköistynyt

Hyrrä on hanke-, yritys- ja 
rakennetukien luotettava asiointiväylä 
netissä. 

Tietojärjestelmä ohjaa hakijaa sähköisen hakemuksen te-
kemisessä askel askeleelta. Ota silti ensin  yhteyttä Leader-
ryhmääsi tai ELY-keskukseen ja esittele ideasi. Yhdessä asian-
tuntijan kanssa tehty hankehakemus säästää aikaa ja vaivaa. 
Asiantuntijat neuvovat myös Hyrrän käytössä.
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Hyvä hankesuunnitelma vastaa 
Hyrrän kysymyksiin 

Kun varaudut sähköisen hankehaun 
työnkulkuun etukäteen, on hakeminen 
helpompaa ja nopeampaa.

Hankesuunnitelma täytetään sähköisen järjestelmän kysymys-
kenttiin. Täyttäminen on kätevää jos suunnitelma on jo olemassa 
esimerkiksi Word-dokumenttina – silloin täyttämisen voi tehdä 
leikaten ja kopioiden.

Yritystukea haettaessa Hyrrä kyselee 
seuraavia:
1. Yrityksen omistajat
Omistajat ja omistusosuudet (liikevaihto, taseen loppusumma, työntekijämäärä).

2. Tiivistelmä toimenpiteestä
Kuvaus yrityksen toiminnasta ja toimenpiteen (=hankkeen) merkityksestä yritykselle.

3. Yrityksen (uudet) tuotteet
Millä alalla yritys toimii ja mitä tuotteita se valmistaa tai aikoo ryhtyä valmistamaan.

4. Myynti ja markkinointi
Kenelle, mihin ja miten yrityksen tuotteet/palvelut myydään.

5. Viimeksi tehty yritystutkimus
Sisältöä, ajankohta ja tekijä.

6. Hankesuunnitelma
Hankkeen sisältö ja suunnitellut toimenpiteet. Liitteet ovat hakemustyyppikohtaisia. Liiketoimintasuunnitelma on pakolli-
nen liite hakemuksen vireilletulon saamiseksi. Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt ja muoto pdf.

Näihin vastaat kehittämishanketta hakiessasi:
1. Hakija 
Selvitys toiminnasta, organisaatiosta, ammattitaidosta, kokemuksesta ja taloudellisesta  tilanteesta sekä hankkeen toteutta-
miseen käytettävistä resursseista.

2. Hankkeen tarve ja tausta 
Mihin ongelmaan tai tarpeeseen hankkeella haetaan ratkaisua? 

3. Hankkeen tavoitteet 
Mitä tavoitteita hankkeella on? Miten tavoitteiden toteutumista seurataan? 

4. Hankkeen toimenpiteet ja toteutustapa sekä riskit toteutuksessa 
Konkreettiset toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus- ja rahoitusvastuut 
ja tarvittavat sopimusjärjestelyt. Minkälaisia riskejä mahdollisesti on ja miten niihin varaudutaan? Miten huomioidaan 
kestävän kehityksen periaatteet? 

5. Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sekä alueelliseen ohjelmaan (ELY) tai paikalliseen strate-
giaan (Leader).
Mitä maaseutuohjelman tai Leader-strategian tavoitteita hanke toteuttaa? Millaisia samaan asiaan liittyviä hankkeita mah-
dollisesti on aiemmin toteutettu? 

6. Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat ja aikataulu 
Mikä on hankkeen pääasiallinen kohderyhmä? Miten kohderyhmä on valittu ja miten hankkeesta on tiedotettu? Muut 
tahot, joille hanke kohdistuu? 

7. Miten hankkeessa syntyvää toimintaa jatketaan hankkeen päättymisen jälkeen? 

8. Tiedottaminen 
Miten tuloksista tiedotetaan hankkeen aikana ja hankkeen jälkeen? Mahdollinen erillinen tiedotussuunnitelma liitteeksi. 

Liitteet (hakemustyyppikohtaisesti esim. edellisen vuoden tilinpäätös, yhdistysrekisteriote ja yhdistyksen säännöt, eritelty 
kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, pöytäkirjaote hankkeen hakemisesta, selvitykset kustannusten kohtuullisuudesta). 
Yhden liitteen maksimikoko on 10 Mt ja muoto pdf.

Hyrrän käyttöönoton myötä perinteinen ”paperinpyöritys” 
on historiaa.
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Verkostoja ja innovaatioita  
= yhteistyötä ja uusia ideoita

Kaikki EU-rahastoista joskus jotain kuulleet ovat 
törmänneet tuon otsikon ensimmäiseen  sana-
pariin. Kehittämistyötä pidempään tehneet taas 
ihmettelevät, miksi vuodesta toiseen tarvitaan 
verkostoitumista ja innovaatioita. Mutta sitä saa 
mitä tarvitaan. 

Olin vetovastuussa, kun Satakuntaan tehtiin 
omaa maaseudun kehittämisohjelmaa tälle oh-
jelmakaudelle 2014-2020. Työhön osallistui lähes 
150 henkilöä ja heidän mielestään Satakunnassa 
tarvitaan erityisesti yhdessä tekemistä ja uusia 
avauksia eli verkostoitumista ja innovaatioita…

Oma alueemme antaa herkulliset eväät monen-
laisen yhteistyön luomiseen ja eri elementtien 
yhdistämiseen. Suot, metsät ja pellot, meri ja jär-
vet kohtaavat. Kaupungit ovat lähekkäin kylien 
kanssa. Päivän aikana ehtii sekä hiihtämään että 
hiekkarannalle. 

Opiskella voi niin maisteriksi, merikapteeniksi 
kuin muusikoksikin. Telakat, kasvihuoneet, 
älyvaatteet ja kalansavustamot mahtuvat kaikki 
samaan maakuntaan. Näiden – ja lukuisten mui-
den – olemassa olevien eri aineksien yhdistämi-
sessä on myös kehittämistoiminnan ydin. Omat 
olemassa olevat ainekset tunnistamalla ja niitä 
yhdistämällä ja jalostamalla syntyy väistämättä 
jotain uutta, jolla on kuitenkin juuret.

Yksin tekemällä voi syntyä yksinäisiä matope-
lejä ja muita älynväläyksiä, mutta ainoastaan   
yhdessä voi kehittää kestävää ja jatkuvaa. Sata-
kuntalainen tokaisee helposti, että ”se nyt vaan 

on tämä meidän satakuntalainen luonne, kun ei 
haluta tehdä yhteistyötä”. Tuttu lause monelle ja 
samalla täyttä valetta, pelkkää potaskaa. 

Satakuntalainen luonteenpiirre tulee esiin aino-
astaan siinä, että emme tee siitä(kään) numeroa, 
että oikeasti teemme aika paljon yhdessä asioita. 
Ihmiset tuntevat toisensa ja alueensa, välimat-
kat maakunnan sisällä ovat kohtalaisen pienet 
ja Satakunnan sijainti on aina totuttanut meitä 
tekemään yhteistyötä myös naapureiden kanssa 
kaikkiin ilmansuuntiin. Yhteistyön nykytilaa 
voi jokainen omalla kohdallaan arvioida mietti-
mällä, olenko tehnyt yhteistyötä Satakunnassa. 
Vastauksestasi päätellen jatka samaan tapaan ja 
haali lisää kumppaneita ympärillesi! 

Timo Pukkila
maaseudun kehittäjä

PS: Maaseutuohjelma on yksi keino saada rahoi-
tusta yhdessä tekemiseen ja uuden luomiseen. 
Ohjelman rahoituksen välityksellä kannuste-
taan yrityksiä, yhdistyksiä ja julkisia toimijoita 
tekemään yhdessä keskenään ja ristiin rastiin eri 
toimijoiden kanssa yhteisiä toimia maaseudun 
kehittämiseksi.
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Muistilista hanketoteuttajalle
 
Perusjuttuja, jotka on hyvä muistaa sujuvan hanketyön 
takaamiseksi. Tukevalle kivijalalle on turvallista rakentaa.

Hankepäätöksen saatuasi

Lue ELY-keskuksen hanketukipäätös huolella kokonaan läpi. Kiinnitä erityistä huomiota päätökseen •	
sisältyviin erityisehtoihin.
Tarkista, onko kustannukset hyväksytty siten kuin ne haettiin.•	
Lue hankesuunnitelma läpi. Rahoitus on myönnetty hankesuunnitelman toteuttamiseen, joten hankkeen •	
toteutuksen on luonnollisesti noudatettava hankesuunnitelmaa.
Huolehdi, että kaikki muutkin hankkeen vastuuhenkilöt (mukaan lukien kirjanpitäjä) tutustuvat hanke-•	
tukipäätökseen ja hankesuunnitelmaan.
Laadi muistilista hankkeen aikataulusta ja lyhyt lista käytännön toimenpiteistä.•	

Kuukausittain

Tarkista muistilistasta, eteneekö hanke suunnitelmien mukaisessa aikataulussa.•	
Pysy ajan tasalla hankkeen toteutuneista kustannuksista. Kirjanpito valmistuu usein viiveellä, joten hank-•	
keen vastuuhenkilön on hyvä pitää toteutuneista kustannuksista omaa seurantaa (esim. Excel-taulukko).
Mikäli hanke toteutuu hankesuunnitelmasta, kustannusarviosta tai kustannuslajista poiketen, ole yhtey-•	
dessä rahoituksen myöntäjään eli Leader-ryhmääsi tai ELY-keskukseen. Mikäli muutokset ovat merkittä-
viä, pitää ennen muutoksen tapahtumista tehdä muutoshakemus.
Hankkeen etenemistä on tarkasteltava realistisesti. Saadaanko kaikki •	
tehtyä toteuttamisajan puitteissa?  
Mikäli ei, hankkeelle kannattaa hakea jatkoaikaa.
Hoida talkoolistat, tuntikirjanpidot, matkalaskut, kilpailutusasi-•	
akirjat ja muut hankkeen asiakirjat kuntoon kuukausittain.
Kirjoita kuukausittain, mitä hankkeessa on tapahtunut tai •	
pidä työpäiväkirjaa. 
Muistiinpanojen avulla seurantatietojen ja vuosiraportin •	
laatiminen on helppoa.
Muista tiedottaa! Paitsi ulkoinen myös sisäinen tiedotus •	
on tärkeää. Esimerkiksi talkoolaisia on helpompi innos-
taa mukaan, kun hankkeen tapahtumat ja tulokset ovat 
kaikkien tiedossa. Tiedotuksessa ja julkaisuissa pitää olla 
logot: Satakunnan ELY-keskus, maaseuturahasto, Leader-
tunnus ja mikäli hanke on Leader-ryhmän rahoittama, myös 
Leader-ryhmän/ryhmien logo/t.
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HAKUPROSESSI Millainen on hyvä hanke?

Jokainen hanke on uniikki, ja jokaisella hankkeella 
on kaikki mahdollisuudet olla Aivan Mahtava.
 Poimi tästä eväät mainion hankkeen synnytykseen.

Selkeä, konkreettinen tavoite.•	
Perusteellinen pohjatyö, hyvä suunnittelu.•	
Toimiva ja laaja-alainen yhteistyö.•	
Joustava työnjako.•	
Avoin ja säännöllinen viestintä.•	
Kohtuullinen, oikein mitoitettu budjetti, joka ei ylity.•	
Mitattavat tulokset, joiden perusteella voidaan arvioida vaikuttavuutta ja hyö-•	
dynnettävyyttä
Toimiva, asiantunteva ja vetäjää tukeva ohjausryhmä.•	

”Hanke lähtee aidosta tarpeesta, ideasta ja tekemisen halusta. Silloin yleensä syntyy hyvä 
hanke. Ei niin, että mihin saatais rahaa...”
”Erinomainen kehittämishanke on sellainen, jossa ei voi huomata milloin hanke on päätty-
nyt.”
”Hanke mahdollistaa jotain sellaista, mitä ilman hanketta ei olisi syntynyt.”
”Hanke lisää yhteistyötä, verkostoja, tuo yhteen ihmisiä, luo uusia sidoksia.”
”Hanke lisää taitoja ja osaamispääomaa. On se sitten hankehallintoa, kirjoittamista, viestin-
tää, ikkunankorjausta, kilpailutuksen tekemistä tai tapahtuman järjestämistä.”
”Hankkeen tavoitteiden saavuttamisen lisäksi joku saattaa saada jotain ennalta suunnittele-
matonta hyvää.”
”Syntyy uusia ideoita, joita lähdetään jollain keinolla toteuttamaan.”
”Yhteishenki säilyy.”
”Hyvä hanke luo mahdollisesti uuden palvelun/työpaikan/tuotteen. Tuo jotain uutta, mitä ei ennen ole ollut ja antaa lisäarvoa yhdis-
tykselle, yritykselle tai kylälle.”
”Intoa uuteenkin hankkeeseen joskus tulevaisuudessa.”
”Onnistumisina mieleen ovat jääneet erityisesti pienet hankkeet, jotka ovat hitsanneet porukan yhteen niin, että seuraavaksi onkin ollut 
rohkeutta tehdä isompiakin juttuja. Parhaimmillaan pieni hanke on elvyttänyt hiipuneen (tai aloittanut kokonaan uuden) kylätoimin-
nan ja vienyt paikkakunnan yhteisöllisyyden ihan uusiin ulottuvuuksiin.”

Hyvän hankkeen tunnusmerkkejä listasivat Satakunnan Leader-ryhmien hankeasian-
tuntijat Tanja Aarnikuru, Elina Haavisto, Tuuli Jansson, Raisa Ranta ja Eeva Raukko.

Mikä on hanke?
Hankkeella tarkoitetaan selkeästi 
asetettuihin tavoitteisiin pyrkivää 
ja ajallisesti rajattua kertaluonteis-
ta tehtäväkokonaisuutta. 

Hankkeen toteuttamisesta vastaa 
sitä varta vasten perustettu orga-
nisaatio, jolla on käytettävissään 
selkeästi määritellyt resurssit.

Hanke on ainutkertainen, tarve-
perustainen, tavoitteellinen, suun-
nitelmallinen, strategiakohdentei-
nen sekä yhteistyölähtöinen.

Hankevetäjä jää 
henkiin. :)

Hanke  jää elä-
mään vielä 
hankeajan 
jälkeenkin. Syntyy pöhinää!Tavoitteet on

saavutettu ja 
vähän enemmän-

kin.



12

Askarruttaako, millainen 
Satakunnan ELY-
keskuksen ja Leader-
ryhmien työnjako on? 
Hiukan hukassa, mitä 
tukea kuuluu hakea 
mistäkin? 

Karkeasti ottaen isot hankkeet hae-
taan ELY:stä ja pienemmät paikalliset 
Leaderistä, mutta työnjaossa on omat 
mausteensa. Kysy kummalta luukulta 
tahansa – tulet neuvotuksi oikeaan 
osoitteeseen.

Päällimmäinen ohjenuora on, että Sa-
takunnan ELY-keskuksesta haettavien 
hanketukien toteutus- ja vaikutus-
alue kattaa vähintäänkin useamman 
kunnan. Pääsääntöisesti hankkeet ovat 
maakunnallisia tai ylimaakunnallisia.
Leader-ryhmillä hankkeen toteu-
tus- ja vaikutusalue on paikallinen, 
kuntakohtainen, Leader-ryhmän alue, 
Leader-ryhmien välinen tai kansainvä-
linen. Toisin sanoen sekä lähellä että 
maailmaa syleilevästi.

Yritystukipuolella ELY:stä haetaan ne 
isommat. Kohderyhmää ovat pienet 
yritykset (alle 50 htv) sekä elintarvik-
keiden jalostuksessa pk-yritykset (alle 
250 htv). 

Leader-ryhmille kuuluvat pääasiassa 
mikroyritykset (alle 10 htv). Leaderit 
suosivat kokeiluhankkeita kun taas
perustamistuet ohjataan pääsääntöi-
sesti ELY-keskukselle. Maaseutura-
hastosta tuetaan vain yritystoimintaa, 
joka antaa pääasiallisen toimeentulon 
yrittäjälle tai työllistää vähintään yh-
den kokoaikaisen henkilön.

Palvelujen kehittämisessä Leader-ryh-
mät vastaanottavat ideoita paikallisis-
ta ratkaisuista, räätälöidyistä piloteista 
ja verkostojen kokoamisesta. ELY:n 
sarkaa ovat maakunnalliset mallit sekä 
sopimustapojen ja -osaamisen kehittä-
minen.

Kun kyseessä on metsä ja energia, 
kuuluu ELY:n tukipolitiikkaan neu-
vonnan kehittäminen, omistusraken-
teiden edistäminen, toimintaympäris-
töt ja isommat pilottikokeilut. 
Leaderistä tuetaan paikallista energia-
yrittäjyyttä, paikallisen tuotannon 

pilotteja, kyläkohtaisten mallien luo-
mista ja metsien muun taloudellisen 
käytön edistämistä. Sitä muuta ovat 
esimerkiksi virkistys, matkailu ja luon-
nontuotteet.

Elintarvikeketjun kehittäminen on 
Satakunnassa tärkeässä roolissa. Ket-
jua kehitetään ELY:n tuella myös yli 
maakuntarajojen. Tuettavat hankkeet 
liittyvät mm. yrittäjien koulutukseen, 
logistiikkaratkaisuihin, tuoteperheisiin 
ja verkostoihin. Pk-yritysten investoin-
tituet ovat yksi työväline.
Leader-ryhmät tukevat maatilojen 
suoramyyntiä ja tuotteiden kauppa-
kunnostusta, lyhyiden toimitusketju-
jen kehittämistä, kokeiluhankkeita ja 
yritysryhmien kehittämistä. Leader-
ohjelmiin sopii myös paikallisten 
brändien tuotteistaminen ja lähiruoka-
ajattelun kansainvälinen edistäminen.

Asukashankintaa, asumista ja maaseu-
dun imagoa tuetaan tutun punaisen 
langan mukaan: Leaderin vastuualu-
etta ovat paikalliset ja kuntakohtaiset 
ratkaisut, asumisviihtyvyyden kehit-
täminen sekä paikallisidentiteetin, 
-kulttuurin ja lähidemokratian edis-
täminen. ELY maalaa laveammalla si-

Tukihakemus ELY-keskukseen vai Leader-
ryhmään?

Isosti ELY:stä, paikallisesti Leaderistä
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€ 
Sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä voi jättää hakemuksia jatkuvasti, mutta ra-
hoituspäätökset tehdään Satakunnan ELY-keskuksessa valintajaksoittain. 
Leaderin puolella haku sen sijaan on jatkuva, ja Leader-ryhmien hallitukset 
kokoontuvat käsittelemään hakemuksia lähes kuukausittain. Valintajaksot siis 
koskevat ELY-keskuksesta suoraan haettavia hanke- ja yritystukia, mutta eivät 
Leader-ryhmien kautta haettavia tukia.

ELY-keskuksessa yhden valintajakson aikana tulleet hakemukset vertaillaan 
keskenään valintajakson päätyttyä. Rahoitusvalinnan perustana ovat valinta-
kriteereistä saadut pistemäärät.

Yritystukien valintajaksot Satakunnan ELY-keskuksessa vuonna 2015:

•	1.6	-	31.7.2015
•	1.8	-	31.10.2015

Hanketukien valintajaksot Satakunnan ELY-keskuksessa vuonna 2015:

•	11.5	-	30.8.2015
•	1.9	-	31.10.2015

Vuodesta 2016 alkaen hanketuissa on vuosittain kolme valintajaksoa ja yritys-
tuissa neljä. 

Valintajaksojen pituudesta ja määrärahoista tiedotetaan Satakunnan ELY-kes-
kuksen	nettisivuilla	www.ely-keskus.fi/satakunta.

Satakunnan ELY-keskuksella on käytettävissä 9,6 miljoonaa euroa hanke- ja 
yritystukiin vuonna 2015. Vuodesta 2016 lähtien vuotuinen määräraha on noin 
6,0 miljoonaa euroa. 

Satakunnan alueellisen maaseutustrategian tavoitteena on kohdistaa 60 % 
suoriin yritystukiin ja 40 % hanketukiin.

Lisätietoja:

Yritystuet

•	yritysasiantuntija	Jari	Hankaankorpi,	p.	0295	022	037

•	yritysasiantuntija	Ari	Nummelin,	p.	0295	022	071

Hanketuet

•	maaseudun	kehittämisen	asiantuntija	Timo	Pukkila,	p.	0295	022	115

•	maaseudun	kehittämisen	asiantuntija	Raija	Wessman,	p.	0295	022	119

Sähköpostit	muodossa	etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Isosti ELY:stä, paikallisesti Leaderistä
veltimellä avustamalla maakunnallis-
ta imagotyötä ja asukashankintaa.

Matkailupuolella ELY tukee maakun-
nallisen yhteistyön luomista, tuot-
teistamista ja markkinointia. Leade-
rissä on sydäntä lähellä paikallisten 
yritysten ja yhteisöjen tuottamien 
palvelujen kehittäminen, tuotteista-
minen, markkinointi ja verkostointi. 
Kansainvälistä matkailua kehitetään 
paikallisista lähtökohdista.

Vielä jotta ei vain tehdä vaan myös 
osataan, tukee ELY hankkeita, joissa 
yrittäjiä koulutetaan maakunnallises-
ti ja ylimaakunnallisesti. Listalla on 
myös erikoisosaaminen sekä tilojen 
laajemmat koulutuspaketit. Leader 
keskittyy tukemaan paikallistoimijoi-
den koulutusta, paikallista ja alueellis-
ta tiedonvälitystä sekä kansainvälis-
ten hyvien käytäntöjen levittämistä.

Ja siis aina saa kysyä. Satakunnan 
ELY-keskuksen ja Leader-ryhmien 
asiantuntijat tuntevat tonttinsa.

€€ €€€
€

Maaseuturahaston  
valintajaksot ja määrärahat 
Satakunnassa
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Geronomiksi eli vanhustyön asian-
tuntijaksi loppuvuodesta valmistuva 
Tanja on suuntautumassa projekti-
työskentelyyn, joten hankemaailmaan 
perehtyminen on ajankohtaista. Hän 
miettii olevansa itsekin hyödyksi 
ryhmälle.– Haaveena on, että pys-
tyisin geronomina työskentelemään 
ikäihmisten projekteissa. Siinä tulee 
hoidettua mummot ja maaseutu ker-
ralla, tuumaa Tanja lämpimästi.

Maaseudun kehittämistoiminta on 
hänelle tuttua sekä kyläyhdistyksen 
toteuttamista hankkeista että hanke-
työntekijänä toimien. Tanja myös kävi 
SataKylien Spurtti Osaava paikallis-
kehittäjä -koulutuksen. – Toivon, että 
tulee paljon hyviä hankkeita ja pääsen 
puskaradiossa tiedottamaan Leaderin 
mahdollisuuksista.

Juha Kulmala otti alkuvuodesta Ehta-
mossa sukutilan haltuun, joten Köyli-
ön Tuiskulan teatterimies on nykyään 
näyttelevä farmari. Leader-ryhmän 
hallituksessa Juha kokee olevansa nä-
köalapaikalla. – Nimenomaan siksi tä-
hän lähdin – pääsee näkemään hienoja 
ideoita ja juttuja ja ehkä parantamaan 
niitä alueen hyväksi.

Alue eli Pyhäjärviseudun muodosta-
ma Eura, Köyliö ja Säkylä on Juhalle 
aarreaittaa. – Aikoinaan kävin hieroja-
kouluni Espanjassa ja oppina tuli, että 
todellakin pitää mennä Kauas näh-
däkseen lähelle. Kyllä täältä pystyy 
poimimaan vaikka mitä. Metsä, nämä 
järvet tässä, puurakentaminen – sem-
moista leimallisesti omaa pitääkin 
olla. Siinä on jostain kaukaa tulevalle 
ahaa-elämystä.

Näyttelevän farmarin päässä risteilee 
kaikenmoisia ideoita, joista tullaan 
kuulemaan.

– Hanketta pukkaa jossain vaihees-
sa, siitä olen satavarma. Mutta missä 
muodossa, se jää nähtäväksi. 
 
Paikallista ja ammatillista 
osaamista
Hallitus kasataan Leader-ryhmissä 
kolmikantaperiaatteen mukaan ja 
siinä toimitaan tasavertaisina kump-
paneina. Näin yksilöiden osaaminen 
ja verkostot yhdistyvät.

Kolmannes hallituksen jäsenistä 
edustaa julkista tahoa, kolmannes 
yhdistyksiä ja kolmannes yksittäisiä 
asukkaita. 

Kunnassa päättävässä asemassa oleva 
henkilö (esimerkiksi kunnan johtava 
viranhaltija, hallituksen jäsen, valtuu-
tettu, varavaltuutettu tai maaseudun 
kehittämisasioita käsittelevän lauta-
kunnan jäsen) edustaa aina julkista 
tahoa. 

Yhdistystä edustavat yhdistyksessä 
päättävässä asemassa olevat henkilöt, 
mikäli he eivät kuulu virkansa tai 
luottamushenkilöasemansa vuoksi 
kuntakiintiöön. 

Yksittäinen asukas ei saa olla päättä-
vässä asemassa kunnassa tai yhdis-
tyksessä (hallitus, johtokunta, toimi-
henkilö).

Leader Pyhäjärviseudun uudet viestinviejät Tanja Hakulinen ja Juha Kulmala takuulla 
lisäävät Leader-tietoutta omalla alueellaan.

Geronomi ja 
näyttelevä farmari
Leader Pyhäjärviseutu on saanut Tanja Hakulisesta ja Juha Kulmalasta uudet 
innokkaat hallitusjäsenet. 

Hallituksen rooli Leader-työssä
 
Leader-ryhmän hallituksen jäsen on mukana merkittävässä maaseudun kehittämistyössä. Työpanos on korvaama-
ton Leader-ryhmän menestymiselle. Hallitustyöskentely on luovaa, vaativaa sekä haasteellista, sillä Leader-työn 
pelikenttä on vauhdikas. Leader-ryhmien hallituksilla on useita rooleja: maaseudun kehittäjä, työnantaja, yhteyksien 
luoja, vaikuttaja ja alueensa ääni. Konkreettisia tehtäviä ovat mm. uusien maaseutukehittämisen toimintamallien 
löytäminen, näiden toimintamallien toteuttaminen hankkeiden avulla, tiedottaminen Leader-työstä ja sen mahdolli-
suuksista, hankerahoituksesta päättäminen sekä hankkeiden seuranta. 

Päätavoite on näkyvien ja kestävien tulosten saavuttaminen alueella.  
Ei se, että kaikki ohjelman varat on käytetty.
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Leader ja kunnat tuottoisassa 
kimpassa

Yksi keskeisimpiä periaatteita on yh-
distää kuntien, yhdistysten, yritysten, 
oppilaitosten ja yksittäisten kansalais-
ten toimintaa ja voimavaroja. Kuntara-
ha on olennainen osa Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelman julkis-
ta rahoitusta. Leader-ryhmien julki-
sesta rahoituksesta 20 prosenttia tulee 
kunnilta, loput 80 EU:lta ja valtiolta.

Kuntarahaa kerätään asukasluvun mu-
kaan. Sitä ei korvamerkitä mitenkään, 
vaan kuntarahapotti käytetään kaik-
kiin hyväksyttyihin hankkeisiin koko 
alueella. Niinpä kunnissa kannattaa 
miettiä omia hankeideoita sekä aktivoi-
da asukkaita erilaisten hankkeiden to-
teuttamiseen. Jokainen hanke kasvattaa 
kuntarahasta saatavaa hyötyä.

Kuntaraha on keskimäärin viisi euroa 
per asukas per vuosi. Jokaista kuntara-
haeuroa vastaan alueelle saadaan neljä 
euroa EU:n ja valtion rahaa ja 3-4 euroa 
hakijoiden yksityistä rahaa ja talkoo-
työtä. Yhden euron satsauksella siis saa 
takaisin keskimäärin seitsemän euroa. 

Kunnan roolia Leader-maailmassa 
vahvistaa päätösvalta Leader-ryhmis-
sä: kolmikannan mukaisesti muodos-
tetuissa hallituksissa päätösvalta on 
paikallisilla asukkailla sekä kuntien, 
elinkeinoelämän ja järjestöjen edusta-
jilla. 

Moni Leader-rahoituksella tuettu 
hanke olisi ilman tätä rahoitusmah-
dollisuutta kunnissa lautakuntien 
esityslistalla eli yhdistykset pyytäisivät 
rahoitusta kunnan budjetista. 

Kuntien sitoutuminen Leader-työhön 
on yksi suomalaisen Leader-toteutta-
mismallin parhaita piirteitä. Suomi on 
Euroopan unionin harvaan asutuin ja 
maaseutumaisin maa. Sen vuoksi on 
erittäin tärkeää, että niin valtio, maa-
kunnat, kunnat ja kylät, kaikki yhdes-
sä, osallistuvat maaseudun kehittämi-
seen. 

Petteri Orpo tuumasi taannoin maa- ja 
metsätalousministerinä, että paikalli-
nen kehittäminen on parhaimmillaan 
hyvin innovatiivista ja ketterää. 
– Hienoa, että kunnat ovat nähneet 
Leader-työn merkityksen ja tukeneet 
sitä.

Tapaus Huittinen
Piirretäänpä Satakunnassa minkälaista 
yritys- ja/tai hanketukien piirakkaa 
tahansa, on Huittinen aina hankerahoi-

tuksen käyttäjien kärjessä tai vähintään 
kärkipäässä. 

– Kaupungin elinkeinotoiminnan näkö-
kulmasta katsottuna Leader-ryhmien 
jakamalla rahoituksella on tärkeä rooli 
ja haluan painottaa nimenomaan pien-
yritysten investointien ja kehittämisen 
rahoittamista. Meidän yrityksistämme 
merkittävä osa on pienyrityksiä ja 
juuri niihin syntyy uusia työpaikkoja. 
Monessa pienyrityksessä on nähtä-
vissä halu kasvaa ja kehittyä, huikeita 

menestystarinoita on nähtävissä, sanoo 
Huittisten elinkeinojohtaja Eila Törmä.

Erityisellä ilolla Eila tervehtii Leader-
ryhmien yhteistyötä isompien yritys-
ryhmähankkeiden rahoittamisessa.
– Näin saamme aikaiseksi todellista 
yhteistyötä yritysten välille. Yksinyrit-
täjätkin löytävät keskustelukumppa-
neita ja liikekumppaneita, ja samalla 
rakennamme myös positiivista seutu-
yhteistyötä.

Huittinen on paljosta velkaa näille kahdelle: elinkeinojohtaja Eila Törmä ja maaseutu-
asiamies evp Paavo Törmälä. Monessa mukana ja täydellä sydämellä.

Leader-toimintatapa vahvistaa maaseudun kilpailukykyä sekä 
kansalaisyhteiskunnan ja julkisen hallinnon yhteistyötä.

Leader-rahoitus Satakunnassa  
2014-2020
 

(EU+valtio+kunnat) ja alueiden väkiluku: 

Leader Joutsenten reitti   6 047 000 €     (49 721)

Leader Karhuseutu                     5 136 000 €     (60 482)

Leader Pohjois-Satakunta  7 080 000 €    (41 724)

Leader Pyhäjärviseutu   2 920 000 €     (19 600)

Leader Ravakka    4 234 000 €     (60 595)

-------------------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                          25 417 000 €     (232 122)
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Krista Tupala Satakuntaliitosta ja Hanna Ruohola SataKylistä tekevät lämminhenkistä yhteistyötä.

Yhteistyökumppanien terveisiä

Satakuntalaisissa kylissä on voimaa!

Tutkimuksessa kerrotaan muun mu-
assa seuraavaa:
”Satakunta erottuu aktiivisuudellaan 
mm. tiedotustoiminnassa, keskusteluti-
laisuuksien järjestämisessä sekä tilojen 
ja tavaroiden vuokraustoiminnassa, 
jotka ovat selvästi yli maan keskiarvojen. 
Satakunnassa tehdään paljon yhteistyötä 
kunnan kanssa, erityisesti harrastustila-
asioissa.”’

Näissä tutkimustiedoissa ei ole 
mitään yllättävää. Me kaikki kylien 
kanssa toimivat tiedämme, että kylä-
toiminta Satakunnassa on mahtavaa ja 
äärimmäisen aktiivista! Olisi kuiten-
kin tärkeää, että tämä tieto olisi kaikil-
le satakuntalaisille ja suomalaisillekin 
itsestään selvää. Kylätoiminnalla 
tehdään paljon hyviä ja vaikuttavia 
asioita ja kylätoiminnan tunnettuutta 
on Satakunnassa pyritty jatkuvasti 
lisäämään. Esimerkiksi valtakunnalli-
seksi tempaukseksi levinnyt Avoimet 
Kylät -päivä on meiltä lähtöisin. 

Panostusta palveluihin
Useilla kylillä ollaan uusien haasteiden 
edessä kyläkoulujen, kyläkauppojen 
ja muiden lähipalveluiden kaikotessa 
yhä kauemmas. Monet kylien palvelut 
ovat alun perin olleet yhdistysten ja 
muiden paikallisten toimijoiden toi-
mintaa. Kansalaisten osallistuminen on 
päässyt unohtumaan viimeisen 20-30 
vuoden aikana. Monet ihmiset halua-
vat kuitenkin osallistua oman asuin-
alueensa hyvinvoinnin tukemiseen, 
harvaan asutulla maaseudulla kyse on 
jopa usein välttämättömyydestä. Hy-
viä malleja on olemassa, ne pitää vain 
löytää ja saada käyttöön ja levitykseen. 

Ruralian tutkimuksessa todettiin 
satakuntalaisten kylien palveluista 
seuraavaa:
”Vaikka palvelujen omaehtoinen järjes-
täminen kylillä olikin melko vähäistä, oli 
luku Satakunnassa kuitenkin verrattain 
suuri: noin joka viides kyläyhteisö järjesti 

joitain palveluja. Yleisimpiä kylätoi-
minnan järjestämiä lähipalveluja ovat 
kyläavustajat, kioskit sekä kylätalojen ja 
urheilupaikkojen ylläpitäminen.”

Kylillä ja niiden yhdistyksillä on 
käytössään suuri määrä erilaisia tiloja, 
joita voisi palveluiden tuottamisessa 
entistä paremmin hyödyntää. Tämä 
ajatus mielessä SataKylät on valmistel-
lut hanketta tukeakseen kyliä kyseisen 
potentiaalin käyttöön ottamisessa. 
Satakunnassa on todistetusti otettu 
tässä asiassa jo ensimmäiset askeleet, 
seuraavat voidaan ottaa kyläasiamie-
hen avulla ja tuella.

Hanna Ruohola
SataKylät, kyläasiamies

Syyskuussa 2014 julkaistiin Ruralia-instituutin tekemä tutkimus 
kylätoiminnasta, josta käy ilmi, että Pohjanmaalta, Satakunnasta ja 
Kainuusta löytyvät aktiivisimmat ja toiminnaltaan monipuolisimmat 
kylätoimintaa harjoittavat yhteisöt. 



17

Elintarvikeketjun kehittäminen 
nähdään Satakunnassa tärkeänä  
 

Satakunnassa älykkään erikoistumi-
sen kärjiksi ovat valikoituneet elintar-
vikeketju, vesiosaaminen, biotalous, 
resurssitehokkuus, merien toimin-
taympäristö ja ICT.  EU:n komissio 
edellytti älykkään erikoistumisen 
lähestymistapaa rahoituksen ennak-
koehtona, mikä Satakunnassa toteutui 
osana maakuntaohjelman valmiste-
lua.  Vahva elintarvikeketju on myös 
koko maakuntaohjelman yksi  paino-
piste. Sen toimenpiteillä tuetaan mm. 
elintarvikealan toimijoiden vahvem-
paa verkostoitumista, edistetään 
lähiruoan arvostusta ja käyttöä sekä 
toteutetaan vesiensuojelutoimenpitei-
tä. Keskeisimpänä rahoituslähteenä 
on maaseutuohjelma, mutta myös 
Satakuntaliitto osaltaan edistää alan 
kehittymistä.

 Satakuntaliiton myöntämässä Euroo-
pan aluekehitysrahoituksessa (EAKR) 
keskeistä on osaamiskeskittymien ja 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
minnan (TKI) tukeminen. Satakunta-
liitto on kohdentanut rahoitusta uudel-
la ohjelmakaudella mm. maakunnan 
elintarvike- ja kalatalouselinkeinotoi-
mintaa tukevan TKI- infrastruktuu-
rin vahvistamiseen sekä toimialojen 
välisten yhdistelmäinnovaatioiden 
edistämiseen.
 
Satakuntaliitto on mukana edistämässä 
elintarvikealan kansainvälistymistä ja 
vientiä. Satakuntaliitto toimii kestä-
vän maatalouden eurooppalaisessa 
innovaatiokumppanuudessa (ERIAFF-
verkosto). Sen kautta koordinoidaan 
mm. partnerihakuja avautuviin 

Horisontti2020-hakuihin. Satakunnan 
elintarvikealan kannalta merkityksel-
lisistä hauista välitetään tietoa elintar-
vikealan toimijoille. Satakuntaliitto on 
lisäksi toteuttamassa ruokalähettiläs-
konseptia yhdessä satakuntalaisten 
elintarvikealan toimijoiden ja Sata-
kuntavaltuuskunnan jäsenten kanssa. 
Maakunnan kahden ruokalähettilään 
toimet kohdistuvat ensi vaiheessa 
kotimaan kaupan ja lähiruoan käytön 
edistämiseen sekä alan kansainvälisty-
miseen. 

Krista Tupala
Satakuntaliitto,  
aluekehitysasiantuntija 

Maaseutuverkosto 
toimivaksi kyliltä 
Eurooppaan asti

Maaseutuverkosto on olemassa – 
joillain alueilla vahvempana kuin toi-
silla, joillain alueilla suoraviivaisena 
ja toisilla monen eri tahon yhteisenä 
areenana. Uudella ohjelmakaudella 
verkostoa halutaan entisestään van-
kistaa, sujuvoittaa ja kasvattaa.

Uusi ohjelmakausi toi mukanaan 
myös uuden maaseutuverkostoa 
kokoavan yksikön, joka kantaa nimeä 
maaseutuverkostopalvelut. Maaseu-
tuverkostopalveluita luotsaa viime 
kauden maaseutuverkostoyksiköstä 
verkostovalmentajana tutuksi tullut 
Teemu Hauhia.

Loppuvuoden aikana Teemu kokosi 
ympärilleen tiimin, jossa on hänen 
mukaansa sopivassa suhteessa vank-
kaa kokemusta ja nuoruuden intoa 
sekä uusia näkemyksiä. 
– Ajattelin tätä vähän kuin jääkiekko-
joukkueen ykkösketjun valitsemise-
na. Halusin kerätä mahdollisimman 
hyvän tiimin, jossa kaikki tukevat 
toinen toistaan ja puhaltavat yhteen 

hiileen, kertoo 
Teemu.

Teemun kiekkotii-
miksi valikoituivat 
taloussuunnitte-
lija Hanna Lilja, 
verkostotiedotta-
ja Sinikka Tors-
sonen, viestin-
täkoordinaattori 
Pirjo Onikki sekä 
verkostoasian-
tuntijat Lauri Hyttinen, Joel Karlsson 
ja Juha-Matti Markkola. 
 

Viestintä tärkeässä 
roolissa 

Teemu Hauhian mukaan edellisel-
lä ohjelmakaudella tehtiin hyvää 
työtä maaseutuverkostotoiminnan 
tunnettuuden lisäämiseksi. Uuden 
ohjelmakauden käynnistyttyä oli 
helpompi päästä täyteen vauhtiin, 
kun ei tarvinnut käyttää enää aikaa 
ja voimavaroja sen selittelyyn, miksi 
ollaan olemassa.
– Nyt halutaan hioa timanttia, saada 
tuloksia ja tiivistää verkostoa, Teemu 
toteaa.

– Viestintä on tärkeässä roolissa, se 
tulee jo ohjelman tavoitteista. Yksi 
päätavoitteista on tiivistää ja aktivoi-

da maaseutuverkostoa ja saada se 
toimimaan paikalliselta tasolta aina 
Euroopan tasolle asti.

Teemu Hauhia on yhteistyön vankka 
puolestapuhuja. Hän haluaa saada 
kaikki ymmärtämään synergian 
voiman.
– Meidän täytyy pystyä osoittamaan, 
mitä hyötyä on tehdä mieluummin 
yhdessä kuin yksin. Hyötyjen osoit-
tamiseen tarvitaan hyviä esimerkkejä 
ja tässä tullaan taas sitten viestinnän 
tärkeyteen, Teemu huomauttaa.
Vanhan ohjelmakauden yksikön 
helmistä ei haluta luopua, mutta 
uusi maaseutuverkostoa palveleva 
yksikkö ei toki kulje täysin samoilla 
raiteilla. Yksi uusi toimintamuoto 
ovat palvelupaketit, joita on tarjol-
la tilaisuuksien tai kansainvälisen 
yhteistyön järjestämiseen. Palvelupa-
keteista ja kaikesta muustakin maa-
seutuverkostotoiminnasta lisätietoa 
löytyy	Maaseutu.fi-verkkosivuilta.

Maaseutuverkostopalvelujen huipputiimi eli Teemu Hauhia, 
Hanna Lilja, Sinikka Torssonen, Lauri Hyttinen, Pirjo Onikki, 
Juha-Matti Markkola ja Joel Karlsson.

Maaseutuohjelman uusi 
kausi on alkanut, mutta 
maaseutuverkostoa 
ei tarvitse luoda 
ensimmäisestä 
silmukasta asti. 
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Tekemällä yhteistyötä eri maissa toimivien yhdis-
tysten ja ihmisten kanssa voi oppia uusia asioita ja 
saada uutta näkemystä myös oman alueen toimin-
taan. Viime ohjelmakaudella toteutettiin yhteensä 462 
kansainvälistä hanketta, joista peräti 69 suomalaisessa 
vetovastuussa. Suomi onkin ollut Leader-työn kan-
sainvälisyyden kärkimaa ja arvostettu kv-kumppani. 
Alkaneella ohjelmakaudella yhdistysten lisäksi myös 
yrityksiä kannustetaan verkostoitumaan Euroopassa.  

Uusi ohjelmakausi pääsee käyntiin eri tahdissa eri 
puolilla Eurooppaa. Suomi on toteutuksessa ensim-
mäisten joukossa ja lisäksi keväällä 2015 vauhtiin 
pääsevät myös Saksa, Portugali, Luxemburg, Tanska, 
Iso-Britannia sekä Ruotsi. Kaikkien maiden Leader-
ryhmien tulee olla valittuna 2016 loppuun mennessä, 
joten kv-toiminnan vilkkain aika on vielä edessä.   

Raisa Ranta
Leader Karhuseutu

Leader on 
Euroopan 
yhteinen juttu
Yhteistyö on Leader-työn 
keskeinen periaate ja tärkeänä 
osana paikallista kehittämistyötä 
on myös kansainvälisyys. 

Leader Karhuseudun kansainväliset mediavieraat tutustuivat syksyllä 2014 muun muassa kirkkovenesoutuun ja letunpaistoon Ulvilan 
Joutsijärvellä.

Leader Pyhäjärviseudun kalastus- ja luontomatkailuhanke Ranskan 
Savoijin toimijoiden kanssa on tuottanut mainiota tietojen vaihtamista ja 
kontakteja.

EU:ssa ohjelmakaudella 
2007-2013 on…
 

toteutettu 140 000 Leader-hanketta.•	
käytetty Leader-työhön 8,9 miljardia euroa julkista •	
rahoitusta. 
ollut 2416 Leader-ryhmää.•	
väestöstä 28 % asunut jonkin Leader-ryhmän alueella.•	
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Karhuseutu

p. 040 555 3232
petri.rinne@joutsentenreitti.fi
www.joutsentenreitti.fi

p. 050 592 6022
salme.ahtiainen@karhuseutu.fi
www.karhuseutu.fi

p.  050 589 6269
juha.vanhapaasto@kankaanpaa.fi
www.aktiivinen.fi

p. 044 534 2990
marja.kares-oksman@pyhajarviseutu.fi
www.pyhajarviseutu.fi

p. 0440 344 345
ulla.kallio@ravakka.fi
www.ravakka.fi

KYSY LISÄÄ OMALTA LEADER-RYHMÄLTÄSI

Lue lisää Satakunnan Leader-ryhmien toiminnasta osoitteessa 

ww.satasilta.fi

SATAKUNNAN ELY-KESKUS PALVELEE HANKE- JA YRITYSTUKIASIOISSA

Maaseutuyksikkö 
www.ely-keskus.fi/satakunta

Satakunnan ELY-keskuksen vaihde: 0295 022 000 

Lisätietoa:

www.maaseutu.fi

p. 040 717 5731
tiedottaja Marjut Haapanen
marjut.haapanen@pyhajarviseutu.fi

Yrityksen toimintaa kehitettäessä tai investointeja suunniteltaessa 
apua esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmien ja 
kannattavuuslaskelmien laatimiseen

ProAgria Länsi-Suomen yritysasiantuntijat
Anne Heikintalo p. 050 5277 145    
Sari Uoti p. 050 5521626



Koulutusta

Kansainvälisyyttä

Palveluita

Tapahtumia

Uusia työpaikkoja

Harrastusmahdollisuuksia


