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1. Peräpohjolan toiminta-alue – jokivarsien, kylien ja kaupunkien elinvoimaa 

Peräpohjolan kehitys ry:n toiminta-alue muodostuu Ranuan, Simon, Keminmaan ja Tervolan kunnista sekä Rova-

niemen ja Kemin kaupungeista. Maantieteellisesti toiminta-alue on kattava ja laaja; sen pinta-ala on noin 15 458 km². 

Välimatkaa alueen eteläosasta Simosta sen pohjoisimpaan kolkkaan Rovaniemen ja Kittilän rajalle tulee reilusti yli 200 

km. Kehittämisstrategian piiriin kuuluu runsaat 32 390 asukasta noin 136 eri kylässä. Toiminta-alueella asuu yli  

105 000 asukasta. Leader-toiminnan ulkopuolelle on rajattu sekä Kemin että Rovaniemen ydinkeskustat. 

Liite 1 Kemin aluerajaus, Liite 2 Rovaniemen aluerajaus   

 

 

 

 

Edelliseen ohjelmakauteen nähden Leader-toiminta kattaa nyt kaksinkertaisen väestömäärän Kemissä. Toiminta-

alueella on uuden kaupunki-maaseutuluokituksen mukaista kaupungin kehysaluetta, kaupungin läheistä maaseutua, 

ydinmaaseutua sekä harvaan asuttua maaseutua. Peräpohjolan kehityksen toiminta-alueella maaseutu käykin tiivistä 

vuoropuhelua kaupungin kanssa. Täällä on mahdollista elää ”kaukana kaupungin humusta, muttei silti syrjässä.” Vä-

estön ikääntyminen on tyypillistä koko seudulle ja asukkaiden keski-ikä kasvaa vuosi vuodelta. 

Peräpohjolan kehitys ry:n toiminta-alueella on riittävästi eri-ikäisiä, eri elämänvaiheissa olevia asukkaita, joilla on tar-

peeksi niin sosiaalista pääomaa kuin fyysisiä resursseja toteuttaa paikallista kehittämistyötä. Lisäksi alueella on run-

saasti PK-yritystoimintaa sekä vahva kolmannen sektorin toimijoiden verkosto. Alueella on pitkät perinteet seutukun-

nallisessa yhteistyössä. On luontevaa jatkaa ohjelmakaudella 2014–2020 vakiintuneella Leader-toiminnan alueella, 

missä Peräpohjolan Kehitys ry (PPK) on luonut verkostoja eri toimijoiden välille vuodesta 2001 lähtien.  

Etelä-Lappia halkovat suuret vesistöt: Kemijoki, Ounasjoki sekä Simojoki, jotka laskevat Perämereen ja joiden varsille 

kylät ovat syntyneet. Joet tarjosivat ennen muinoin tärkeän väylän uitoille ja lohenpyynnille. Kemijoen valjastaminen 

sähköntuotantoon merkitsi aikoinaan suurta muutosta paikalliseen kulttuuriin. 

Tärkeät elinkeinoelämän ja hallinnon keskukset ovat Kemi ja Rovaniemi. Molemmissa kaupungeissa on lento- ja rau-

tatieasemat sekä Kemissä myös tavaraliikenteen satama. Alueen saavutettavuus onkin hyvä, samoin tavaraliikenteen 

logistiset yhteydet. Teollisuuden ohella myös kauppa- ja palvelut ovat merkittäviä työllistäjiä. Matkailu on tärkeä toimi-

ala erityisesti Rovaniemellä, jonka vaikutus ulottuu myös Ranualle. Myös Meri-Lapissa matkailua halutaan kehittää 

ympärivuotiseksi toimialaksi. Työpaikkojen lisäksi matkailu luo kansainvälisyyttä. Maa- ja metsätalouden merkitys on 

vuosien saatossa vähentynyt ja alkutuotannon jalostusaste on melko matala. Metsävarat ovat tärkeitä paperiteollisuu-

delle, mutta myös energian tuotannolle. Kaivosteollisuutta harjoitetaan Keminmaalla. Myös Ranuan seudulla suunni-

tellaan kaivoksen avaamista.  

 

 

Meri-Lapin seutu Rovaniemen seutukunta 

Väestö yhteensä 39734 (31.12.2013) Väestö yhteensä 65 362 (31.12.2013) 

Simo 3429 Rovaniemi, toiminta-alueen väestö 10 688 

Kemi, toiminta-alueen väestö 2124 Ranua 4227 

Keminmaa 8585  

Tervola 3339  

Asukastiheys 12,3 as./km2 Asukastiheys 5,9 as./km2 

”Et oo etelään lähössä? En, en missään nimessä, eteläläiset saa tulla tänne ihan 

vapaasti, tervetuloa eteläläiset. En missään nimessä. Sehän tappaa luovuuden.” 
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Kemi-Tornion seutukunta 

Toimialojen osuus työpaikoista 

Lähde: Lapin suh-

dannekatsaus 2013 

PPK:n toiminta-alue on merkitty Lapin 

maakuntakarttaan punaisella. 
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Peräpohjolan kehitys ry:n jäsenet 
ja hallitus 

231 jäsentä 31.12.2013 

 Henkilöjäseniä oli 203 

 Yhteisöjäseniä 22 

 Kuntajäseniä 6 
Jäsenmaksut: 

 Henkilöjäsen 15 €/vuosi 

 Perheet 25 €/vuosi 

 Yhteisöt 25€/vuosi 

 Kunnat 100 €/vuosi 
 

Jäseniä pyritään saamaan lisää jäsenhan-
kintakampanjoin, aktivointitilaisuuksissa 
ja kotisivuilla olevan jäsenlinkin kautta. 
 
Hallituksessa on 9 varsinaista jäsentä sekä 
9 varajäsentä. 

 Rovaniemen 

seutukunta 

Kemi-Tornion seutu-

kunta 

Työpaikkoja 27 500 23 700 

Toimipaikkoja 3200 3000 

Työllisyysaste 61,4 % 64,2 % 

Työttömien osuus työvoimasta 15 - 19 % 15 – 19 % 

Lähde: Lapin suhdannekatsaus 2013 

2. Peräpohjolan kehitys ry 

Peräpohjolan kehitys ry on perustettu Tervolassa kesällä 1999. Yhdistys käynnisti maaseudun kehittämistoiminnan 
lounaisen Lapin alueella kesällä 2001 saatuaan Leder+ -rahoituksen ” Elävät Jokivarret” -kehittämisohjelmalleen. Pe-
räpohjolan kehitys ry vakiinnutti ohjelmakaudella 2001 – 2006 asemansa toimialueensa maaseudun kehittäjänä ja on 
jatkanut ja vahvistanut asemaansa myös kaudella 2007 -2013 toteuttamalla ”Elävät Jokivarret ~ lappilainen osa Eu-
rooppaa” - kehittämissuunnitelmaa. 

Peräpohjolan kehitys ry:n vahvuuksiin kuuluu monialainen kolmikantainen hallitus. Koko maantieteellinen toiminta-
alue on edustettuna hallituksessa. Hallitus muodostuu tasapuolisesti paikallisen julkisen hallinnon, yhteisöjen ja maa-
seutuasukkaiden edustajista. Hallituksen jäsenet jakavat tietoa Leader-toiminnasta omille sidosryhmilleen ja tuovat 
toimintaan uusia kehittämisajatuksia omista yhteisöistään. Liite 3 Yhdistyksen säännöt. Liite 4 PPK ry:n hallituksen 
kokoonpano 2014. Liite 5 Yhdistysrekisteriote 

Yhdistyksen päätoimipiste sijaitsee Ranualla, missä ovat työskennelleet 
toiminnanjohtaja ja hankesihteeri, jotka vastaavat kehittämisstrategian 
toimeenpanosta, aktivoinnista, neuvonnasta, tiedottamisesta sekä yhdis-
tyksen talouden hallinnosta. Hankesihteerin vastuulla on rahoituskehyk-
sen seuranta, hakemusten vastaanottaminen ja maksatushakemusten 
käsittely. Toiminnanjohtaja vastaa hankesuunnittelusta, aktivointitilai-
suuksien järjestämisestä, tiedottamisesta, yritysneuvonnasta sekä hallin-
non ja talouden operatiivisesti johtamisesta. Hallitus vastaa yhdistyksen 
toiminnan strategisesta johtamisesta ja taloudesta sekä valitsee rahoitet-
tavat hankkeet. Lisäksi hallitus seuraa kehittämisstrategian toteutumista 
säännöllisesti. 

PPK hallinnoi ajoittain omia hankkeita, joiden työntekijät kuuluvat yhdis-
tyksen henkilöstöön ja työskentelevät eri puolilla toiminta-aluetta. Omalla 
hanketyöllä tuetaan alueen osaamisen kehittymistä. Leader -
toimintatavan mukaisesti henkilöstö on helposti tavoitettavissa. Kynnys 
on matala ja henkilöstö liikkuu koko ajan toiminta-alueella rahoituksen 
hakijoiden luona ja muissa neuvonta- ja aktivointitilaisuuksissa.  

Peräpohjolan kehityksellä on vuosien kokemuksen ja käytännön työn 
kautta kertynyt taitoa suunnitella, rahoittaa ja toteuttaa erilaisia paikal-
lisyhteisöjen kehittymistä tukevia toimenpiteitä. Hallituksen ja henkilöstön 
vaihtuvuus tuo organisaatioon uusia näkökulmia sekä uutta ja erilaista 
osaamista. 

Parannettavaa toimintaryhmällä on tiedottamisen säännöllisyydessä sekä hallituksen jäsenten sitouttamisessa ja pe-
rehdyttämisessä. Toiminnan riskejä ovat osaamisen häviäminen henkilöstövaihdosten myötä sekä organisaation pie-
nuus ja ohuus. Näitä riskejä torjutaan yhdistyksen omalla laatukäsikirjalla, jossa toiminnan keskeiset prosessit on ku-
vattu. Se toimii työkaluna, joka auttaa toteuttamaan hyvää laatujohtamista, laadukasta asiakaspalvelua sekä lisää-
mään työtyytyväisyyttä. Myös yleinen vallalla oleva byrokraattisen kehittämisen tulva ja kehittäjäkentän osittainen pirs-
taleisuus voivat olla uhkia myös Leader-toiminnalle. Tulevaisuuden mahdollisuuksiin puolestaan kuuluvat kaupunki-
alueiden ja kylien välisen vuorovaikutuksen ja toiminnan lisääminen sekä kasvava paikallisuus- ja lähiajattelu.  

3. Strateginen yhteistyö 

Lapin Leader-ryhmät aloittivat yhteistyötään vahvistavan toiminnan vuonna 2012. Ryhmät ovat laatineet yhteisen toi-
mintastrategian vuosille 2014–2016, jonka toteuttamiseen myös Peräpohjolan kehitys on sitoutunut. Ryhmät ovat ja-
kaneet Lapin paikallisen kehittämistyön vastuualueita ja painopisteitä myös keskenään, ja PPK:n vastuualueena ovat 
nuoret sekä kaupunki-kylä -vuorovaikutuksen edistäminen ja kehittäminen. Yhteistyöllä pyritään vahvistamaan ryhmi-
en osaamista sekä paikkaamaan osittain ryhmien pienuudesta johtuvaa haavoittuvuutta. LIITE 6 Lapin Leader-
ryhmien yhteisstrategia 

Alueella on tiheä oppilaitosten verkos-

to, joka tarjoaa eriasteista koulutusta 

nuorille ja aikuisille. Lisäksi organisaa-

tiot tuottavat tutkimustietoa sekä osal-

listuvat tuotekehitykseen. Oppilaitokset 

houkuttelevat myös kansainvälisiä 

vaihto-opiskelijoita. 
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Lapin ELY-keskus on Peräpohjolan kehitys ry:n lähin viranomainen, ja yhdistys on sopinut ELY-keskuksen kanssa 
paikallisen kehittämisen työnjaosta sekä yhteensovituksesta kevään 2014 aikana. Yhteensovitus koskee rahoitettavia 
kehittämis- ja yrityshankkeita. Kehittämishankkeiden lisäksi PPK rahoittaa maaseutualueilla pääsääntöisesti aloittavia 
yrityksiä sekä 1-3 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. LIITE 7 A Peräpohjolan kehitys ry:n ja Lapin ELY-keskuksen väli-
nen yhteistyösopimusluonnos, LIITE 7B lyhyt kuvaus yhteensovituksesta 

Lapin Leader-ryhmät ovat neuvotelleet monirahastoisuudesta Lapin liiton kanssa, mutta neuvottelut ovat edelleen 
kesken. Yhdistys pyrkii käynnistämään Kemin ja Rovaniemen kaupunkikeskustojen asukaslähtöisen kehittämistyön 
myöhemmässä vaiheessa. Neuvottelut kaupunkien ja maakuntaliiton kanssa ovat tältä osin vielä kesken. 

Peräpohjolan kehitys ry:n rinnalla yritysneuvontaa ja elinkeinoelämän palveluita tarjoavat myös ProAgria, Rovaniemen 
Kehitys Oy, Meri-Lapin Startti Oy, Kemi-Tornion alueyrityspalvelut, Digipolis Oy ja Riverbank Oy. PPK:n rooli on neu-
voa ja rahoittaa omalla toimialueellaan erityisesti aloittavia mutta myös toimivia mikroyrityksiä. Yhteistyötä tehdään 
tiiviisti kaikkien neuvontaorganisaatioiden kanssa, jotta alueelle syntyy uusia yrityksiä ja työpaikkoja ja tietoisuus Lea-
der-rahoituksen mahdollisuuksista yrityksille leviää. Tiedotustoimintaa tehdään yhdessä SYP-verkoston kanssa. Perä-
pohjolan kehitys ry tekee aktiivista yhteistyötä myös alueensa yrittäjäyhdistysten kanssa ja levittää niiden kautta tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista. Samalla yhdistys kerää tietoa myös elinkeinoelämän kehittämistarpeista, joihin se voi tart-
tua hanketoiminnan kautta.  

Yhteisöjen kehittämisen osalta PPK jatkaa yhteistyötä kuntien sekä monien eri järjestöjen ja yhdistysten, kuten 4H:n, 
Lappilaiset kylät ry:n ja Maaseudun Sivistysliiton kanssa. Uusia yhteistyö- ja kehittäjäkumppaneita tulevat olemaan 
mahdollisuuksien mukaan Martat ja Maa- ja kotitalousnaiset sekä Pohjoisen yhteisöjen tuki Majakka ry, joka koordinoi 
alueen järjestötyötä. Myös erilaiset kulttuuri- ja liikuntaseurat sekä -yhdistykset halutaan osallistaa jatkossa Leader-
toimintaan. 

Uutena avauksena Peräpohjolan kehitys ry aloittaa yhteistyön alueen oppilaitosten kanssa, jotka kattavat ammatillisen 
koulutuksen, ammattikorkea- ja yliopistokoulutuksen. Oppilaitosyhteistyön tarkoituksena on jakaa tietoa Leader-
toiminnasta ja rahoitusmahdollisuuksista nuorille, kannustaa nuoria yrittäjyyteen sekä saattaa opiskelijat ja yritykset 
yhteistyöhön esimerkiksi tuotekehityshankkeiden toteutuksessa. Leader-toiminta voi tarjota myös erilaisia opinnäyte- 
ja tutkimusmahdollisuuksia opiskelijoille. 

Ohjelmakaudella 2007-2013 aluelautakuntatoiminta laajeni Rovaniemellä ja kattaa kaikki kaupungin kylät. Aluelauta-
kunnat toteuttavat lähidemokratiaa ja antavat kyläläisille vastuuta ja mahdollisuuden tehdä päätöksiä oman asuinalu-
eensa kehittämisestä. Peräpohjolan kehitys ry on tunnistanut roolinsa aluelautakuntien strategisena yhteistyökump-
panina, sillä osa kylien kehittämistoimista kannattaa rahoittaa Leader-toiminnan kautta. Yhdistys on mukana myös 
kehittämässä kylien palveluita. 

4. Aiempien ohjelmakausien arviointi 

Ohjelmakaudella 2000 – 2006 PPK vakiinnutti asemansa paikallisena kehittäjänä. Toiminta keskittyi erityisesti maa-
seudun elinkeinojen kehittämiseen, yritysten tukemiseen sekä kansainvälisen toiminnan käynnistämiseen. Tietoisuutta 
Leader-rahoituksesta vietiin myös kylille. Ohjelmakausi 2007-2013 muodosti jatkumon aiempaan, sillä monimuotoisen 
pienyritystoiminnan tukeminen oli edelleen tärkeässä roolissa. Paikalliseen kehittämistyöhön osallistui paljon uusia 
yhteisöllisiä toimijoita. Kehittämishankkeita toteutettiin myös melko paljon kuntien hallinnoimina. Osaltaan tämä johtui 
pienten toimijoiden resurssien ja pääomien puutteesta. Yhdistys vahvistaa jatkossa ruohonjuuritason toimintaa, paran-
taa tiedotustoimintaansa ja vahvistaa alhaalta ylöspäin –periaatteen toteutumista, jotta uusia toimijoita saadaan Lea-
der-toiminnan piiriin.  

Peräpohjolan kehitys ry on hallinnoinut kolmea kansainvälistä hanketta, joista yksi oli koko Lapin kattava kansainväli-
seen verkostoitumiseen tähtäävä hanke ja muut matkailuun liittyviä hankkeita, joiden pääpartneri on Puolassa. STAR-
matkailuhanke on luonut uusia yhteyksiä niin matkailutoimijoille kuin kuntien edustajille Puolaan, Italiaan ja Skotlantiin. 
Puolalaisen partnerin toiveissa on jatkaa yhteistyötä myös tulevaisuudessa. PPK on edistänyt myös nuorten kansain-
välistymistä rahoittamalla nuorille suunnatun kansainvälisen hankkeen. Toimintaa on pidetty erittäin onnistuneena ja 
se on avannut nuorille uusia yhteyksiä maailmalle. Kemin Seudun 4H-yhdistys ry, joka toteutti kansainvälisen Fenix-
nuorisohankkeen, aikoo jatkaa kansainvälistä hanketoimintaa tulevaisuudessakin. 

Peräpohjolan kehitys on lisäksi hallinnoinut neljää muuta omaa hanketta, joilla on tuettu luovien alojen verkostoitumis-
ta ja elinkeinojen kehittymistä. Hankkeet ovat verkostoineet toimijoita keskenään, parantaneet osallistujien osaamista 
sekä antaneet mahdollisuuksia vertaamalla oppimiseen erilaisten opintomatkojen myötä. Lisäksi kyliä on aktivoitu 
omaehtoiseen kehittämistyöhön oman tiedotushankkeen kautta. Tiedotushanke on tukenut toimintarahalla tehtävää 
aktivointityötä. 

Määrälliset tulokset 2007-2013 

Ohjelmakaudella 2007-2013 PPK rahoitti 54 kehittämishanketta, joista 17 liittyi kylätaloihin ja niiden ympäristöihin. 
Niiden avulla on kehitetty myös lähidemokratiaa, matkailua sekä nuorten kansainvälistä hanketoimintaa. Rahoitukses-
ta kehittämishankkeille kohdentui lähes 2,7 miljoonaa euroa julkista tukea. Yritysten investointi- ja kehittämishankkei-
den rahoitus jatkui vuoden 2014 puolelle. Toukokuun 2014 lopussa 72 yrityshanketta oli saanut viranomaispäätöksen 
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ja niiden julkinen tuki oli yhteensä 824 329  eur. Tuilla on rahoitettu tuotantoon ja palveluihin liittyviä investointeja. 
Lisäksi yritykset ovat kehittäneet markkinointiaan kehittämistuen avulla. 

Laadulliset tulokset 

Elinkeinoelämän tukeminen on säilyttänyt ja luonut uusia työpaikkoja ja yrityksiä kyliin. Yritystuet ovat rohkaisseet 
yritystoiminnan käynnistämiseen ja mahdollistaneet monet aloitusvaiheen tärkeät investoinnit. Nämä yritykset myös 
jatkavat toimintaansa yhä edelleen kylillä. Monet hankkeista liittyvät matkailuelinkeinoon. Erilaiset matkailuhankkeet 
ovat lisänneet alueen tunnettuutta, näkyvyyttä sekä luoneet verkostoja yrittäjien välille. Yritystuet ovat mahdollistaneet 
myös pienteollisuuden monipuolistumisen sekä uusien hoiva- ja hyvinvointipalvelujen syntymisen. Kylien palvelutar-
jonta onkin osaltaan parantunut niin kehittämis- kuin yrityshankkeiden myötä. Kehittämishankkeiden avulla on myös 
etsitty uusia tapoja tuottaa lähipalveluita ja edistää lähidemokratiaa. Hankkeiden ansiosta kylien yhteisöllisyys on pa-
rantunut ja kylille on saatu uusia, energiatehokkaita kokoontumistiloja. Runsas talkootyön tekeminen luo yhteenkuulu-
vuutta ja lisää myös sosiaalista pääomaa. Asukkailla on entistä paremmat mahdollisuudet virkistäytymiseen, sillä uu-
sia reittejä ja muita puitteita harrastustoimintaan on rahoitettu. Asukkaiden hankeosaaminen on myös karttunut run-
saasti vuosien mittaan, joten kynnys tarttua uusiin kehittämishaasteisiin on madaltunut. Toisaalta hankkeita olisi voitu 
toteuttaa enemmänkin yhdistystoimijoiden kautta. Kunnat ovat vastanneet pitkälti elinkeinojen kehittämishankkeiden 
suunnittelusta, toteuttamisesta ja hallinnoinnista. 

Peräpohjolan kehityksen rahoittamat hankkeet ovat olleet kustannuksiltaan melko suuria, mikä näkyy rahoitettujen 
hankkeiden määrässä. Tämä koskee niin kehittämis- kuin yrityshankkeita. Leader-ryhmä rohkaisee jatkossa uusia 
toimijoita toteuttamaan myös pieniä investointihankkeita. Yritysrahoitusta on myönnetty sekä aloittaville yrityksille että 
toimiville yrityksille. Jatkossa rahoitusta tulee pyrkiä kohdentamaan erityisesti aloittaville yrityksille sekä nuorille yrityk-
sen perustajille. 

Kansainvälistä toimintaa tulee vahvistaa jatkossa ja innostaa uusia toimijoita luomaan kansainvälisiä verkostoja eri 
teemojen ympärille. PPK:n oma kansainvälinen hanketoiminta on auttanut hahmottamaan yhteisiä haasteita ja jaka-
maan toimintatapoja maaseudun toimijoiden kesken niin Suomessa kuin ulkomailla. 

Oman toiminnan arviointi 2007-2013 

Yhdistyksessä tapahtui useita henkilöstövaihdoksia, jotka osaltaan vaikuttivat oman kehittämissuunnitelman toimeen-
panoon. Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA toteutti Peräpohjolan kehitys ry:n 
toiminnan väliarvioinnin vuonna 2011. Väliarvioinnissa on tarkasteltu ohjelmakauden 2007 – 2013 tavoitteiden saavut-
tamista ja vaikuttavuutta vuosina 2007 -2011. Arvioinnissa kiinnitettiin erityisesti huomiota Leader-ryhmän ja ELY-
keskuksen väliseen yhteistyöhön, ryhmän antamaan neuvontyöhön sekä organisaation sisäisiin muutoksiin ja ristirii-
toihin. Ryhmä onkin toteuttanut raportin suosituksia ja korjannut toimintaansa. Suhteet ELY-keskukseen ovat parantu-
neet ja yhdistyksen tiedotustoiminta parantunut. Yhdistyksen nettisivuja ei ole suositusten mukaisesti kuitenkaan vielä 
uudistettu. Tähän työhön tartutaan heti, kun uusi rahoituskausi alkaa. PPK:n tulee edelleen kehittää hallitustyöskente-
lyä sekä ottaa käyttöön sisäiset kehittämispäivät. Hallitus tarkastelee jatkossa ohjelman toteutumista säännöllisesti, 
noin kaksi kertaa vuodessa.  
Lisäksi yhdistys alkaa kehittää jäsenille suunnattua toimintaa, jotta nämä ottavat enemmän osaa paikalliseen kehittä-
mistyöhön ja sitoutuvat yhdistyksen toimintaan. 

5. Yhdistyksen rooli paikallisessa kehittämisessä 

 

 

 

 

 

 

Asukkaiden yhä kasvava osallistuminen käynnistää positiivisen kierteen, kun ihmiset oivaltavat voivansa aidosti vai-
kuttaa omiin ja yhteisönsä asioihin. Toimeliaat asukkaat pitävät huolta myös ympäristönsä hyvinvoinnista. Hyvin hoi-
dettu ja kestävästi hyödynnetty ympäristö on myös elinvoiman lähde. Peräpohjolan kehitys neuvoo ja tukee asukkaita 
tarttumaan itse toimeen ja hyödyntämään erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Monialaisen pienyritystoiminnan kehittä-
minen on ollut Peräpohjolan kehitys ry:n tärkeimpiä tehtäviä alueella. Yritystoiminnan edellytysten vahvistaminen on 
yksi avain myös tulevaisuuden hyvinvointiin. Lapin Leader-ryhmät kehittävät yhdessä Lapin maakuntaa ja toimivat 
yhteistyössä Lapin liiton ja muiden alueellisten kehittäjäorganisaatioiden kanssa. 

Yhdistyksen rooliin kuuluu myös tiedon välittäminen, parhaiden käytäntöjen levittämien sekä paikallisten kehittämis-
mahdollisuuksien tunnistaminen ja eteenpäin vieminen. PPK on tärkeä kehittäjäkumppani kylille, ja se edistää myös 
kylien ja kunnan välistä vuoropuhelua. Yhdistys toteuttaa myös omia kehittämishankkeita ja pyrkii luomaan yhteistyö-
verkostoja kylien, yhdistysten, järjestöjen ja yritysten välille. 

”Maallakin voi asua työtä tehden. 

Rahalinja, tietokone ym. toimii 
maalla. Tähtitaivas näkyy selvästi, 
koska sähkövalo ei häiritse.” 

 
Peräpohjolan kehitys ry:n kehittämistoiminnan ydin on paikallislähtöinen alueen ke-

hittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa ja osana maakunnallista verkostoa. Paikal-

linen kehittämistoiminta rakennetaan Leader-periaatteille, joita ovat alhaalta ylös -

periaate, paikallinen kumppanuus, monialaisuus, kokeilukulttuuri ja yhteistyö aina 

kansainväliselle tasolle saakka. Toiminnan tarkoitus on edistää lähidemokratiaa, 

sitouttaa, aktivoida ja vastuuttaa asukkaat kehittämään omaa elinympäristöään. 
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Kuvia Rovaniemen aluelautakuntien 

tilaisuuksista keväältä 2014, missä 

PPK esitteli ohjelmakauden 2014-

2020 suunnitelmia ja keräsi niistä pa-

lautetta 

Yhteistyön edistäjä alueellisesti ja kansainvälisesti 

Peräpohjolan kehitys ry:n alueiden välisen ja kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on vaihtaa ideoita sekä löytää 
ratkaisuja yhteisiin kehittämishaasteisiin kuten esimerkiksi maaseutumatkailun kehittämiseen, nuorten kotiseutuarvos-
tuksen lisäämiseen, yrittäjyyteen innostamiseen sekä esimerkiksi lähiruoan jakeluketjuihin ja markkinointiin liittyviin 
haasteisiin. Maaseudun kansainvälistymisessä toimintaryhmät ovat keskeisiä toimijoita. LEADER -ryhmien kautta 
avautuu tärkeä rahoituskanava paikallisyhteisöjen sekä yritysten yhteisille hankkeille. Kansainvälistä yhteistyötä jatke-
taan vanhojen kumppaneiden kanssa, mutta on hyvä etsiä uusia kumppaneita esimerkiksi alueen kansainvälisistä 
ystävyyskunnista. Ruotsi sijaitsee myös lähellä, joten on luontevaa suunnata katseet myös siihen suuntaan. 

Kansainvälisyys Peräpohjolan kehityksen toiminta-alueella tarkoittaa myös paikallista monikulttuurisuutta. Toiminta-
alueella kulttuurivaihtoa tapahtuu niin matkailun kuin maahanmuutonkin myötä. Matkailija-asiakas on monen paikalli-
sen yrityksen leiväntuoja joko suoraan tai välillisesti. Paikallinen kehittäminen koskettaa niin työperäisen maahanmuu-
ton myötä alueelle saapuvia, kuin myös yhteistyöoppilaitosten vaihto-opiskelijoita. Monikulttuurisuudella tarkoitetaan 
toiminnassa myös sitä, että erilaisten toimijoiden, kuten eri-ikäisten ihmisten mukanaan tuomat toimintakulttuurit näh-
dään rikkautena. Monikulttuurista voi olla vaikkapa tapa tehdä työtä joustavasti eri vuoden aikoina eri työtehtävissä ja 
eri paikoissa. 

Alueiden välistä yhteistyötä on alustavasti valmisteltu Outokaira tuottamhan ry:n kanssa, jonka kanssa on suunnitel-
tu esimerkiksi yrittäjyyteen kannustavaa hanketta sekä pilottihankkeita kylien hyvinvointipalveluiden tuottamiseksi 
yhdessä järjestöjen kanssa. Myötäle ry:n kanssa on suunniteltu nuorten yrittäjyyshanketta. Alueiden välisen yhteistyön 
kautta saadaan vaihdettua kokemuksia ja tietoa parhaista käytännöistä. Lisäksi yhteistyö edistää osaamisen siirtämis-
tä alueelta toiselle, koska maaseudun kehittäminen on alueiden välillä osittain eri vaiheissa. Lapin Leader-ryhmien 
kesken yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen kanssa on tarkoitus käynnistää yhteinen maakunnallinen viestintähanke. 

6. Näin Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 syntyi 

PPK:n paikallisen kehittämisen strategiaa on valmisteltu monipuolisesti vuodesta 2012 lähtien. Suunnittelun tueksi 

perustettiin monialainen työryhmä, johon kuului viisi PPK:n hallituksen edustajaa sekä sidosryhmien edustajia kunnis-

ta, Lapin liitosta, Simon Virtatiimi-osuuskunnasta, Pro Agriasta sekä Paikallisen kehittämisen vahvistaminen  

–hankkeen projektipäällikkö PPK:n toiminnanjohtajan ohella. Ryhmä kokoontui pohtimaan niin nykytilan analyysiä kuin 

siitä johdettuja toiminnan painopisteitä. Strategialuonnosta on käsitelty myös yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 

sekä kevätkokouksessa vuonna 2014. Näissä tilaisuuksissa kerättiin jäsenten palautetta ja näkemyksiä tulevasta toi-

minnasta. 

Strategiaa on esitelty vuosien 2013 ja 2014 aikana 39 eri tilaisuudessa 565 henkilölle. Tämän lisäksi strategiasta kes-

kusteltiin lukuisien eri henkilöiden kanssa Kuukasjärven kevätmarkkinoilla, missä PPK oli edustettuna. Erilaisten tilai-

suuksien ohella strategian sisältöön on voinut vaikuttaa nettikyselyiden kautta. Kyselyistä saatiin lisää tietoa alueen 

nykytilasta sekä kehittämistarpeista. Kyselyt suunnattiin erikseen asukkaille ja yrittäjille. Kyselyihin vastasi yhteensä 

69 henkilöä, joista miehiä oli 27 ja naisia 42. Vastaajat edustavat tasaisesti kaikkia eri ikäluokkia sekä alueen kuntia. 

PPK:n strategialuonnos on ollut esillä ryhmän nettisivuilla. 

Yhteenveto tilaisuuksista, missä Elävät jokivarret 2014-2020 –strategiasta on tiedotettu ja kerätty palautetta: 

 

 

 

 

 

 

  

Strategian esittely- ja suun-
nittelutilaisuudet 

Tilaisuudet 
2013 

Tilaisuudet 
2014 

Osallistuneet hen-
kilöt 

Tolokun kylät -hankkeen tiedo-
tustilaisuudet 

11 8 274 

Strategian esittely kunnille  6 15 

Lapin liiton ja Tolokun kylän –
hankkeen tiedotustilaisuudet 

2  21 

Rovaniemen aluelautakuntien 
tiedotustilaisuudet 

 6 152 

Kylien hyvinvointiteemojen 
suunnittelutilaisuus 

 1 9 

Kuukasjärven kylämarkkinat  1 satoja kävijöitä 

Nettikyselyt asukkaille ja yrittä-
jille 

 2 69 

Yhdistyksen kokoukset  2 25 

Yhteensä 13 26 565 + markkinoiden 
kävijät 



7 
 

Strategian luonnosta on käsitelty Leader-ryhmän hallituksen kokouksissa sekä 2013 että 2014. Hallitus on käsitellyt 

strategisia painopisteitä sekä niihin varattavaa rahoitusta. Hallitus on osallistunut myös valintakriteereiden laatimiseen. 

Alueen nykytilan analyysiin ovat osallistuneet alueen asukkaat, kuntien edustajat sekä PPK ry:n hallituksen edustajat 

sekä henkilöstö. SWOT-analyysiä on käyty läpi Etelä-Lapin maaseutupalaverissa (20.8.2012, 34 osallistujaa), Etelä-

Lapin voorumissa (19.6.2012). Lisäksi SWOT-analyysiä työstettiin Rovaniemen maaseutuohjelman asukasiltojen yh-

teydessä. Lisäksi SWOT-analyysiin saatiin sisältöä asukas- ja yrittäjänettikyselyistä. 

7. Peräpohjolan nykytilan analyysi 
 

Vahvuudet Heikkoudet 

- jokivartinen elämäntapa ja paikallinen kulttuuri 
- luonto: vaarat, vesistöt, joet, saaristo, suot 

- jokamiehen oikeudet 
- luonnon antimet: marjat, sienet, puuvarat, yrtit 
- hyvä saavutettavuus ja keskeinen sijainti: 2 lentoasemaa, sa-

tama, rautatie 
- Lapin pääkaupunki Rovaniemi sekä Kemi-Tornion maakunta-

keskus (koulutus, hallinto, kauppa, julkiset palvelut) 
- elävä teollisuuden ja kaupan rannikkoseutu 

- vahvat matkailuvaltit: Napapiiri / Joulupukki, Arktikum, Pilke, 
Ounasvaara, RanuaZoo, LumiLinna, Jäänmurtaja Sampo 

- monipuoliset ohjelmapalvelut 

- pienyritystoiminnan monialaisuus 
- Arktinen osaaminen 
- viihtyisiä asuinympäristöjä 
- monipuolinen koulutustarjonta 

- kansainvälisyys 
- lähiliikuntapalvelut ja –reitit 

 

 

- heikot tietoliikenneyhteydet 
- tiestön heikko kunto paikoittain 

- muuttotappio ja kylien autioituminen 
- väestön ikääntyminen, fyysisen kunnon ja toimin-

takyvyn ylläpitäminen,  

- pienten matkailuyritysten laatu ja tuotteistus 
- majoituskapasiteetti ja –laatu 
- palvelujen keskittyminen taajamiin, kuntarakenne-

uudistus 

- pitkät etäisyydet 
- kuntien kaavoituspolitiikka asumisen ja yrittämisen 

esteenä, tonttitarjonta 

- koulutettujen nuorten ja työvoiman poismuutto 
- pääomien ja toimitilojen puute 
- lyhyt yrittäjyyden perinne 
- yritysten ja yritysneuvonnan kohtaamattomuus 

- puutteet sähköisten palveluiden osaamisessa ja 
hyödyntämisessä 

- lähiruoan logistiikka ja jalostus 

- tuotekehitys- ja markkinointiosaaminen 
- ohikulkijoita ei saada pysähtymään kylissä 
- järviä ja jokia ei juuri hyödynnetty matkailussa 

- harrastusmahdollisuudet kylissä 
- lapsiperheiden palvelut 
- omaa kulttuuria ei arvosteta 

Mahdollisuudet Uhat 

- sertifioitu luomukeruualue ja luonnontuotteiden jatkojalostus 
- lähialueyhteistyö ja -markkinat 
- kehittyvät palvelukylät, liikkuvat palvelut 

- sähköinen liiketoiminta ja hyvinvointia tukevat sähköiset pal-
velut 

- bioenergia, biopohjaiset polttoaineet 

- kaivannaisteollisuus 
- palveluyrittäjyys / palvelusetelit, kylien palveluringit  
- kokeilukulttuuri- ja uusien liiketoimintatapojen tukeminen 
- kylien liiketoiminta ja kylätalojen monikäyttö 

- alkutuotannon jatkojalostus ja brändääminen (lähiruoka, luo-
mu) 

- luontoon pohjautuvat hyvinvointi- ja matkailupalvelut: 
LuontoHoiva, LuontoVoima (Green Care)  
- matkailun tuotteistaminen eri teemoja hyödyntäen: 
maatila-, meri- ja kalastusmatkailu, savotta- ja uittokulttuuri, reitit 
(pyöräily, melonta, kävely), kyläkulttuuri ja -arki 

- yrittäjien kummitoiminta, hiljaisen tiedon hyödyntäminen 
- loma-asutus ja vapaa-ajan asukkaiden hyödyntäminen paikal-

lisessa kehittämisessä 
- paluumuutto, työperäinen maahanmuutto 

- oppilaitosyhteistyö t&k-toiminta, nuorten yrittäjyyskasvatus 
- nuoret 
- kaupunkien ja kylien välinen yhteistyö 

- kolmas sektori hyvinvointipalveluiden tuottajana 
- lähidemokratian vahvistaminen kylien kautta 
- omavaraisuusasteen nostaminen 

- energiayhtiöiden sitouttaminen paikalliseen kehittämiseen 
- kalaportaiden kehittäminen 

- työttömyys 
- taloudellinen lama 
- yleinen turvattomuus 

- syrjäytyminen ja yksinäisyys 
- palveluiden supistuminen ja karkaaminen entistä 

kauemmas 

- koulutustarjonnan supistuminen 
- päätöksenteon etääntyminen 
- kehittämisähky 
- lyhytjänteinen kehittäminen hankkeiden avulla 

- uskonpuute  
- sokeutuminen omille vahvuuksille ja mahdolli-

suuksille  

- rakennemuutos 
- kuntien eripuraisuus 
- maaseutumaisuuden katoaminen 
- kylien muuttuminen eläkeläislähiöiksi 

- saasteet ja ilmastonmuutos 
- luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen 

 

”Ja monet metsästäjät teettää (karvalakin) omista pyydystämis-

tään nahoista. …. Yksi sanoi että hän on kylän komein mies! 

Karvalakin myötä. Se oli vanhempi mies. Se oli niin, hän oli kylän 

komein mies.” 

”Kylässämme ei ole kaup-

paa, ei koulua, ei postia. 

Kun lähdemme asioille hoi-

damme kerralla kaikki.  
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7.1. Alueen vahvuudet 

Meri ja joet ovat kautta aikojen olleet tärkeitä vesireittejä, joiden varrelle asutus on myös muodostunut. Vesireittejä 

pitkin ovat liikkuneet niin ihmiset, tavarat kuin puutavara. Vesistöjen varsilla on viehättäviä kylämaisemia sekä maan-

viljelystä. Satamat tarjoavat väylän vientiteollisuudelle, rautatien ohella. Perämeren seutu on luonnoltaan ainutlaatui-

nen alue Lapissa. Vesielementtiä voidaan hyödyntää kesä- ja talvimatkailussa ja rantatontit ovat haluttuja asumiseen. 

Kalastuskulttuuri on sekä jokivartiseen elämäntapaan että rannikkoseutuun vahvasti liittyvä perinne ja elinkeino. Myös 

alueen lukuisat järvet tarjoavat saalista niin kotitarve- kuin virkistyskalastajille. Metsien ja soiden luonnonantimia, mar-

joja ja sieniä, voivat asukkaat vapaasti hyödyntää. Marjat ovat varsin rikkaita ravintoarvoiltaan ja niitä voidaan hyödyn-

tää elintarvikkeiden lisäksi myös esimerkiksi kosmetiikan valmistuksessa yrttien ohella. Myös metsävarannot ovat 

runsaat ja ne tarjoavat raaka-ainetta niin metsäteollisuudelle kuin myös vihreän energian tuotantoon. Lisäksi puuta 

voidaan jatkojalostaa muun muassa talojen rakennusmateriaaliksi. Alueen mittavat biovarat ovat merkittävä vahvuus 

tulevaisuutta ajatellen, koska fossiilisten polttoaineiden käyttöä pyritään jatkuvasti vähentämään. Metsät ja vesivoima 

tarjoavat uusiutuvaa energiaa myös kylien energiahuoltoon. 

Lapin maakuntakeskuksissa Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa on lukuisia vetovoimatekijöitä. Runsas, eriasteinen kou-

lutustarjonta houkuttelee myös kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita. Kylien, nuorten ja myös varttuneemman väen kan-

sainvälisyyttä voidaan vahvistaa luomalla yhteyksiä esimerkiksi vaihto-opiskelijoiden välille. Samalla vaihto-

opiskelijoille tarjoutuu mahdollisuus tutustua lappilaiseen maaseutuun. Myös matkailu tuo kansainvälisiä asiakkaita 

seudulle ympäri vuoden sekä samalla myös tuloja ja työpaikkoja. Alueen saavutettavuus on varsin hyvä, se on myös 

matkailun kasvun ja kehittymisen kannalta olennaista. Matkailija voi saapua tänne lentäen tai junalla, päivittäisi yhte-

yksiä on useita. Matkailun ympärille on rakennettu monipuolisia ohjelmapalveluita, joita toteuttavat suurten safariyritys-

ten ohella myös pienemmät ohjelmapalveluyritykset. Ohjelmapalvelut tukeutuvat arktiseen luontoon. Teollinen tuotan-

to ja alihankinta ovat myös tärkeitä pienyritystoiminnan muotoja. Myös luovien alojen yritykset ovat kasvussa. Oppilai-

tokset tuottavatkin lisää uusia osaajia esimerkiksi peliteollisuuteen ja AV-tuotantoihin. Oppilaitokset ovat myös tärkeä 

yhteistyökumppani alueen toimijoiden osaamisen kehittämisessä. Niiden tuottamaa uusinta tutkimustietoa esimerkiksi 

energiatehokkaista ratkaisuista tai tuotekehitysosaamista voidaan hyödyntää paikallisissa kehittämis- ja yrityshank-

keissa. Sekä Kemi-Torniossa että Rovaniemellä tehdään arktista tutkimusta. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää esi-

merkiksi ajoneuvojen testaustoiminnassa, mutta arktinen osaaminen liittyy myös arjen hallintaan arktisessa ympäris-

tössä. Lentoliikenne toimii pakkasesta ja lumesta huolimatta ja alueella harjoitetaan myös maataloutta. 

Alueen kylät tarjoavat turvallisen ja rauhallisen asuinympäristön. Monet teollisuuden työpaikoista sijaitsevat kaupunki-

en keskustoissa tai rannikolla. Asukkaiden käytettävissä on myös lukuisia lähiliikuntapaikkoja kuten Kallin laskettelu- 

ja hiihtokeskus Keminmaalla ja Ounasvaara Rovaniemellä. Rakennettuja reittejä voidaan käyttää niin matkailuissa 

kuin asukkaiden omaan liikuntaan. 

7.2. Alueen heikkoudet 

Vaikka alueella onkin kaupunkeja, ei niitä ympäröivän maaseudun tietoliikenneyhteydet ole vielä kunnossa. Kännykän 

kuuluvuudessa on yhä edelleen ongelmia eikä nopeita laajakaistayhteyksiä ole rakennettu kaikkialle, kaikilla kirkonky-

lilläkään ei ole nopeita laajakaistayhteyksiä. Tulevaisuutta ei voi rakentaa pelkästään mobiiliyhteyksien varaan, koska 

ne eivät mahdollista suurta ja katkeamatonta tiedonsiirtoa, mitä tarvitaan esimerkiksi etätöitä tehtäessä. Asukas-

kyselyssä tuotiin vahvasti esille teiden heikko kunto. Kuoppaiset soratiet ja auraamattomat tiet talviaikaan vaikeuttavat 

työssäkäyntiä ja liikkumista yleensä. Jotta alue pysyy asuttuna ja sinne syntyy uutta yritystoimintaa, tulee perusinfra-

struktuurin olla kunnossa. Hyvien laajakaistayhteyksien avulla voidaan osaltaan kompensoida pitkiä etäisyyksiä kylien 

ja kuntakeskusten välillä ja luoda samalla yhteyksiä muualle Suomeen sekä yli valtakunnan rajojen. Tulevaisuudessa 

on todennäköistä, että yhä useampia julkisen sektorin palveluita käytetään virtuaalisesti. Tämä asettaa haasteen nii-

den käyttöönoton kannalta, sillä sähköisten palveluiden käyttöä saatetaan pelätä ja vieroksua. Tarvitaankin osaamisen 

kehittämistä, jotta kynnys käyttää sähköisiä palveluita madaltuu. Tämä tarjoaa mahdollisuuden eri ikäpolvien luonte-

vaan kohtaamiseen: nuoret voivat siirtää tietoa ja osaamista vanhemmalle polvelle. 

Valtio on karsinut toimintojaan alueelta ja vienyt samalla mukanaan niin työpaikkoja kuin palveluita. Myös kuntien ta-

loustilanne vaikuttaa palveluiden saatavuuteen kylillä. Kouluja joudutaan lakkauttamaan ja joukkoliikennettä ei juuri-

kaan ole. Palvelut ovat keskittyneet kuntakeskuksiin tai kaupunkeihin, joihin saattaa olla pitkäkin matka. Yhteistyötä 

kylien ja kuntien välillä on lisättävä palveluiden turvaamiseksi. Sopimuksellisuutta onkin edistettävä, jotta palveluita 

tuotettaisiin yksityisen tai kolmannen sektorin toimesta.  

Väestön ikääntyminen on ongelma, joka koskettaa koko Lapin maakuntaa. Kylät ovat muuttumassa eläkeläislähiöiksi 

ja osin myös autioitumassa muuttotappion takia. Nuoret lähtevät opiskelemaan muualle ja heitä on vaikea saada pa-
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laamaan takaisin. Nuorten ja työikäisten mukana katoaa samalla arvokasta osaamista. Ihmisten ikääntyessä heidän 

toimintakykynsä heikkenee. Tarvitaankin niin fyysisen kuin henkisen hyvinvoinnin ylläpitoa, jotta seniorikansalaiset 

voivat jatkaa eloa kotonaan mahdollisimman pitkään. Myös työssäkäyvien fyysisessä kunnossa on huomattavissa 

yleistä rapistumista, kun aikaa vietetään yhä enemmän tv:n ja tietokoneen äärellä ja työkään ei ole enää fyysisesti 

kuormittavaa. 

Vaikka alue kärsiikin muuttotappiosta, on asumiseen ja yrittämiseen kaavoitettuja tontteja paikoin vaikea saada tai 

löytää. Asuntojakaan ei ole kaikkialla tarjolla, vaikka maaseutu koetaankin houkuttelevana ja rauhallisena asuinpaik-

kana. Tarvitaan yhteisiä tontti- ja asuntopörssejä tai niiden parempaa markkinointia, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaa-

vat. 

Suurteollisuus on ollut alueelle luontainen työllistäjä maa- ja metsätalouden ohella, joten pienyrittäjyydellä on vielä 

suhteellisen lyhyet perinteet. Alueelle tarvitaan kuitenkin lisää työpaikkoja sekä yrityksiä. Leader-ryhmän tehtävänä on 

kannustaa yrittämisestä kiinnostuneita ottamaan seuraava askel kohti yrittäjyyttä. Sen tueksi ryhmä voi tarjota niin 

rahoitusta kuin asiantuntijapalveluita oman verkostonsa kautta. Vaikka julkista rahoitusta onkin tarjolla, osa yrittäjistä 

kokee sen hakemisen byrokratian takia liian raskaaksi. Laadukkaalla neuvontatyöllä PPK voi kuitenkin madaltaa rahoi-

tuksen hakemisen kynnystä. Vaikka alueella toimii useita eri yritysten neuvontaorganisaatioita, voisi näiden palvelui-

den käyttö olla vieläkin tehokkaampaa. Jotta yritykset voivat kasvaa, tulee niiden panostaa jatkossa tuotekehitykseen 

ja uudistua. Markkinoinnissa, myynti- ja jakelukanavien hallinnassa on myös vielä paljon kehitettävää. 

Majoituskapasiteetin puute ja osaltaan paikoin sen heikko laatu ovat esteitä matkailun kasvulle keskusten ulkopuolel-

la. Myös matkailuyrittäjien tuotteistusosaamisessa on parannettavaa, jotta niiden palveluita voidaan tarjota kansainvä-

lisille asiakkaille. Sen sijaan että matkailijat pysähtyisivät kylissä ja käyttäisivät niiden palveluita, ajavat matkailijat 

usein pysähtymättä niiden ohi. Tämä johtuu osaltaan heikosta markkinoinnista, mutta myös palveluiden huonosta 

saatavuudesta. Kylillä olisi tarjota mielenkiintoisia käyntikohteita, mutta niistä ei välttämättä tiedetä. Toisaalta syynä 

voi olla myös se, että omaa kulttuuria ei nähdä arvokkaana, jolloin sitä ei myöskään ole tuotteistettu matkailun tarpei-

siin. Alueen runsasta järvien ja jokien määrää ei ole juuri matkailussa ja erityisesti kalastusmatkailun osalta hyödyn-

netty. 

Kylien palvelutasossa on alueellisia eroja, erityisesti lapsiperheet kokevat, että heille ei ole riittävästi palveluita saata-

villa. Myös työikäiset ja vanhempi väestö kaipaavat harrastus- ja viriketoimintaa. 

7.3. Alueen mahdollisuudet 

Luonnonvarojen jatkojalostus on yksi alueen merkittävästi elinkeinoelämään kasvuun vaikuttavista mahdollisuuksista. 

Tämä koskee myös maatalouden alkutuotantoa. Puhtaalle arktiselle ruoalle on kysyntää niin paikallisesti kuin kan-

sainvälisesti. Alueella tuotetaan maitoa, naudan, poron ja lampaan lihaa, juureksia ja kasviksia, mutta niitä on vaikea 

tai mahdoton löytää oman alueen kaupoista. Tilojen suoramyyntikin on vähäistä. Marjojen jatkojalostus odottaa myös 

tekijöitä ja uusia tuotteita. Aasiassa on kysyntää pohjolan marjoille, samoin lähialueiden matkailukeskuksissakin pai-

kallisille tuotteille olisi kysyntää. Tuotekehitysosaamisen ohella varastotilojen, pakastamojen sekä yrittäjien puute on 

yksi este alan kasvulle. Metsät tarjoavat uudistuvaa bioenergiaa kuten myös tuuli. Tuulivoimaa onkin rakennettu alu-

eelle, mutta tuulivoimayhtiöitä ei ole vielä sitoutettu paikalliseen kehittämiseen. Tässä on suuri mahdollisuus kylille 

saada kompensaatiota maisemahaitoista. PPK pyrkiikin auttamaan kyläyhteisöjä luomaan yhteistyösuhteita energia-

yhtiöihin. 

Alueen elinvoimaisuus perustuu monialaiseen ja laajaan yritystoimintaan. Kaivannaisteollisuus luo mahdollisuuksia 

erilaiselle alihankintatoiminnalle. Kaivokset ja niiden työntekijätkin käyttävät monia eri palveluita, kuten koneiden huol-

toa ja korjausta, pesula- ja ravintolapalveluita. Vaikuttamalla kuntien ja kylien yhteistyöhön voidaan kylille luoda uutta 

liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kunta voi ostopalvelusopimuksin ostaa palveluita yrityksiltä ja yhteisöiltä ja tarjota asuk-

kaille palveluseteleitä. Myös matkailun kehittäminen luo kyliin uutta liiketoimintaa. Aidolle maatilamajoitukselle on ky-

syntää niiden kotimaisten kuin ulkomaisten asiakkaiden keskuudessa. Alueen järvet ovat houkuttelevia kohteita ulko-

maisille kalastusmatkailijoille, mutta niiden ympäristöön tarvitaan lisää majoitusta. Kalastusmatkailun kehittyminen 

tarvitsee myös asiansa osaavia oppaita. Kylien nuoret kalamiehet voisivatkin työllistyä kesäaikana ulkomaisten kalas-

tajien oppaina. 

Puhdas luonto tarjoaa raaka-aineiden lisäksi myös mahdollisuuksia muunkin matkailun kuin kalastusmatkailun kehit-

tämiseen. Alueelle on rakennettu runsaasti erilaisia reittejä, jotka soveltuvat maastopyöräilyyn, kävelyyn, patikointiin. 

Marjamatkailua ei ole kehitetty vielä lainkaan. Myös vanhan savottakulttuurin ympärille voidaan luoda teemoja ja pa-

ketteja matkailuasiakkaille. Maatilamatkailu kylissä, tutustuminen maatilan elämään ja kotieläinten kanssa puuhailu on 

varmasti monelle maaseudun arjesta vieraantuneelle kaupunkilaiselle mieluisa tapa rentoutua. Green Care onkin nou-
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”Maallakin voi asua työtä tehden. Rahalinja, tietokone ym. toimii 

maalla. Tähtitaivas näkyy selvästi, koska sähkövalo ei häiritse.” 

 

seva trendi, jossa luontoa ja eläimiä hyödynnetään hoiva- ja matkailutoiminnassa. PPK:n tehtävänä on luoda verkos-

toja aloittavien Green Care -yrittäjien välille ja kehittää niiden markkinointia ja tuotteistusta. 

Erilaisten verkostojen kehittäminen ja niiden yhteistyön voiman ja osaamisen hyödyntäminen on kehittymisen kannalta 

olennaista. Eri järjestötoimijoiden hyödyntäminen, oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö tiedon levittämisen ja osaa-

misen kehittämisen suhteen vie paikallisyhteisöjä eteenpäin. Paikallisella tasolla yhteistyötä tulee myös kehittää. Kyli-

en sisäistä ja ulkoista yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa tulee syventää. Kaupunkikeskustoissa on myös paljon 

vapaaehtoisjärjestöjä, joiden palveluita voidaan tuoda kyliin, kunhan käytännöistä vain yhdessä sovitaan. Kylätaloja 

voidaankin käyttää palvelukeskuksina, jonne tuodaan palveluita muualta. Kylätaloihin tulee luoda sisältöä ja toimintoja. 

Siellä voisi toimia esimerkiksi etätyöpiste tai eläkeläisten organisoima lapsiparkki. Paikallista kehittämistä tulee tehdä 

myös ikäihmisten lähtökohdista käsin, heillä on paljon annettavaa esimerkiksi paikalliseen kulttuuriin ja traditioihin 

liittyen, jota tulee siirtää nuoremmalle polvelle. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat usein hyödyntämätön voimavara. 

Usein he osallistuisivat mielellään paikalliseen kehittämiseen talkoiden ja muun yhteisen tekemisen muodossa. 

Puutarha- ja palstaviljely ovat nousevia trendejä. Kasvattamalla puutarhatuotteita itse voidaan säästää ruokamenois-

sa. Myös lapset ja nuoret tulee innostaa kotitarveviljelystä, jotta he oppivat arvostamaan lähiruokaa. Koulujen kanssa 

voitaisiin toteuttaa lapsille suunnattuja terveellisen ruokakulttuurin omaksumiseen tähtääviä hankkeita. 

Kokeilukulttuurin edistäminen liittyy niin kylien liiketoiminnan kehittämiseen kuin myös uuteen yritystoimintaan. Uusia 

konsepteja voidaan testata yritysten välisenä yhteistyönä tai kokeilla tuotteen kysyntää markkinoilla ennen kuin lopulli-

sen tuotanto- tai käyttöönottopäätöksen tekemistä. Sähköinen liiketoiminta luo myös paljon uusia yrittämisen mahdol-

lisuuksia. Valokuituyhteyksien avulla kyliin voidaan perustaa yrityksiä, jotka tarjoavat sähköisiä palveluita etänä kuten 

erilaisia koulutus- ja kurssipalveluita.  

Jotta alueen maaseutu säilyy elinvoimaisena, tulee sen olla myös nuorille houkutteleva paikka asua. Nuorten kotiseu-

tuidentiteettiä tulee vahvistaa ja heidät on hyvä sitouttaa omien hankkeiden kautta paikalliseen kehittämiseen. Nuoret 

kyllä lähtevät kehittämistyöhön mukaan, kunhan se lähtee heidän omista tarpeistaan. Nuoria tulee kannustaa myös 

yrittäjyyteen ja he voivat osallistua oppilaitosten ja yritysten välisiin hankkeisiin. Myös kyläyhdistykset voivat työllistää 

nuoria palkkatuen ja kuntien kesätyöllistämistuen avulla. Moni nuori on varmasti halukas palaamaan opintojen päätyt-

tyä omalle kotiseudulleen, kunhan sieltä vain löytyisi työpaikka. 

Asukaslähtöinen toiminta, aluelautakunnat ja lähidemokratian vahvistaminen kyläneuvostojen kautta on avainasemas-

sa paikallisessa kehittämisessä. Myös kyläneuvostot ovat tässä mielessä tärkeitä toimijoita, joita voitaisiin kuulla osa-

na kunnallista päätöksentekoprosessia. Kyläneuvostoja ja aluelautakuntia onkin jo osassa alueen kuntia, mutta ei 

vielä kaikkialla. Mahdollisten kuntarakenneuudistusten myötä asukkaiden identiteetti rakentuu entistä vahvemmin 

kylien kautta. 

 

7.4. Alueen uhat 

Luontoon liittyvät erilaiset uhat kuten saasteet ja ilmastonmuutos voivat vaikuttaa haitallisesti niin ihmisten elämänlaa-

tuun kuin elinkeinoihinkin. Lämpenevän ilmaston mukana tulevat uudet tuholaiset voivat vaikuttaa maatalouteen ja 

talvien lämpeneminen ja lumen tulon myöhempi ajankohta vaikuttavat myös talvimatkailuun. Alueella on ollut vahva 

joulumatkailun perinne ja asiakkaat ovat tulleet kokemaan erilaisia lumiaktiviteetteja. Joulukuu on ollut yksi huip-

pusesongeista. Yrittäjien tuleekin luoda uusia tuotteita joulukuulle korvaamaan mahdollista lumettomuutta. Ilmaston-

muutos tulisi huomioida myös matkailumarkkinoinnissa. Talven ja talvisesongin lyhentyminen ja lumettomuus ovat 

uhkatekijöitä, jotka voivat vaikuttaa talvimatkailuista tulonsa saavien yritysten menestykseen. Meri-Lapissa tuleekin 

panostaa entistä enemmän kesämatkailun kehittämiseen ja tarjota asiakkaille uusia elämyksiä, kuten esimerkiksi saa-

ristoristeilyitä yöttömässä yössä. Myös rannikon sääskettömyys on mahdollisuus, jota voidaan kesämatkailussa hyö-

dyntää. Ilmastonmuutos voi köyhdyttää myös luonnon monimuotoisuutta. Paikallisesti luonnon monimuotoisuuden 

köyhtymiseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä mehiläisten hoitoa. 

Ilmastonmuutosta tulee ehkäistä ja torjua myös paikallisesti. Kylien vähähiilisyyttä tulee edistää ja erityistä huomiota 

tulee kiinnittää yrityshankkeisiin, jotka luovat uusia vähähiilisiä ratkaisuita tai liittyvät ns. clean tech –toimintaan. 

Aluetta on kehitetty jo pitkään hankkeiden kautta. Väsyminen hanketyöhön ja sen byrokratiaan on uhka alueen kehit-

tymiselle. Uusia toimijoita tulee innostaa jatkuvasti hanketyön pariin ja samalla helpottaa hanketoimijoiden työtä neu-

vonnan avulla. Uskonpuute omiin mahdollisuuksiin ja osaamiseen saattaa myös olla uhka, joka estää tarttumasta 

kehittämishaasteisiin. Kuvitellaan, että asioille ei kuitenkaan mahda mitään tai että hanketyö on liian vaikeaa. Tähän 

asenteeseen voidaan vaikuttaa levittämällä tietoa hyvistä esimerkeistä ja käytännöistä. 
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Kilpailukykyinen 
ja työllistävä 

yritystoiminta 

Viihtyisä, 
vetovoimai

nen ja 
hyvinvoiva 
ympäristö 

Onnelliset 
ja 

osallistuvat 
ihmiset 

Globalisaation myötä kansainväliset suhdannevaihtelut ja kriisit vaikuttavat myös paikallistalouteen. Kaivostoiminta ja 

matkailu ovat suhdanneherkkiä aloja. Elinkeinoelämän rakennemuutos voi lisätä työttömyyttä ja heikentää toimeentu-

loa, kun teollisuuden työpaikkoja karkaa ulkomaille. Perinteisen teollisuuden rinnalle tarvitaankin uudenlaista yritys-

toimintaa, jota voi syntyä esimerkiksi bioenergian ja puhtaan teknologian ympärille. 

Arjen turvattomuus, syrjäytyminen ja yksinäisyys ovat todellisuutta syrjäseuduilla. Nämä ilmiöt eivät kosketa pelkäs-

tään vanhuksia vaan kaiken ikäisiä. Pitkäaikaistyöttömyys vieraannuttaa työelämästä. Virikkeiden puute voi johtaa 

myös päihteiden väärinkäyttöön. Tarvitaan lisää yhteisöllisyyttä ja mielekästä tekemistä erilaisille ryhmille. Työllistä-

mällä esimerkiksi luonnossa viihtyvät aikamiespojat erilaisiin ympäristötöihin, kuten järvien puhdistamiseen roskaka-

loista voidaan vaikuttaa positiivisesti niin ympäristöön kuin hyvinvointiin. Vanhuksille tulee tarjota toimintaa fyysisen ja 

henkisen vireyden ylläpitämiseksi. 

8. Peräpohjolan visio 2020 

Toimelias, kilpailukykyinen ja viihtyisä Peräpohjola  

Jotta tämä visio toteutuu, tarvitaan kilpailukykyistä ja työllistä- 

vää yritystystoimintaa. Työ luo toimeentulon mahdollisuuksia  

ja pitää kylät ja seudun asuttuna. Viihtyisä, vetovoimainen ja 

hyvinvoiva ympäristö houkuttelee niin uusia asukkaita ja 

yrityksiä sekä lisää nykyisten asukkaiden hyvinvointia ja on- 

nellisuutta työn ohella. Kaikki osallistuvat omien kykyjensä ja 

mahdollisuuksien mukaan yhteisön kehittämiseen. 

8.1. Strategiset valinnat 

Peräpohjolan kehitys ry:n paikallisen kehittämisen painopisteet ovat: 

 

 

Näillä strategisilla valinnoilla Peräpohjolan kehitys pyrkii luomaan kilpailuetua alueen elinkeinoelämälle sekä vahvis-
tamaan maaseudun elinvoimaisuutta. Samalla yhdistys jatkaa paikallista kehittämistyötä edellisten ohjelmakausien 
painotusten mukaisesti, mutta huomioi toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, nykytilan analyysistä nousevat 
tarpeet sekä aiemman hanketoiminnan tulokset. Toiminnan ytimessä on koko sen olemassaoloajan ollut monialaisen 
pienyrittäjyystoiminnan tukeminen. Toimeentulo ja työllistyminen ovat peruspilareita, joiden päälle muu hyvinvointi 
rakentuu. Lapissa on merkittävät luonnonvarat ja biotalous on yksi nousevista toimialoista. Luonnonvarojen kestävä 
hyödyntäminen sekä jatkojalostus voivat synnyttää runsaasti uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Uusiutuvan energian 
käytön lisääminen on merkittävää paitsi paikallistalouden näkökulmasta myös resurssitehokkuuden kannalta. Lähiruo-
an kysyntä on jatkuvassa kasvussa. Alueellamme on paljon alkutuotantoa kuten myös runsaasti marjoja ja sieniä. 
Lappi on myös luokiteltu luomukeruualueeksi.  

Yrittäjyys ja 
elinkeinot 

-  

Yritteliäs ja 
kilpailukykyinen 

maaseutu 

Biotalous 

- 

Hyvää ruokaa, 
vihreää energiaa, 
pohjoista voimaa 

Toiminnallinen 
yhteisöllisyys 

- 

Tehemä yhdessä 
pois 

Hyvinvoiva 
ympäristö ja 

asukkaat  

- 

Voimaa luonnosta, 
puhtia poluilta 

Innovaatiot Ilmastonmuutos Ympäristö 
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Toiminnallisella yhteisöllisyydellä tarkoitetaan yhdistysten ja yhteisöjen toteuttamaa paikallislähtöistä kehittämis-
toimintaa. Yhteisöllisen toiminnan kautta voidaan kohentaa elinympäristöä tai vaikkapa kunnostaa tai rakentaa ko-
koontumispaikkoja. Eri ikä- ja kulttuuriryhmiä osallistamalla voidaan ja lisätä sosiaalista pääomaa ja yhteenkuuluvuut-
ta. Myös kylien palvelujen kehittämisessä tarvitaan yhteisöllistä toimintaa. Kehittämistoiminnassa pyritään lisäämään 
maaseudun ja kaupunkikeskusten yhdistysten ja yhteisöjen yhteistyömahdollisuuksia. Kylien hyvinvointipalveluita 
voidaan tuottaa yhteistyössä kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Olemassa olevia yhteisiä kokoontu-
mistiloja tulee hyödyntää enemmän ja luoda niihin sisältöä ja toimintaa. Viihtyisään asuinympäristöön kuuluvat harras-
tusmahdollisuudet sekä palvelut. Koska nuoret uhkaavat kaikota maaseudulta, tulee paikallisessa kehittämisessä 
edistää toimintaa, joka vahvistaa nuorten kotiseutuidentiteettiä ja sitouttaa heidät omaehtoiseen kehittämistyöhön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ei ole samantekevää millaisessa ympäristössä asukkaat ja yritykset toimivat. Kauniit maisemat sekä viihtyisä ja virik-
keellinen ympäristö houkuttelevat alueelle uusia asukkaita. Arvokkaat kulttuurimaisemat eivät säily vetovoimaisina 
ilman kunnostusta. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitäminen on strategisesti tärkeää, jotta mahdollisimman 
moni voi asua kotonaan niin pitkään kuin mahdollista. Samoin työikäisten ja nuorempien terveyttä edistäviä toimia on 
tuettava, koska se on koko yhteiskunnan edun mukaista. Terveellinen ruoka ja omavaraistalous liittyvät myös asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistämiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Liittyminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman prioriteetteihin 

Strategian painopisteet liittyvät seuraaviin Manner-Suomen maaseudun kehittämisen prioriteetteihin: 

Prioriteetti 1 Osaamisen ja innovaatioiden kehittäminen: 

Strategiset elinkeinoelämän kärkitoimialat 

 matkailu 

 elintarvike- ja luonnontuoteala 

 uusiutuva energia ja ympäristötekniikka ja  -teknologia 

 pienteollisuus 

 palveluyrittäjyys 

 nuoret ja aloittavat yritykset 

 

Tavoitteet 

 uusien yritysten perustaminen 

 mikroyritysten liiketoiminnan kasvu ja uusien 
työpaikkojen luominen 

 Yritysten laadun parantuminen 

 Energiatehokkuus  

 Kansainvälistyminen 

 Osaamisen lisääminen ja verkostoituminen 

 

Strategiset teemat painopisteessä ”Toiminnalli-
nen yhteisöllisyys”  

 lähidemokratia ja kansalaisvaikuttamine 

  maalla asumisen mahdollistaminen uusin palvelu-
muodoin sekä saavutettavuuden parantaminen 

 kaikenikäisten kylät, arjen turvallisuus 

 nuorten osallistaminen, työllistyminen ja kotiseu-
tuidentiteetin vahvistaminen 

 kaupunkien ja kylien vuorovaikutuksen vahvistaminen 

 kansainvälistyminen ja kulttuurien välinen vaihto 

 yhteistyön ja verkostoitumisen edistäminen 

 toimijoiden osaamisen kehittäminen 

 virikkeellisen asuinympäristön kehittämine 

 toiminnallista yhteisöllisyyttä tukevat investoinnit 
tiloihin ja välineisiin 

Tavoitteet 

 kuntakeskusten ja kylien vuorovaikutuksen, yhdistys-
ten ja järjestöjen välisen yhteistyön parantuminen 

 kehittämistyöhön osallistuvien asukkaiden ja yhteisö-
jen määrän kasvaminen 

 hankeosaamisen ja sähköisten palveluiden käytön 
kehittyminen 

 nuorten osallistumisen ja sitoutuminen paikalliseen 
kehittämiseen 

 kansainvälisyyden ja kulttuurien välisen vaihdon ke-
hittyminen 

 harrastusmahdollisuuksien parantuminen, viriketoi-
mintaa kaikenikäisille 

 uusia kylien palvelurinkejä, jotka luovat palveluita ja 
lisäävät turvallisuutta 

 

Strategiset teemat painopisteessä Hyvinvoiva 
ympäristö ja asukkaat ovat: 

 kylien maisema- ja kulttuuriperintö 

 kylät viihtyisinä asuinympäristöinä 

 hyvinvointia ja terveyttä edistävät toimet 

 kylien hyvinvointikeskukset 

 luontoarvojen ja kestävän kehityksen edistä-
minen 

 ilmastonmuutokseen varautuminen 

 omavaraisuusasteen nostaminen ja edistä-
minen 

Tavoitteet 

 Viihtyisät kylät houkuttelevat uusia asukkaita ja 
paluumuuttajia 

 Kotona asuminen on mahdollista mahdollisim-
man pitkään 

 Fyysinen kunto paranee, toimintakyky säilyy  

 Syrjäytyminen ja yksinäisyys vähenevät 

 Kyliin syntyy hyvinvointikeskuksia, joiden palvelut 
tuotetaan esimerkiksi kolmannen ja yksityisen 
sektorin yhteistyönä 

 Kyläyhteisöjen yhteistyö energiayhtiöiden kanssa 
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 1 A) Innovaatioiden ja tietämyspohjan edistäminen maaseutualueilla 
 1 B) Yhteyksien vahvistaminen maatalouden, ruoan tuotannon, metsätalouden, tutkimuksen ja innovaa-
 tioiden välillä 

Prioriteetti 3 Elintarvikeketjujen organisoituminen 

 3 A) Alkutuottajien kytkeminen paremmin ruokaketjuun laatujärjestelmien ja paikallisten markkinoiden 
 edistämisen sekä lyhyiden jakeluketjujen avulla 

Prioriteetti 4 Maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten ekosysteemien ennallistaminen, säilyttäminen ja paran-
 taminen 

 4 A) Euroopan maisemien tilan ja luonnon monimuotoisuuden ennallistaminen, säilyttäminen ja paran
 taminen 

Prioriteetti 5 Luonnonvarojen tehokkaan käytön sekä vähähiilisen ja ilmastoa säästävään talouteen siirtymi-
 sen edistäminen 
 5 C) Uusiutuvien energialähteiden sekä biotalouteen tarkoitettujen sivutuotteiden, jätteiden, jäännösten 
 ja muiden kuin elintarvikkeiksi tarkoitettujen raaka-aineiden hankinnan ja käytön helpottaminen 
 5 E) Hiilen sitomisen edistäminen maa- ja metsätaloudessa 

Prioriteetti 6 Sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen 
 maaseudulla 
 6 A) Monipuolistamisen, uusien pienyritysten perustamisen ja kehittämisen sekä työpaikkojen perusta
 misen edistäminen 
 6 B) Maaseutualueiden paikallisen kehittämisen edistäminen 

8.3 Tulostavoitteet 2014-2020 
Strategian toteutukselle asetetaan seuraavat määrälliset tulostavoitteet:  
 

 Kpl 

Rahoitettuja hankkeita yhteensä 170  

Painopiste 1, yrittäjyys ja elinkeinot 80 

Painopiste 2, biotalous 15  

Painopiste 3, toiminnallinen yhteisölli-
syys 

60 

Painopiste 4, hyvinvoiva ympäristö ja 
asukkaat 

15 

Uusia yrityksiä 40 

Naisten perustamia yrityksiä 20  

Miesten perustamia yrityksiä 20  

Joista alle 35-vuotiaiden perustamia 
yrityksiä 

8 

Toimintaansa laajentavia yrityksiä 40 

Naisten omistamia yrityksiä 20 

Miesten omistamia yrityksiä 20 

Uusia työpaikkoja 60 

Työllistää alle 35-vuotiaita 30  

Työllistää naisia 30  

Työllistää miehiä 30  

Säilytettyjä työpaikkoja 120  

Naiset 60 

Miehet 60 

Joista alle 35-vuotiaat 40 

Uusia tuotteita ja palveluita 100  

Yritysten kansainvälisyyttä lisäävät hankkeet 5  

Uusia toimintatapoja tai tuotantomenetelmiä  50 

Ympäristöä parantavat toimenpiteet 10  

Uudet lähienergian käyttökohteet 10 

Uudet energiaa säästävät ratkaisut yrityksissä 
ja kylissä 

10 

Hyvinvointia tukeviin hankkeisiin osallistuneet 1400 

Naisia 700 

Miehiä 700 

Joista alle 35-vuotiaita 500 

Eri toimijoiden välille syntyvät uudet yhteistyö-
verkostot 

20 

 

PPK:n organisaation toiminnan tavoitteet 

Toimenpide Määrä 

Toimintarahalla työllistyvien määrä 2 htv 

Itse ja yhteistyössä järjestettyjen tiedotus- 
ja aktivointitilaisuuksien määrä 

60 

Tilaisuuksiin osallistuneita alle 30 
vuotiaita 

100 

Tilaisuuksiin osallistuneita naisia 600 

Tilaisuuksiin osallistuneita miehiä 600 

Leader-työstä tehdyt arvioinnit ja selvityk-
set 

2 

Uusien Leader-rahoituksen hakijoiden 
määrä 

85 kpl 

Uudet yhteistyökumppanit 20 

Jäsenmäärä 300 

Uudet harrastusmahdollisuudet 20 

Rakennetut/kunnostetut/varustetut rakennuk-
set/rakennelmat 

25 

Koulutukseen osallistuneiden määrä 800 

Alle 35-vuotiaita 250 

Naisia 400 

Miehiä 400 

Kansainväliseen toimintaan osallistuneiden 
määrä 

200 

Alle 35-vuotiaita 50 

Naisia 100 

Miehiä 100 

Hankkeisiin osallistuvat organisaatiot 200 

Kansainvälisiä kehittämishankkeita 8 

Nuorten toteuttamat tai nuoriin kohdistuvat 
hankkeet 

10 



14 
 

  
 

 

 

 

9. Tehemä pois – Askeleet vuoteen 2020 

Peräpohjolan kehityksen visio alueen tavoitetilasta vuonna 2020 toteutuu vaiheittain, neljän eri painopisteen toimenpi-

teiden kautta. On myös huomioitava toiminta-alueen sisäiset erot kehityksen eri vaiheissa. Yhtäältä tarvitaan vielä 

alkuvaiheen kehittämistyötä, kuten yhteisten tilojen ja harrastusmahdollisuuden kehittämistä, toisaalla ollaan valmiita 

ottamaan jo seuraavia askelia palveluiden järjestämiseksi ja kansainvälisten yhteyksien lisäämiseksi. Myös yritystoi-

minnassa ollaan eri vaiheissa eri puolilla toiminta-aluetta. Lapin maakunnan yhteinen motto kuuluu: ”Tehemä pois”. 

Tällä periaatteella toimii myös Peräpohjolan kehitys ry ja omalla kehittämistyöllään se täydentää maakunnan muita 

kehittämistoimia. 

9.1. Yrittäjyys ja elinkeinot 

Monipuolinen elinkeinorakenne ja yritysten kasvu luovat edellytyksiä elintason suotuisalle kasvulle. Kuitenkin yritys-
toiminnassa tulee huomioida kestävä kehitys niin ympäristön kuin sosiaalisen pääoman kannalta. Lähtökohtana on 
tukea kestäviä, resurssitehokkaita ja osaamislähtöisiä ratkaisuja, joissa hyödynnetään paikallisosaamista, taitotietoa, 
uusinta tutkimustietoa sekä digitaalista teknologiaa ja tieto- ja viestintätekniikkaa. Erityinen painoarvo on hankkeilla, 
jotka perustuvat ns. puhtaaseen teknologiaan. Yritystoiminnan tulee perustua kysyntään ja asiakaslähtöisyyteen. Kil-
pailuetua voidaan luoda laatua ja resurssitehokkuutta parantamalla. Peräpohjolan kehitys ry:n alueella on jatkuva 
tarve kannustaa ja luoda edellytyksiä ryhtyä harjoittamaan enenevässä määrin maatalouden ulkopuolista liiketoimin-
taa, jotta toimialarakenne monipuolistuisi ja elämisen mahdollisuus maaseutukylillä säilyisi.  

Menestyäkseen yrityksillä on oltava asianmukaiset taidot ja tukena liiketoimintaympäristö sekä rahoitusta, jotka yh-

dessä mahdollistavat kilpailuetujen luomisen. Kilpailukyvyn kannalta keskeisiä ovat uudet innovaatiot ja niiden kaupal-

listaminen. Yritysten on pystyttävä tekemään sekä aineellisia ja aineettomia investointeja, panostamaan osaamiseen, 

liiketoimintalähtöiseen kehittämiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön. Maa- ja metsätalouden kilpailukykyä voidaan 

parantaa laajentamalla tilojen toimintaa maatalouden ulkopuolelle.  

Toimenpiteet: 

 Peräpohjolan kehitys ry käynnistää yhdessä Outokaira tuottamhan ry:n kanssa hankkeen, jonka tavoitteena 
on etsiä yrittämisestä kiinnostuneita ja yrittäjyyttä harkitsevia henkilöitä. Madalletaan kynnystä aloittaa yrittä-
minen, luodaan verkostoja ja lisätään liiketoimintaosaamista. Toteuttajat: PPK ry ja Outokaira tuottamhan ry 

 Peräpohjolan kehitys ry rahoittaa aloittavien ja laajentavien yritysten investointeja ja kehittämistä. 

 Peräpohjolan kehitys ry tiedottaa yritysrahoituksen mahdollisuuksista verkostojen kautta, järjestämällä yrittäjil-
le suunnattuja tiedostustilaisuuksia, tekemällä yrityskäyntejä ja jakamalla yrittäjille suunnattua tiedotusmateri-
aalia. 

 Peräpohjolan kehitys ry käynnistää yhdessä Myötäle ry:n kanssa nuorten yrittäjyyskasvatus –hankkeen, jonka 
tavoitteena on saada nuoret kiinnostumaan yrittäjyydestä sekä luoda nuorten omaa yritystoimintaa esimerkiksi 
kesäaikaan. 

 Käynnistetään yrityskummit-toimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa aloittavia yrittäjiä sekä tarjota vertais-
tukea toimiville yrittäjille. Toteuttajina elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, yritykset. 

 Yrittäjien ja oppilaitosten yhteistyötä syvennetään yhteisten tuotekehityshankkeiden kautta. Lisäksi oppilaitos-
ten tuottamaa uusinta tutkimustietoa käytetään esimerkiksi uusien matkailupalveluiden ja lähiruoan tuotekehi-
tyksessä. Käynnistetään tuotekehitys- ja tiedonvälityshankkeita, joiden toteuttajia ovat oppilaitokset ja yrityk-
set. Hankkeet luovat kontakteja opiskelijoille yrityksiin. Toteuttajat: esimerkiksi Lapin AMK, Lappia, yrittäjät 

 Yritysten liiketoiminta-, tuotteistus- ja markkinointiosaamista kehitetään koulutushankkeiden avulla. Tällä toi-
menpiteellä tähdätään niiden kasvuun sekä yhteistyön lisääntymiseen. Hankkeita toteuttavat elinkeinojen ke-
hittämisorganisaatiot, oppilaitokset ja yritykset. 

 Yritysten laadun parantamista tukevat hankkeet, jotta yritysten kilpailukyky paranee ja ne voivat kansainvälis-
tyä. Toimenpiteet liittyvät esimerkiksi matkailuyrityksiin (majoitus, ravintola, ohjelmapalvelut) sekä elintarvik-
keiden jatkojalostukseen. Toteutuksessa on mukana mm. Pro Agria, MTT, oppilaitokset, yritykset, elinkeinojen 
kehittämisorganisaatiot. 

Laadulliset tavoitteet: 

- kylien yhteisöllisyyden parantuminen 

- osaamisen ja osallistumisen kasvu 

- elinkeinorakenteen monipuolistuminen 

- kestävän kehityksen vahvistuminen 

- asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin paraneminen 

- viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö 

- yhteistyön ja kansainvälisyyden vahvistuminen 
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 Yrityksen kilpailukyvyn ja uusien markkinoiden löytämiseksi edistetään lähialueyhteistyötä. Yhteyksiä luodaan 
koko Pohjoiskalotin alueella. Lähin kansainvälinen yhteistyöalue on Ruotsissa, mutta Norjaa ja Venäjääkään 
ei sovi unohtaa, sillä uusia yhteyksiä Lapista kohti Jäämerta suunnitellaan jatkuvasti. Yhteistyöllä tähdätään 
uusien markkinoiden avaamiseen, laajempaan kansainväliseen näkyvyyteen ja synergiaetuihin, kokemusten 
ja osaamisen vaihtamiseen. Toteuttajat: elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, yritykset 

 Yritysten osaamista voidaan kehittää myös kansainvälisen hanketoiminnan kautta. Tämä liittyy esimerkiksi 
matkailuyrityksiin, niiden tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen. Yrittäjiltä vaaditaan paitsi kielitaitoa, myös 
vieraiden kulttuurien tapojen ja erityispiirteiden tuntemusta, jotka tulee huomioida niin asiakaspalvelussa kuin 
viestinnässä. Käynnistetään hankkeita, jotka tähtäävät paitsi kulttuuritietouden syventämiseen myös avaa-
maan uusimpia trendejä ja muutoksia, jotka paikallisesti tulee huomioida tuotekehityksessä yritysten kilpailu-
kyvyn parantamiseksi. Toteuttajia mm. Maaseudun Sivistysliitto, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, yrityk-
set, oppilaitokset. 

 Matkailun kehittäminen vaatii panostuksia niin yksittäisiin yrityksiin kuin myös koko toimialaan. PPK käynnis-
tää yritysten välisiä yhteistyö- ja koulutushankkeita, joilla tähdätään uuteen tuotekehitykseen, myynnin- ja 
markkinoinnin tehostamiseen, kansainvälistymiseen sekä kylämatkailun kehittämiseen. PPK:lla on merkittävä 
rooli erityisesti kylämatkailun kehittäjänä, sillä tätä roolia eivät toistaiseksi alueen muut organisaatiot ole aktii-
visesti ottaneet. Tavoitteena on luoda verkostoja majoitus-, ohjelmapalvelu- ja myyntiorganisaatioiden välille 
sekä uusia kansainväliset laatuvaatimukset täyttäviä tuotteita ja palveluita. Toteuttajia ovat mm. Peräpohjolan 
kehitys ry, matkailumarkkinointiorganisaatiot, yritykset, kyläyhdistykset 

 Matkailun osalta tuetaan myös investointeja ja toimenpiteitä, jotka lisäävät ja parantavat majoituskapasiteettia 
maaseutualueilla. 

 Matkailun kehittäminen edellyttää teemojen mukaista kehittämistä. Tunnistettuja, alueen vahvuuksiin ja mah-
dollisuuksiin perustuvia kehittämisteemoja ovat kalastus-, kesä-, hyvinvointi- ja hoivamatkailu (Green Care) 
sekä vesistö- ja maatilamatkailu. Näiden teemojen kehittämis- ja markkinointihankkeita toteutetaan yhteis-
työssä yritysten sekä matkailun markkinointi- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa. 

 Vuodenajoista riippuvaisia yrityksiä tuetaan ilmastonmuutokseen varautumisessa. PPK rahoittaa hankkeita, 
jotka tähtäävät uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Toteuttajina yritykset 

 Oppilaitoksiin luodaan tiiviit yhteistyösuhteet, jotta opiskelijat saavat tietoa Leader-rahoituksen mahdollisuuk-
sista ja pyritään edistämään nuorten yritystoimintaa käynnistäviä hankkeita.  

 Tuetaan yrityshankkeita, jotka luovat tai joissa otetaan käyttöön uusia ympäristöä ja resursseja säästäviä rat-
kaisuja. Hankkeet voivat liittyä esimerkiksi pienteollisuuteen ja valmistukseen. 

 Tuetaan pienteollisuuden yrityshankkeita, joiden vaikutukset ovat paikallisia ja jotka luovat työpaikkoja sekä 
liittyvät laajempiin toimialaverkostoihin (kaivosteollisuus, pienet konepajat, teollisuuden alihankinta). 

 Jotta maaseudulle saadaan uutta yritystoimintaa, tarvitaan sinne sekä toimitiloja että toimivat tietoliikenneyh-

teydet. Uusien kylätalohankkeiden yhteydessä pyritään huomioimaan myös yrittäjien tarpeet tai löytämään 

muita ratkaisuja niin etätyötä tekeville kuin ”yhden miehen yrityksille”. PPK pyrkii edistämään uusien kyläverk-

kojen suunnittelua ja auttaa hankesuunnittelussa. 

 Edistetään kokeilukulttuuria ja uusien liiketoimintakonseptien testaamista markkinoilla yritysten välisenä yh-

teistyönä. 

 Tuetaan monialaisen palveluyritystoiminnan syntymistä ja kehittymistä. 

 Tuetaan kylmäteknologiaan ja testaustoimintaan liittyviä toimenpiteitä. 

9.2. Biotalous 

Vihreä talous tai biotalous liittyy luonnonvarojen järkevään, kestävään ja säästeliääseen käyttöön. Peräpohjolan kehi-

tyksen toiminta-alueella on runsaat metsävarannot, joita on hyödynnetty paperi- ja sahateollisuudessa. Tarvitaan uu-

sia yrityksiä sekä tapoja jatkojalostaa puuta ja biomassaa. Vihreä talous liittyy myös lähellä tuotettuihin elintarvikkeisiin 

sekä luonnonantimien hyödyntämiseen ja jalostukseen. Poronhoito on alueen perinteisin biotalouden elinkeino. Vihreä 

talous merkitsee myös kyläyhteisöjen omavaraisuutta energiantuotannon suhteen. Maaseudun metsätalousyrittäjät 

voivat muodostaa energiaosuuskuntia. Hake-energian ohella tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä myös maatiloilta syntyviä 

jätteitä pitää pyrkiä käyttämään paikallisina energian lähteinä. Toimenpiteet: 

 Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden jatkojalostusta alueella on edistettävä. Tämä luo uusia työpaikkoja. Ja-
lostusasteen nostaminen luo myös lisäarvoa, joka mahdollistaa paremman katetuoton. PPK edistää toimenpi-
teitä, joilla selvitetään tuotteiden kysyntää, markkinoita sekä alalle tarvittavia yrityksiä. Lisäksi selvitetään lähi-
alueiden matkailu- ja ravitsemispalveluita tuottavien yritysten kysyntä marjoille, sienille, lihalle, yrteille, kalalle 
ja juureksille. Kehitetään tuotteiden logistiikkaketjuja sekä yhteistä brändiä. Käynnistetään hankkeita, jotka 
tähtäävät siihen, että myös paikalliset matkailuyritykset hyödyntävät lähiruokaa ja paikallisia raaka-aineita va-
likoimissaan. Toteuttajina voivat olla mm. elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, yritykset, MTT, Pro Agria, ruo-
kaan liittyvät järjestöt ja yhdistykset. 
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 Pyritään vaikuttamaan koulutus- ja tiedonvälityshankkeiden avulla julkisten toimijoiden hankintapolitiikkaan, 
jotta julkisissa keittiöissä käytettäisiin enemmän paikallisia raaka-aineita. Toteuttajina ovat mm. elinkeinojen 
kehittämisorganisaatiot 

 Käynnistetään yhteistyössä oppilaitosten ja yritysten välisiä tuotekehityshankkeita, jotka tähtäävät uusien lähi-
ruokaelintarvikkeiden markkinoille tuloon. Laaditaan markkinoiden kysyntäselvityksiä, jotta tiedetään mille 
tuotteille on kysyntää ja mitä kuluttajat odottavat. Näin voidaan kehittää uusia tuotteita asiakaslähtöisesti. To-
teuttajina ovat mm. oppilaitokset, yritykset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot. 

 Tuetaan yritysten investointeja ja kehittämishankkeita, jotka liittyvät elintarvikkeiden jatkojalostusasteen nos-
tamiseen sekä luonnontuotteiden toisen asteen jalostukseen, myyntiin ja markkinointiin.  

 Tuetaan investointeja, jotka edistävät bioenergian käyttöönottoa yrityksissä ja kylissä. Edistetään uusien pai-
kallisten energiaosuuskuntien syntymistä. Edistetään energiaomavaraisuusasteen kasvua. Edistetään kehit-
tämishankkeita, jotka tähtäävät uusiin energiatehokkaisiin ratkaisuihin kylissä ja yrityksissä. Edistetään bio-
energiaan liittyvää innovaatiotoimintaa. Toteuttajia ovat mm. yritykset, energiayhtiöt, kyläyhteisöt, kunnat. 

 Tuetaan yritysten investointi- ja kehittämistoimenpiteitä, jotka vähentävät niiden hiilidioksidipäästöjä tai jotka 
tuottavat uusia ympäristöä säästäviä teknologisia ratkaisuita. 

 Kylien energiahuoltoa kehittämällä voidaan vaikuttaa hiilidioksidipäästöihin, ja tärkeää on myös lisätä eri toimi-
joiden ympäristötietoisuutta. Toteuttajia ovat mm. oppilaitokset, kunnat, ympäristöjärjestöt. 

9.3. Toiminnallinen yhteisöllisyys 

Peräpohjolan kehitys innostaa, neuvoo ja aktivoi uusia toimijoita tarttumaan paikallisiin kehittämishaasteisiin ja kanta-
maan vastuuta oman asuinseudun kehittämisestä. Kynnystä ryhtyä omaehtoiseen kehittämistyöhön madalletaan ker-
tomalla onnistuneista hankkeista ja levittämällä tietoa hyvistä käytännöistä. Osallistuminen ja talkootyön tekeminen 
lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisillä hankkeilla luodaan verkostoja ja kumppanuuksia eri toimijoiden välil-
le. Kansainvälistyminen koskettaa laajasti eri kohderyhmiä, niin nuoria kuin kylätoimijoita. Luomalla kansainvälisiä 
verkostoja voidaan oppia uutta, lisätä oman kotiseudun arvostusta sekä luoda uusia verkostoja. Koska resurssit ovat 
rajalliset, yhteistyötä ja verkostoitumista eri toimijoiden kesken edistetään. Yhteistyö lisää myös sosiaalista pääomaa. 
PPK pyrkii tiivistämään kylien ja kuntien vuorovaikutusta. Yhteistyötä tarvitaan lisää myös eri organisaatioiden välillä: 
esimerkiksi kylien ja matkailumarkkinoinnin organisaatioiden välillä. 

Osaamisen kehittäminen liittyy hanketoiminnan ohella myös liiketoiminta- sekä ympäristöosaamiseen. Jotta maaseu-
dulle syntyy uutta liiketoimintaa, tulee kylätoimijoiden ja yrittäjien välistä verkostoitumista ja osaamisen kehittymistä 
tukea. Monet palvelut korvautuvat myös itse sähköisesti käytettävillä etäpalveluilla. Niiden käyttöönoton kynnystä tulee 
madaltaa kaikkien ikäpolvien osalta sekä luoda mahdollisuuksia uusien sähköisten palveluiden kehittämiselle. 

Toimenpiteet: 

 Peräpohjolan kehitys ry jatkaa kylien aktivointia ja kehittämistä omana kehittämistoimintanaan, oman hanke-

toiminnan kautta. Toiminnalla pyritään innostamaan kyliä tarttumaan toimiin oman asuinympäristön paranta-

miseksi ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Lisäksi pyritään lähentämään kyliä ja kuntia sekä vahvistamaan 

kyläneuvostojen toimia sekä luomaan uusia kyläneuvostoja kuntiin, jossa niitä ei vielä ole. Toteuttaja: Perä-

pohjolan kehitys ry. 

 Kaupunkikeskustojen kehittämiseen laaditaan oma kehittämissuunnitelma myöhemmin ohjelmakauden aika-

na. Toteuttaja: Peräpohjolan kehitys ry. 

 Osallistetaan oppilaitosten kansainväliset vaihto-opiskelijat kylien kehittämiseen luomalla suhteita kylien väen 

ja kansainvälisten opiskelijoiden välille. Vuorovaikutus voi tapahtua eri teemojen kautta, esimerkiksi kielen ja 

käsityöperinteiden opettelun kautta. Toteuttajina oppilaitokset ja kyläyhdistykset. 

 Tuetaan maahanmuuttajien integroitumista paikalliseen kulttuuriin yhteistyöhankkeiden avulla. Toteuttajia ovat 

esimerkiksi 4H, Maaseudun Sivistysliitto, Sote-alan järjestöt, kyläyhdistykset ja kunnat. 

 Tuetaan kansainvälistymistä ja monikulttuurisuutta. Kansainvälisiä hankkeita rakennetaan oppimisteemojen 

ympärille, joita voivat olla esimerkiksi ruoka, liikunta, musiikki, käsityöt.  

 Luodaan tontti- ja asuntopörssejä ja markkinoidaan kyliä viihtyisinä asuinympäristöinä työssäkäyvälle väestöl-

le. Toteuttajia ovat mm. kunnat, kyläyhdistykset, muut yhdistykset ja maanomistajat. 

 Kartoitetaan kyliltä löytyvä eri alojen osaaminen sekä keskustaajamien järjestöjen ja yhdistysten täydentävä 

toiminta- ja palvelut. Luodaan palvelurinkejä arjen turvallisuuden parantamiseksi. Toteuttajina kyläyhdistykset, 

kylillä toimivat muut yhdistykset ja järjestöt. Kartoitetaan myös vapaa-ajan asukkaiden osaaminen ja haluk-

kuus osallistua. 

 Kohtautetaan kylien eri-ikäistä väestöä ja luodaan uusia palveluita. Jotta kylille saadaan houkuteltua myös 

lapsiperheitä, tarvitaan esimerkiksi lastenhoitopalveluita. Kylätaloille organisoidaan lapsiparkkitoimintaa ikäih-

misten vapaaehtoistyönä. Toteuttajina järjestöt (esim. Martat, Maa- ja kotitalousnaiset) 

 Edistetään ns. vertaistuotantoa. Ikäihmisille järjestetään toimintaa vertaisryhmissä (lukupiirit, atk-taidot, käsi-

työt). Toteuttajia ovat mm. kyläyhdistykset, MLL, SPR, muut kylien yhdistykset 
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 Luodaan työllistymismahdollisuuksia nuorille ja syrjäytymisuhan alaisille aikuisille. Edistetään sopimukselli-

suutta ja kuntien ostopalvelutoimintaa (kylätalkkari, ympäristötyöt, kesätyöt). Toteuttajina kunnat, kylien yhdis-

tykset sekä järjestöt. 

 Edistetään kylämatkailua kartoittamalla kylien palvelutarjonta ja osaaminen. Esim. paikalliset nuoret kalas-

tusoppaat, majoitus, tarinankertojat. Tuotteistetaan uusia matkailupalveluita kylillä, jotka avaavat ovia arki-

elämään ja kulttuuriin. Toteuttajina yritykset, kyläyhteisöt ja matkailunkehittämisorganisaatiot. 

 Kehitetään kylätoimijoiden hanke-, liiketoiminta- ja markkinointiosaamista. Tavoitteena esimerkiksi uusien, 

monivuotisten tapahtumien luominen kylille. Toteuttajina kansalaisopistot, oppilaitokset, yhdistykset. 

 Edistetään lähidemokratiaa vahvistamalla ja luomalla kyläneuvostoja sinne, missä niitä ei vielä ole. Toteutta-

jana Peräpohjolan kehitys ry. 

 Tuetaan investointeja, jotka lisäävät harrastusmahdollisuuksia ja lisäävät yhteisöllisyyttä. 

 Tuetaan nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistumista ja kannustetaan nuoria tarttumaan omaehtoisiin kehittä-

mishankkeisiin, jotka liittyvät esimerkiksi kulttuuriin, paikallisiin perinteisiin (erätaidot, käsityöt, musiikki). To-

teuttajina esim. 4H, liikunta- ja kulttuurijärjestöt ja muut yhdistykset (esim. metsästyssseurat). 

9.4. Hyvinvoiva ympäristö ja asukkaat 

Peräpohjolan kehitys ry tukee ja kehittää hankkeita sekä rahoittaa toimenpiteitä, jotka vaikuttavat myönteisesti sekä 

ympäristöön että asukkaiden terveyteen. Toimenpiteet: 

 Luodaan pilottimalleja kylien monipalvelukeskuksiksi, kokeillaan uusia tapoja järjestää kylien hyvinvointipalve-

luita. Toiminnan tavoitteena terveyspalveluiden saatavuus kylissä sekä terveyden edistäminen. Keskusta-

alueiden järjestötoimijoiden jalkautuminen kyliin. Toteuttajina sosiaali- ja terveysalan järjestöt, kunnat ja kylien 

yhdistykset. 

 Pilotoidaan sähköisiä itsehoitopalveluita, terveyspalveluiden liikkuvia ratkaisuja sekä terveyskioskeja. Toteut-

tajina kunnat, kyläyhteisöt, järjestöt, oppilaitokset. 

 Aktivoidaan kylät kuntokuuri –hankkeeseen. Kohderyhminä kylien asukkaat vauvasta vaariin. Edistetään ter-

veysliikuntaa, toimintakyvyn ylläpitoa sekä terveellisen ruokavalion ja elämäntapojen noudattamista. Viedään 

kylien kuntoilusuunnitelmat käytäntöön ja edistetään olemassa olevien lähiliikuntapalveluiden käyttöä. Toteut-

tajina ovat esimerkiksi Lapin liikunta ry., paikalliset liikuntaseurat, Martat jne. Yhteensovitus Kunnossa kaiken 

ikää -ohjelman kanssa. 

 Tuetaan investointeja- ja kehittämishankkeita, jotka vaikuttavat asukkaiden terveyttä edistävästi. 

 Aktivoidaan kylien aikamiespoikia yhteisölliseen tai kausiluontoisesti työllistävään toimintaan. Toteuttajina 

esim. SOTE-alan järjestöt, kyläyhdistykset, kunnat. 

 Edistetään puhtaiden, lähellä tuotettujen raaka-aineiden käyttöä paikallisissa keittiöissä (kodit, ravintolat, julki-

set keittiöt). Toteuttajina esimerkiksi koulut, Martat, muut koulutus- ja kehittämisorganisaatiot 

 Tuetaan maiseman- ja ympäristönhoitoon liittyviä hankkeita, kylämaisemien kunnostus ja niihin liittyvät pienet 

investoinnit sekä koulutus. 

 Tuetaan luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyviä hankkeita. Tähän liittyy esimerkiksi 

pölyttäjien ja mehiläisten määrä. Tukemalla mehiläisten hoitoa ja saattamalla useampia toimijoita sen pariin 

voidaan turvata esimerkiksi paremmat marjasadot, tuottaa punkittomia pesiä myyntiin sekä arktista hunajaa. 

Toimijat: luonnonsuojeluyhdistykset ja -järjestöt, mehiläishoitajien yhdistykset, asukkaat. 

 Käynnistetään koulutus- ja tiedonvälistyshankkeita, jotka tähtäävät eri-ikäryhmien ympäristöosaamisen paran-

tamiseen sekä lisäävät tietoa kierrätyksestä ja energiaa säästävistä ratkaisuista. 

 Panostetaan omavaraisuusasteen nostamiseen järjestämällä koulutus- ja kurssitoimintaa. Toteuttajat mm. 4H, 

Martat, Pro Agria, MTT, Maa- ja kotitalousnaiset. 

10. Viestintäsuunnitelma 

Strategian toimeenpano edellyttää suunnitelmallista ja säännöllistä viestintää eri kohderyhmille. Peräpohjolan kehitys 

on käynyt läpi viestintäprosessia ja sen eri kohderyhmiä osana laatukäsikirjan työstämistä sekä yhdessä Lapin Lea-

der-ryhmien kanssa osana PKV-hanketta. Viestinnässään PPK huomioi Leader-toiminnan periaatteet ja arvot, sen 

tavoitteena on toimijoiden innostaminen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä osaamisen ja tiedon jakaminen. Viestin-

nässä huomioidaan laajasti eri sidosryhmät, yhdistyksen henkilöstö sekä hallitus. 

PPK:n omaa viestintää tukee Lapin Leader-ryhmien ja ELY-keskuksen yhteinen viestintähanke, jolla tuodaan Leader-

toimintaa laajemmin näkyväksi. LIITE 8 Lapin Leader-ryhmien yhteisviestintästrategia vuosille 2014-2020. 
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Viestinnän kohderyhmät: Mitä viestitään: Miten viestitään Milloin viestitään 

Asiakkaat: yritykset, yritystoi-
mintaa suunnittelivat henkilöt, 
hanketta suunnittelevat yhtei-
söt, hankkeiden toteuttajat, 
hankkeiden ohjausryhmät, 
kylätoimijat, yrittäjäyhdistykset 

Rahoitusmahdollisuudet, 
rahoituksen ehdot, hanke-
neuvonta, maksatusneu-
vot, hankeideoiden esiin-
nostaminen. Tietoa haki-
joille hallituksen päätöksis-
tä. Ideakilpailut. Tietoa 
parhaista käytännöistä, 
hanke esimerkkejä, tietoa 
rahoitetuista hankkeista. 
Yhteiset Leader-kampanjat 
Lappi-tasolla ja valtakun-
nallisesti. 

Yhdistyksen omat net-
tisivut, tapahtumat, 
lehtijutut, sähköpostit, 
järjestöviestinnän säh-
köpostilistat (Majakka 
ry, Lappilaiset kylät ry.) 
puhelin, tapaamiset, 
tiedotustilaisuudet, 
kyläillat, aluelautakun-
nat, yrittäjäyhdistysten 
kokoukset. Sosiaalinen 
media. Yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa 
järjestetyt tilaisuudet. 
Puhujana esiintyminen 
muiden järjestämissä 
tilaisuuksissa.  

Säännöllisesti, vuo-
sikellon mukaan 
(erillinen liite). Lapin 
Leader-ryhmien 
viestintäteemojen 
aikataulu huomioi-
den. 

Yhteistyökumppanit: SYP, 
koulutusalan verkostot, oppilai-
tokset, Lapin liitto, MMM, Mavi, 
ELY-keskus, Maaseutuverkos-
to, muut toimintaryhmät 

Tietoa strategian toteutu-
misesta, lainmukaisuus-
asiat, rahoituskehys, tietoa 
rahoitusmahdollisuuksista 
(SYP, koulutusalan ver-
kostot) 

Sähköpostitse, puheli-
mella. Tiedotteet. 

Toimintaa ohjaavien 
sääntöjen ja määrä-
ysten mukaisessa 
aikataulussa. Epä-
selvissä ”ongelmati-
lanteissa”. Ei-
viranomaistahoille 
kaksi kertaa vuo-
dessa lähetettävä 
tiedote. 

Mediaviestintä: Paikallisleh-
det, maakuntalehdet ja radio 

Tietoa strategian painopis-
teistä, rahoitettavista 
hankkeista, toiminnan 
tulokset. Ajankohtaiset 
asiat ja tapahtumat (esim. 
Landepussi, avoimet ovet 
jne.) 

Mediatiedotteet, toimit-
tajatapaamiset 

3 mediatiedotetta 
vuodessa. 

Seudun päättäjät: kunnat, 
kunnanjohtajat, valtuutetut, 
kansanedustajat, maaseu-
tuasiamiehet, elinkeinojen 
kehittämisorganisaatiot 

Tietoa strategiasta ja sen 
painopisteistä, tietoa stra-
tegian toteutumisesta. 
Tietoa rahoituksesta. 

Kerran vuodessa stra-
tegian toteutumisen ja 
tulosten esittelyä kun-
tapäättäjille. Strategian 
painopisteiden teemo-
jen mukaisia tiedotteita 
elinkeino- ja maaseutu-
toimijoille. 

Kerran vuodessa 
infotilaisuus kunta-
päättäjille. 3 tiedotet-
ta vuodessa muille 
toimijoille. 

Sisäinen viestintä: henkilös-
tö, hallitus 

Viranomaistiedotteet, talo-
usasiat, asiakaspalaute, 
strategian toteutumiseen 
liittyvät kysymykset, tietoa 
koulutuksista ja tapahtu-
mista, tietoa rahoitettujen 
hankkeiden etenemisestä. 
Kehityskeskustelut, itsear-
viointi. 

Henkilöhtaisesti, ta-
paamiset, puhelut, s-
posti, henkilöstön viik-
kopalaverit, hallituksen 
kokoukset, tapahtumat 
ja koulutustilaisuudet. 
Lapin Leader-ryhmien 
väliset tapaamiset halli-
tuksen jäsenille ja hen-
kilöstölle. 

Hallituksen kokouk-
set noin 10 kertaa 
vuodessa. Henkilös-
tön viikkopalaverit. 
Päivittäin sähköpos-
titse tiedonvälitystä. 
Kehityskeskustelut 
ja itsearviointi kerran 
vuodessa. Tuloksis-
ta raportoiminen 
hallitukselle 2 kertaa 
vuodessa. 

Taulukko: PPK:n viestintäsuunnitelman tiivistelmä 
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11. Oppimissuunnitelma 

Alueen eri toimijoiden, yhdistyksen henkilöstön ja hallituksen tuntemusta rahoituksen eri muodoista tulee systemaatti-

sesti lisätä. Tämä tapahtuu osaltaan osallistumalla viranomaisten järjestämiin koulutuksiin, käymällä rahoitukseen 

liittyvää lainsäädäntöä läpi henkilöstön ja hallituksen kesken sekä tiedottamalla aktiivisesti esimerkiksi alueen muita 

yritysneuvontaa tuottavia organisaatioita PPK:n strategiasta sekä rahoitusmuodoista. Lisäksi tietoa tulee lisätä kehit-

tämishankkeiden rahoitusmuodoista niin asiakkaille kuin tärkeille sidosryhmille. 

Toimintaryhmän tulee kehittää omaa osaamistaan liittyen rakentamis- ja ympäristöhankkeisiin. Tämä voi osaltaan 

tapahtua henkilöstörekrytoinnin ja hallituksen jäsenten kautta. Rakentamis- ja ympäristöhankkeiden osalta myös han-

ketoimijoiden osaamista tulee kehittää, jotta hankehakemukset sisältävät kaiken tarpeellisen, ne toteutetaan laaduk-

kaasti ja kustannustehokkaasti. PPK pyrkii järjestämään rakentamiseen liittyvää teemakoulutusta yhdessä ELY-

keskuksen kanssa Lapin alueella sekä hyödyntämään Maaseutuverkostoyksikön tarjoamat rakentamiseen ja ympäris-

töön liittyvät koulutukset. 

Kestävän kehityksen ja ympäristöä säästävien toimien osalta niin PPK:n kuin alueen toimijoiden osaamista tulee kehit-

tää. Osaltaan yhdistyksen tulee varmistaa, että rahoitettavat hankkeet ovat kestävän kehityksen mukaisia, energiate-

hokkaita tai että ne luovat uuden teknologisen ratkaisun. Hanketoimijoiden keskuuteen levitetään esimerkiksi oppilai-

tosten ja muiden tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden uusinta tietoa. 

Koska erilaiset yhteiskunnan palvelut ja tieto ylipäätään on nykyään saatavilla ja käytettävissä digitaalisessa muodos-

sa, edellyttää se uusien toimintatapojen ja uuden teknologian hyödyntämistä niin Leader-ryhmältä kuin alueen toimi-

joilta. Käyttämällä sähköisiä palveluita tehokkaasti voidaan saavuttaa kustannussäästöjä matkakuluissa ja kuormittaa 

vähemmän ympäristöä autoista tulevilla hiilidioksidipäästöillä. Erilaisten digipalveluiden käyttö saattaa tuntua vaikealta 

myös vanhemman väen keskuudessa. Nuorten osaamista kannattaa hyödyntää ja järjestää tilaisuuksia, joissa paikal-

liset nuoret opastavat vanhempaa väkeä nettipalveluiden saloihin. Yhteistyötä viranomaisten kanssa lisätään ja pyri-

tään saamaan lisää koulutusta ja tietoa viranomaisten palveluiden etäkäytöstä. Hanketoimijoille annetaan koulutusta 

ja henkilökohtaista opastusta Hyrrän käytöstä. 

Organisaation kehittäjänä kehittyminen edellyttää jatkuvaa itsearviointia sekä saadun palautteen aktiivista käsittelyä. 

Yhdistys alkaa kerätä hanketoimijoilta säännöllisesti asiakaspalautetta, josta tehdään hallitukselle yhteenveto. Yhdis-

tys järjestää kerran vuodessa omat kehittämispäivät henkilöstölle ja hallitukselle, joilla käydään läpi saatu palaute, 

käydään läpi strategian toteutumista ja rahoituskehyksen käyttöä sekä suunnitellaan yhdessä kehittämisen jatkotoi-

menpiteet strategian eteenpäin viemiseksi. Hallituksen kanssa käydään läpi strategian toteumaa tarkemmin läpi puoli-

vuosittain. Itsearviointia toteutetaan käymällä tulostavoitteita läpi. Lisäksi PPK ottaa käyttöön ristiinauditoinnin Outo-

kaira tuottamhan ry:n ja mahdollisesti Lapin muiden toimintaryhmien kanssa. PPK aloitti Outokairan kanssa ns. spar-

raustoiminnan jo vuonna 2013. Toiminnan tavoitteena on vertaisoppiminen. Lisäksi toimintaa arvioidaan ulkopuolisen 

arvioijan toimesta ohjelmakauden puolivälissä sekä lopussa.  

12. Hankkeiden valintamenettely ja valintakriteerit 

Rahoitusta hankkeille voi hakea jatkuvan haun periaatteen mukaan. Lisäksi PPK voi järjestää erillisiä teemahakuja. 

PPK:n hallitus käsittelee hanketukihakemukset ja tekee päätökset rahoitettavasti hankkeista käyttämällä hankevalin-

takriteereitä. Valintakriteerit julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla, missä jokainen voi tutustua niihin etukäteen. Valinnan 

perusteet kirjataan PPK:n antamiin lausuntoihin hankkeista. Hankkeiden niin sanottua ennakkokarsintaa ei tehdä. 

Hankehakemusten käsittelyssä kiinnitetään huomiota hankkeiden sisältöön, laatuun sekä kustannustehokkuuteen. 

Hankkeiden tulee olla tämän strategian painopisteitä toteuttavia.  

Valintamenettelyssä huomioidaan hallituksen jäsenen mahdollinen esteellisyys asian käsittelyyn. Toisin sanoen es-

teellinen hallituksen jäsen ei osallistu asian käsittelyyn Peräpohjolan kehitys ry:ssä. Menettely dokumentoidaan pöytä-

kirjaan. Lisäksi käsittelyssä varmistetaan, että yli puolet asiaan käsittelyyn osallistuvista hallituksen jäsenistä on muita 

kuin viranomaisia. Valintamenettely ja hankkeen täyttämät valintakriteerit dokumentoidaan hallituksen kokouspöytäkir-

jassa. Peräpohjolan kehitys ry:n hankevalintakriteerit ovat LIITTEENÄ 9. 

13. Seuranta ja hallinto 

Ohjelman toimeenpanosta vastaa yhdistyksen henkilökunta ja sen toteutumista ohjaa ja seuraa hallitus. Hallitus tekee 

myös strategiset rahoituslinjaukset. Strategian toimenpiteiden toteutuksesta vastaavat paikalliset kehittäjäkump-

panimme: yritykset, yhdistykset, järjestöt, asukkaat, koulutus- ja kehittämisorganisaatiot sekä kunnat. Yhdistys järjes-

tää kerran vuodessa sisäiset kehittämispäivät, missä käydään läpi menneen vuoden keskeinen toiminta, tulokset sekä 
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saatu palaute. Näiden tietojen pohjalta suunnitellaan tulevaa toimintaa ja käydään läpi aktivointitoimet strategian 

eteenpäin viemiseksi. Samalla käydään läpi oman organisaation osaamisen kehittämistarpeet. Tarpeen mukaan yh-

distys käynnistää omia kehittämishankkeita tukemaan strategisia painopisteitä. Lisäksi voidaan toteuttaa teema- ja 

ideahakuja, jotka edistävät strategian toteutumista. 

Kunnille esitellään kerran vuodessa tiedot rahoitetuista hankkeista ja niiden vaikutuksista. Yhdistys seuraa hankkeiden 

toteumatietoja, määrällisiä ja laadullisia tuloksia sekä vaikutuksia omilla seurantataulukoilla. Tiedot saadaan niin haki-

jalta itseltään kuin henkilökunnan tekemästä hankeraporttien analyysistä. Peräpohjolan kehitys ry raportoi toiminnas-

taan annettujen ohjeiden mukaisesti viranomaisille.  

Hankkeita seurataan hankekohtaisesti siten, että rahoituksen toteutumista eri lähteistä tarkastellaan sekä hankekoh-

taisesti että prioriteettien mukaan ja koko ohjelman tasolla. Hallitukselle raportoidaan rahoituskehyksen käyttötilanne 

sekä omien hankkeiden, kuten toimintarahan, kustannustilanne säännöllisesti. Lisäksi hallituksen kanssa käydään läpi 

puolivuosittain strategian toteutumista painopisteittäin. 

Toiminnanjohtajan tehtäviin sisältyvät tiedotus, aktivointi ja neuvontatyö. Hankesihteeri vastaa taloushallinnosta sekä 

rahoituskehyksen seurannasta, antaa hanke- ja maksatusneuvontaa sekä osallistuu aktivointityöhön. 

14. Rahoitus 

Tätä Elävät jokivarret – Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020  -strategiaa toteutetaan pääsääntöisesti maa-

seuturahaston varoin. Yhdistys voi kuitenkin erikseen hakea rahoitusta ESR- tai EAKR-rahastoista sekä muista erillis-

rahastoista, kuten Interreg:stä tai Luovasta Euroopasta, omiin hankkeisiin tai järjestää näiden rahastojen kautta esi-

merkiksi omia teemahankkeita. Kaupunkikeskustojen asukaslähtöisen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen käyte-

tään ESR-rahoitusta. 

Rahoitussuunnitelma - maaseuturahasto 

Kokonaisrahoitus Kunnat, 
20%, eur 

EU, 42%, 
eur  

Valtio, 38%, 
eur 

Julkinen 
rahoitus 
yhteensä 
eur (A)  

Yksityinen 
rahoitus, 
eur 

Kokonaisrahoitus 
yhteensä, eur 

Vuodessa 148 148 311 110,80 281 481,20 740 740 398 860 1.139.600 

Yhteensä 1.037.036 2.177.775,60 1.970.368,40 5.185.180 2.792.020 7.977.200 

    65% kok. ra-
hoituksesta 

35% kok. 
rahoituksesta 

 

Taulukko 1: Rahoitussuunnitelma 

 
Kunta Asukkaat Vuodessa / eur Yhteensä / eur % osuus 

Kemi 
2124 9629,62 67 407,34 6,5% 

Keminmaa 
8585 39 259,22 274 814,54 26,5% 

Simo 
3429 16 296,28 114 073,96 11% 

Tervola 
3339 14 814,80 103 703,60 10% 

Ranua 
4227 19 259,24 134 814,68 13% 

Rovaniemi 
10688 48 888,84 342 221,88 33% 

Yhteensä 
32 392 148 148 1.037.036 100% 

Lähde: Tilastokeskus 31.12.2013 sekä Kemin ja Rovaniemen kuntien aluerajaukset.  

LIITE 10 Kuntien rahoitussitoumukset 

  



21 
 

Rahoitussuunnitelma painopisteittäin 

Julkisen rahoituksen osuus kehittämis- ja yrityshankkeille on 4.148.144 euroa. 

    

 

Haettava toimintaraha  

Kokonaisrahoitus Kunnat, 
20%, eur 

EU, 42%, 
eur  

Valtio, 38%, 
eur 

Julkinen yh-
teensä, eur 

Julkinen ra-
hoitus taulu-
kon 1 kohdas-
ta A 

Toimintakustannukset  41 481,44 87 111,02 78 814,74 207 407,20 5% 

Aktivointi ja toimin-
nan edistäminen 

165 925,76 348 444,10 315258,94 829 628,80 20% 

Toimintaraha yh-
teensä, euroa 

207 407,20 435 555,12 394 073,68 1.037.036  

 

 

LIITELUETTELO 

Liite 1 Kemin aluerajaus 

Liite 2 Rovaniemen aluerajaus 

Liite 3 Peräpohjolan kehitys ry:n säännöt 

Liite 4 Peräpohjolan kehitys ry:n hallituksen kokoonpano, tiedot hallituksen jäsenistä 

Liite 5 Yhdistysrekisteriote 

Liite 6 Lapin Leader-ryhmien yhteisstrategia 

Liite 7 A ja B Lapin Leader-ryhmien ja Lapin ELY-keskuksen välinen yhteistyösopimus, Lyhyt kuvaus yhteensovituksesta 

Liite 8 Lapin Leader-ryhmien yhteisviestintästrategia 

Liite 9 Peräpohjolan kehitys ry:n hankkeiden valintakriteerit 

Liite 10 Kuntien rahoitussitoumukset 

40% 

10% 

30% 

20% 

Rahoitus 
painopisteittäin 

Yrittäjyys ja
elinkeinot

Biotalous

Toiminnallinen
yhteisöllisyys

Hyvinvoiva
ympäristö ja
asukkaat

20% 

5% 
3% 

2% 
70% 

Rahoitus prioriteettien mukaan 

Prioriteetti 1

Prioriteetti 3

Prioriteetti 4

Prioriteetti 5

Prioriteetti 6


