
TIIVISTELMÄ
 

Outokaira tuottamhan ry on kotiseutunsa kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten 
muodostama maaseudun kehittämisyhdistys, jota kutsutaan myös toimintaryhmäksi. 
Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä muotoa Outokaira. Toteutuksen  
perustana on yhteisöllisyyden tunnistava pyrkimys yhdessä Onnelliseen Outokairaan.

Toimintaryhmä kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, 
lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä. Outokaira  
tuottamhan ry aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien 
apuna. Yhteistyö-organisaatioiksi ovat muodostuneet useat eri yhteistyötahot.

Onnellinen Outokaira –kehittyvä maaseutu 2007-2013 -kehittämisohjelma on  
laadittu alueen asukkaita kuunnellen ja huomioiden alueen kehittämiseksi tehdyt 
laajemmat suunnitelmat. Kehittämissuunnitelmaa toteutetaan erilaisilla hankkeilla,  
joita ovat koulutus-, kehittämis- ja investointihankkeet. Hankkeiden toteuttajina ovat 
yksin ja yhdessä alueen järjestöt, yritykset, kunnat ja muut yhteisöt.

Outokairan alueen menestyminen pohjautuu siihen, että alue kykenee tarjoamaan 
elävän ja eteenpäin menevän maaseudun tunnuspiirteet. Menestymistä ruokkii  
aluettaan syvästi rakastavat ihmiset, rauha, luonto ja puhtaus sekä turvallisuus.

Outokairan elinvoimaisuuden muodostaa yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri,  
yrittäjämäinen elämäntapa sekä kannattavaan ja kilpailukykyiseen yritystoimintaan 
ohjaava klusteritoiminta.

Elinvoimaisen, Onnellisen Outokairan saavuttamiseksi ohjelma pitää sisällään  
viisi strategista askelta, jotka muodostavat ohjelman läpäisyperiaatteen ja toimivat  
toteutuksen ajattelun ja yhteistyön ytimenä. Nämä strategiset askeleet ovat  
yrittäjyyden edistäminen, hyvinvointipalveluiden kehittäminen, osaamisen  
kehittäminen voimavaraksi, kylien kehittäminen sekä nuorten osallistuminen ja  
tasa-arvon toteutuminen.

Yritystoiminnan voimakkaasti kehitettäviä veturialoja ovat käsityöala, luontoyrittäjyys 
ja kylien paikalliskulttuuria hyödyntävä matkailu sekä maaseudun palvelut. 

Onnistuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja yhteistoimintaa, jossa julkinen  
sektori, yritykset, toimintaryhmä ja maaseudun yhdistykset tuottavat Onnellisen  
Outokairan mukaisia palveluja.

Hyvä ympäristö on tärkeä Outokairan alueen kilpailukyvyn tekijä. Vastuu tulevista 
sukupolvista velvoittaa pitämään huolta ympäristöstä ja luonnonvaroista. Luonnon  
hyvinvointi on  paitsi matkailun myös väestön viihtyvyyden ja uusien asukkaiden  
saamisen edellytys.

Pellossa 19.9.2006 

Anne Anttila 
Toiminnanjohtaja
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1. OUTOKAIRAN ALUEKUVAUS

1.1 Taustaa

Outokaira tuottamhan ry on kotiseutunsa kehittämisestä kiinnostuneiden ihmisten  
muodostama maaseudun kehittämisyhdistys, jota kutsutaan myös toimintaryhmäksi.  
Yhdistyksen nimestä käytetään puhekielessä muotoa Outokaira.

Toimintaryhmä kannustaa maaseudun asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, 
lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään työpaikkoja ja yrityksiä. Outokaira tuottamhan ry 
aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Outokaira  
osallistuu kehittämistoimintaan myös siten, että se toteuttaa itse alueellaan ohjelmansa  
mukaisia koulutus- ja kehittämishankkeita. Outokaira myös suunnittelee alueelta tulleista  
hankeideoista hankkeita ja neuvottelee niille sopivat hakijatahot.

Suomessa toimii 58 vastaavaa maaseudun kehittämisyhdistystä tavoite-ohjelmakaudella 
2000-2006. Toimintaryhmätyöhön ne saavat rahoituksensa EU-osarahoitteisista LEADER+, 
ALMA- ja tavoite 1-ohjelmista sekä kansallisesta POMO-ohjelmasta.

Lapissa toimii kolme Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmasta rahoituksen saavaa  
maaseudun kehittämisyhdistystä: Outokaira tuottamhan ry, Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa 
ry ja Pohjoisimman Lapin Leader yhdistys ry. Pohjan tälle monesta eri rahastosta ja  
rahoittajasta koostuvalle toimintatavalle loivat edellisellä ohjelmakaudella Lapissa toimineet 
kaksi Leader II -ryhmää, jotka positiivisella toiminnallaan olivat saaneet rahoittajat  
vakuuttumaan toimintatavan vaikuttavuudesta maaseudun kehittymiseen.

Lapin kolmen ryhmän neuvottelema ohjelmasopimus tavoite 1-ohjelmasta on ollut  
positiivisena esimerkkinä muille alueille Suomessa siitä, miten maaseudun kehittämistä  
voidaan tehdä yhteistyössä eri rahoittajien ja rahastojen kesken.

Lapin tavoite 1-ryhmien kehittämisohjelmat ovat jakautuneet kahteen eri ohjelmaan:  
Ensimmäisen ohjelman toteuttamisaika oli 10/2001 - 10/2004 ja toinen ohjelma tästä eteenpäin 
aina vuoden 2006 loppuun. Ohjelma-ajan jakamisella kahtia haluttiin varmistaa se, että  
ohjelmat etenevät mallikkaasti. Vastaavasti kahden ohjelman tekeminen on lisännyt ryhmien 
työmäärää, mutta positiivisesti asian voi nähdä myös niin, että ryhmillä on ollut uutta tietoa 
käytettävissä tätä ohjelmantekoa varten.

Rahoittajina tavoite 1-ohjelman mukaisissa ohjelmasopimuksissa kuntien lisäksi ovat  
Lapin liitto (ESR- ja EAKR-rahastot), Lapin TE-keskuksen maaseutu-, työvoima- ja yritysosastot 
(EMOTR-O-, ESR- ja EAKR-rahastot) ja Lapin lääninhallituksen sivistysosasto  
(ESR- ja EAKR-rahastot). Erityisen positiivisesti on huomioitu Lapissa se, että TE-keskuksen 
yritysosasto on mukana rahoituksessa.

Kehittämisyhdistyksemme on aloittanut toimintansa jo vuonna 1996, jolloin Suomeen  
valittiin ensimmäiset toimintaryhmät, jotka toteuttivat EU:n yhteisöaloitetta LEADER II.  
Yhdistys toimi tällöin Pellon ja Ylitornion kuntien eli Tornionlaakson seutukunnan alueella.  
Yhdistyksen nimenä oli Meän taijot tuottamhaan ry. Ryhmä oli Suomen ja EU:n toiseksi 
pienin Leader-ryhmä. Ryhmä oli toinen Suomen ns. naisleadereistä. Ohjelman punaisena 
lankana oli naisyrittäjyyden edistäminen.
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1.2 Alueen kuvaus

Outokairan alueeseen kuuluvat ohjelman hakuhetkellä Pellon ja Ylitornion kunnat, Tornion 
kaupungin maaseutualueet ja Rovaniemen maalaiskunnan ns. Ounasjokivarren alue.

Rovaniemen maalaiskunta ja Rovaniemi yhdistyivät vuoden 2006 alussa, jolloin syntyi  
uusi Rovaniemi. Rovaniemen maalaiskunnan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.11.2005 
päättänyt, että uuden Rovaniemen maaseutualueet halutaan kuuluvan yhteen toimintaryhmään, 
tarkkaan ottaen siihen ryhmään, johon Ranuan kuntakin kuuluu. Näin ollen Rovaniemi ei   
osoita Outokairalle kuntarahoitusta, jolloin Ounasjokivarren aluetta ei voida pitää enää  
Outokairan alueessa. Kunta on tiedustellut alueen asukkaiden mielipidettä asiasta  
kylätoimikuntien kautta, jolloin kuudesta vastanneesta kylästä neljä on halunnut jatkaa  
Outokairan toimintaryhmässä. Asukkaita tällä Ounasjokivarren alueella on n. 3000. Ohjelman 
tekovaiheessa annettiin toimintaryhmien taholta ratkaisun tekeminen Ounasjokivarren  
asukkaille ja kunnalle.

Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-alueena ovat siis Tornionjokilaakson kunnat Pello,  
Tornio ja Ylitornio. Aluetta voi määritellä myös siten, että toimintaryhmän alueeseen kuuluu  
Tornionjoen Suomen puoleisten kuntien maaseutualueet. Tornionjokihan kaartaa Ruotsin 
puolelle miltei heti Pellon kunnan rajalta. Tämä uusi alue on erittäin luontainen toiminta-alue, 
sillä jokivarressa on aina tehty yhteistyötä joen suuntaisesti, molemmin puolin jokea.

Ohjelman täydentämisvaiheessa on käyty keskusteluita saadun palautteen perusteella 
alueen rajauksista lähinnä Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n kanssa. Yhdistyksessämme 
on kuitenkin todettu, ettei tällä yhdistämisellä saada järkevää ja etenkin maaseudun asukkaita 
palvelevaa kokonaisuutta. Kahden alueen yhdistämisellä saataisiin aikaan toimintaryhmä, 
jonka välimatkat olisivat enimmillään yhtä pitkiä, kuin Helsingistä Kärsämäelle tai Kokkolaan. 
Luotamme enemmän ryhmien väliseen yhteistyöhön.

Outokairan toiminta-alue muodostuu siis kolmen eri kunnan (kuva 1) ja kahden eri  
seutukunnan, Tornionlaakson ja Kemi-Tornio seutukunnan alueista. Kokonaispinta-alaa  
toimintaryhmän alueella on 5 300 km2, mikä on 1,57 % koko maan pinta-alasta.

Outokaira rajoittuu lännessä Tornionjokeen, joen toisella puolella on Ruotsi. Tornion- 
laaksolla on vuosisatainen yhteinen historia, jota yhdistää yhteinen kieli – meänkieli.  
Pohjoisessa alue rajoittuu Tunturi-Lappiin, jossa sijaitsee Lapin suurtuntureiden alue.  
Outokairan alueella on yksi kaupunki, Tornio ja lähialueilla on kolme kaupunkia: Haaparanta, 
Kemi ja Rovaniemi. 

Napapiiri ja siihen liittyvä matkailutoiminta halkoo aluetta Pellon Juoksengissa ja Ylitornion 
järvialueella. Outokairan alueella on myös niin merialuetta, vapaana virtaavia jokia kuin myös 
Aavasaksan kansallismaisema-alue. Aavasaksa -nimestä tullaan hakemaan vetovoimaa alueen 
matkailun tunnettuisuuteen.

Outokaira hakee matkailullista vetovoimaansa tavoitteena päästä matkailukeskusten  
varjosta niiden imuun. Outokaira on maaseutumaisena, rauhallisena lappilaisena alueena  
voimakkaasti kehittyvä alue. Alueen kautta kulkevat suuret matkailijavirrat. Matkailijavirtaa on 
lisännyt Kemi-Tornio -moottoritien valmistuminen ja liikenteen siirtyminen E4:ltä  
”Revontultentielle”, eli Torniosta Kilpisjärvelle johtavalle tielle. Outokairan kautta on nopein 
matka Etelä-Suomesta Tunturi-Lapin turistikohteisiin.

Tornion erityispiirteenä on rajayhteistyö Ruotsin Haaparannan kanssa. Yhteistyö on  
mittavaa ja konkreettista, mm. yhteinen kaupungin ydinkeskusta on rakenteilla.

Outokairan voimavaroja ovat kulttuurinen omaleimaisuus ja rajayhteistyö Ruotsin kanssa.
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Toiminta-alueella on siis kolme erilaista kuntaa, joissa on kaikkiaan n. 65 kylää.  
Tähän joukkoon mahtuu monenlaisia, kehittämisen kannalta eri vaiheessa olevia  
asuinpaikkoja/yrityksen toimintaympäristöjä.

Pellossa ja Ylitorniolla kylät ovat perinteisiä lappilaisia kyliä, joista useissa on vallalla  
poismuutto ja palvelujen alasajo. Jokivarressa olevat kylät ovat löytäneet EU:n myötä uudelleen 
joen toisella puolella olevat kylät, joiden kanssa aikaisempina vuosikymmeninä oli runsaastikin 
yhteistyötä. Jäätiet ovat mahdollistaneet kanssakäymisen ja yhteisiä asioita on jo runsaasti, mm. 
yhteisiä tapahtumia ja EU-hankkeita.

Kehittämistoimilla on saatu positiivista henkeä poismuutosta kärsivissä kylissä, joista voisi 
esimerkkinä mainita Orajärven ja Lohijärven. Tornion kaupungin maaseutualueen kylät ovat 
muiden kuntien kyliin nähden erilaisessa asemassa, koska monilla kylillä kaupunkimaiset palve-
lut ovat melko lähellä ja omaehtoinen kehittämistoiminta on usein nuorta.

1.2.1 Kylien Outokaira

Kuva 1.  Toiminta-alue

Kylien kehittämiselle on nousemassa kuitenkin lisää paineita, kun kunnalliset palvelut 
vähenevät vähenemistään ja tarve niiden korvaamiseksi syntyy. Tornion kylistä poikkeuksellinen 
on esimerkiksi Kantojärvi, jossa kylän kehittämistyötä on tehty kyläyhdistyksen toimesta jo 
vuosikymmeniä.

Tornio on kehittyvä kaupunki, jossa asukasluku on kääntynyt nousuun. Tämä kehitys heijas-
tuu myös kylille positiivisena väestökehityksenä ja uudisrakentamisena. Esimerkkeinä  
mainittakoon Raumo, Liakka, Kaakamo, Laivaniemi ja Kantojärvi. Tyhjiä asuntoja saa näistä 
kylistä hakea. Kaupunkikeskukset siis tuovat hyvinvointia myös lähikyliin.

Kylissä pidetään tärkeänä yhteisen kokoontumispaikan säilymistä, mutta kunnat ovat kilvan 
viime vuosien aikana myyneet vanhoja koulukiinteistöjään kylistä. Jokaisen kunnan alueella 
on kuitenkin vielä kyliä, joissa koulu on toiminnassa. Koulukiinteistöt ovat saaneet myös uutta 
elämää, kun kiinteistön käyttötarkoitus on muuttunut matkailua, kylän kokoontumista tai perheen 
asumista palvelevaksi.
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Kirkkoja tai kappeleita on kuntakeskusten lisäksi myös Turtolassa, Meltosjärvellä,  
Sirkkakoskella ja Karungissa. Kauppoja on vielä mm. Arpelassa, Vojakkalassa, Karungissa, 
Pekanpäässä, Lohijärvellä, Pessalompolossa, Lankojärvellä, Turtolassa, Raanujärvellä,  
Kainuunkylässä sekä uusin keväällä 2005 aloittanut kyläkauppa Orajärvellä.

Lampsijärvi, Orajärvi, Jokivartisten kyläseuran alue, Rattosjärvi, Pekanpää, Kukkola,  
Kantojärvi ja Kaakamo ovat toteuttaneet kylissään omia yhteisöllisiä kehittämishankkeita.  
Yli 20 kylää on osallistunut yleiseen kehittämishankkeeseen ”Meän kylät yhessä etheenpäin”, 
jossa ne ovat mm. laatineet kyläsuunnitelman tulevien vuosien toimintaa ohjaamaan, työstä-
neet ja toteuttaneet omia hankesuunnitelmia, kouluttautuneet yhdistyksen kehittämiseen,  
hakeneet vaikutteita opintomatkoilta ja luoneet yhteistyöverkostoa. Kehittämissuunnitelmat 
koostuvat pääosin kyläläisten toiveista säilyttää tai parantaa oman kylän palvelutasoa  
kehittämällä kylätaloa, harrastusmahdollisuuksia ja viihtyvyyttä/turvallisuutta. Myös elinkeinojen 
kehittämiseen on osassa suunnitelmista otettu kantaa. Positiivisella toiminnallaan kyläläiset 
luovat mahdollisuuksia yritystoiminnan syntymiselle ja elinvoimaisuuden säilymiselle kylissä.

1.3 Alueen väestö

Asukkaita toimintaryhmän kuntien alueella asuu 31.958 henkeä. Outokaira-alueeseen kuuluva 
väestö jakaantuu taulukon 1 mukaan kunnittain seuraavasti:

Taulukko 1. Toiminta-alueen väestö 

Väkiluvun kehityksen suunta on edelleen ollut lievästi laskeva Pellon ja Ylitornion kunnissa. 
Liitteessä 1 on kuvattu väestön jakaantuminen alueelle väestöpistekartalla.
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1.4 Alueen elinkeinorakenne

Tornio 

Tornio kuuluu Kemi-Tornio seutukuntaan. Tornion väkiluku on kääntynyt lievään nousuun 
vuodesta 2003 lähtien, Kemin vastaavasti laskenut. Tornio on asukasluvultaan nyt lähes Kemin 
kokoinen. Työttömyysaste on vuonna 2005 ollut Torniossa alueen  kunnista alhaisin, 15 %. 
Koko Lapin työttömyysaste on ollut ko. vuonna 16,7%.

Torniossa oli työpaikkoja vuoden 2004 ennakkotiedon mukaan 8971. Teollisuudella ja  
jalostuksella on vahva asema Torniossa, jossa ovat  Outokumpu Stainless Oy, Outokumpu 
Chrome Oy, Oy Hartwall Ab Lapin Kulta ja Vogue Group Oy:n Tornion tehdas. Muita suuria  
työllistäjiä ovat Tornion kaupunki ja oppilaitokset.



Tornionlaakson seutukunta 

Tornionlaakson seutukunta, joka on ainoa kokonaisena Outokairaan kuuluva seutukunta, 
on Lapin pienin väestöltään ja pinta-alaltaan. Väkiluku on laskenut tasaisesti viime  
vuosikymmenellä ja vuoden 2005 lopussa seutukunnassa asui n. 9660 henkilöä. Väestön 
väheneminen on ollut Lapin seutukunnista nopeinta Tornionlaaksossa ja Itä-Lapissa. Tämän 
seurauksena on yli 65-vuotiaiden ikäluokka suhteellisesti kasvanut. Muiden ikäluokkien  
osuudet ovat pienentyneet ja syntyvyys on Lapin seutukunnista vähäisintä.

Työpaikkoja Tornionlaakson seutukunnassa vuonna 2004 (ennakkotieto) oli 3 012.  
Alkutuotanto on vähentynyt, mutta sen osuus on edelleen lappilaisittain korkea, 14 % työpai-
koista. Ylitornion kunnan alue on erityisesti alkutuotannon aluetta. Tornionlaakson tärkein 
työllistäjä on julkiset palvelut, joiden osuus seutukunnan työpaikoista vuonna 2004 oli 36 %. 
Kaupan ja muihin palveluihin sijoittui ko. vuonna 29 % työpaikoista. Teollisuuden ja muun  
jalostuksen merkitys on säilynyt viime vuosina ennallaan, eli n. 20 %:ssa.  Julkisten työpaik-
kojen osuutta tulee saada laskettua työpaikkavaltaisen yritystoiminnan osuutta kasvattamalla, 
muutoin seutukunnan kuntatalous ei tule kestämään. Tornionlaakson seutukunnassa yritysten 
määrä suhteessa väestöön on läänin korkein. Tämä luo myös hyvää pohjaa uuden  
yritystoiminnan käynnistämiseen.

Alueella työssäkäyvät ja työttömyysaste

(kuntakohtaiset ennakkotiedot 2004)

 

Taulukko 2. Työssäkäyvät ja työttömyysaste
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2. OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY – MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS

2.1  Asiakkaat 

Outokaira tuottamhan ry:n keskeisiä asiakkaita ovat kaikki ne henkilöt ja henkilöryhmät, 
jotka ovat kiinnostuneita oman kotiseutunsa kehittämisestä viihtyisäksi ja elinvoimaiseksi alueek-
si ja elinympäristöiksi. Asiakasryhminä erityistä huomiota kiinnitetään läpäisyperiaatteen toteutu-
miseksi naisiin ja alle 30 -vuotiaisiin nuoriin.



Outokaira tuottamhan ry asiakkaita ovat:

 •  yrittäjyyttä tai osuustoimintaa suunnittelevat

 •  naisyrittäjyydestä kiinnostuneet

 •  tulevaisuudestaan kiinnostuneet nuoret

 •  pienet maaseudun yritykset yksin ja yhdessä

 •  järjestöt

 •  kunnat

 •  oppilaitokset

 •  muut kehittämisorganisaatiot

2.2 Palvelut 

Outokaira tuottamhan ry:n tavoitteisiin tähtääviä keskeisiä palveluita ovat:

 •  neuvonta, ohjaus ja konsultointi

 •  koulutus

 •  hallintopalvelut

 •  yhteistyön koordinointi

 •  kylätoiminnan aktivointi

 •  hankeneuvonta ja ohjaus

 •  yrittäjyyden edistäminen

 •  rahoitusneuvonta
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2.3 Hallinto

2.3.1 Jäsenistö

Outokaira tuottamhan ry:ssä on jäseniä 243 kpl. Näistä henkilöjäseniä on 207 kpl ja  
yhteisöjäseniä 36. Henkilöjäsenistä on naisia 165 ja miehiä 42 kpl. Alueen kaikki kunnat ovat 
mukana yhteisöjäseninä. 

Lisäksi toiminnassa on ollut mukana aktiivisesti erittäin paljon henkilöitä, jotka eivät ole  
olleet yhdistyksen jäseniä. Tätä kuvaa hyvin se, että vuonna 2005 tehtyyn arviointiin osallis-
tuneesta 33 kohderyhmäläisestä jäseniä oli vain viisi. Jäsenhankintakampanjan avulla toimin-
nassa mukana olevia saatiin liittymään jäseneksi. Jäsenhankintatyötä tullaan tekemään  
edelleen, jotta toiminnassa mukana olevat saadaan yhdistyksen jäseniksi. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä alueen kehittämisestä kiinnostunut 
yksityinen henkilö, rekisteröity yhteisö, säätiö tai kunta. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta  
yhdistyksen hallitus. Jäseniltä peritään vuosittaista jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa 
maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen  
liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti  
vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäse-
nyyden ehtoja.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenellä on kahden vuoden  
jäsenmaksut suorittamatta.



2.3.2 Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdeksän jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. 
Kokoonpanossa on huomioitu ns. kolmikantaperiaate, jonka mukaan 1/3 jäsenistä on kuntien 
edustajia, 1/3 järjestöjen ja yrittäjäjärjestöjen edustajia ja 1/3 maaseudun yksittäisiä asukkaita. 
Alueellisesti hallitus on edustava, sillä jokaisen kunnan alueelta on kolme edustajaa, jotka  
edustavat kutakin kolmikannan mukaista tahoa. 

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Jäsenistä on erovuoroisia 1/3 kerrallaan.  
Hallituksen vaihtuvuuden takaamiseksi toimikausien lukumäärä on rajoitettu yhteen.  
Yhdistyksen säännöt on muutettu vastaamaan uuden ohjelmakauden tilannetta. 

2.3.3 Outokaira hallinnon ja talouden osaajana

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Pellossa, osoitteessa Kenttätie 1. Toimisto on perustettu  
ko. tilaan jo vuoden 1997 alussa. Toimitilat ovat Pellon kunnan omistamat. Toimistossa on 
käytettävissä kaksi huonetta, joissa on yhteensä kolme työpistettä.

Toimisto on varustettu kokous- ja neuvottelutiloilla sekä nykyaikaisilla av-välineillä.  
Toimistotilat ovat kaikkien Outokaira tuottamhan ry:n palveluksessa olevien sekä  
yhteistyöprojektien projektipäälliköiden käytössä silloin, kun heidän työtehtävänsä ulottuvat 
Pelloon. Projektipäälliköt voivat pitää tiloissa pienimuotoisia koulutuksia ja esimerkiksi  
työstää yrittäjien kanssa yhdessä liiketoiminta-suunnitelmiaan.

Yhdistyksen henkilöstön muodostavat toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri sekä  
määräaikaiset projektipäälliköt. 

Toiminnanjohtajan tehtävää hoitaa agrologi Anne Anttila. Hän on ollut suunnittelemassa  
ja käynnistämässä jo Tornionlaakson Leader II -ohjelmaa ja on sitä kautta ollut osaltaan  
luomassa koko Suomen toimintaryhmätyömallia. Hänellä on aikaisempaa työkokemusta  
maaseudun kehittämistehtävistä, kunnan maaseutuhallinnosta sekä maaseutualan  
kouluttajana toimimisesta. Työn kautta hänelle kertyy kokemusta toimintaryhmätyöstä yli yh-
deksän vuotta. Tänä aikana on toteutettu Leader II-ohjelma, haettu Leader+ -ohjelmaan, muu-
tettu yhdistyksen säännöt sekä toiminta-alue, rakennettu kaksi tavoite 1 -rahoitteista  
kehittämisohjelmaa ja neuvoteltu niihin rahoitukset sekä organisoitu ja toteutettu  
kehittämisohjelmat.

Toimistosihteerinä toimii merkonomi Hilkka Konttaniemi. Hän on tullut yhdistyksen  
tehtäviin joulukuussa 1999, aluksi Pellon kunnan palkkaamana ja vuodesta 2001 lähtien  
Outokaira tuottamhan ry:n palkkaamana. Hänen vahvana osaamisalueenaan on  
taloushallinnon osaaminen, tietotekniikan ohjelmisto- ja laitteistohallinta sekä toimintaryhmän 
toimistotehtävät.

Muuta henkilöstöä yhdistyksessämme ovat määräaikaiset projektipäälliköt. Merkonomi 
Juhani Tapio toimii yrittäjyyskouluttajana Lapin TE-keskuksen työvoimaosaston rahoittamassa 
ESR-projektissa ja sosionomi Pirjo Ponkala toimii Lapin liiton rahoittamassa ESR-projektissa, 
joka edistää naisyrittäjyyttä ja naisten verkostoitumista. 

Outokaira tuottamhan ry on alusta saakka hoitanut itse kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Tämä 
menettely on osoittautunut erittäin hyväksi tavaksi. Toimistosihteeri hoitaa myös yhdistyksen 
omien hankkeiden maksatushakemusten teon, joten projektipäälliköt voivat keskittyä toteutuk-
seen. Samalla yhdistyksen talous pysyy hallinnassa. Toimistosihteeri myös avustaa hanketoimi-
joita maksatushakemusten tekemisessä. Yhdistyksemme on saanut rahoittajilta paljon hyvää 
palautetta maksatushakemusten tasosta.

Yhdistyksen maksuvalmiutta säädellään omien hankkeiden maksatushakemusten  
tekemisellä sekä alueen kuntarahoituksien maksamisajoilla.  
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Vuonna 2005 valmistuneen Oulun yliopiston Lönnrot-instituutin tekemän arvioinnin  
mukaan eri tahot arvioivat Outokairan hallinnon toimivan mallikkaasti. Hanketoteuttajat 
kokevat saavansa apua niin hankkeiden suunnitteluvaiheessa kuin hanketoteutuksen aikana. 
Toimintaryhmä tuo byrokratian vaatimat asiat selkokielisesti toteuttajien käyttöön.

Toimintaryhmällä ja viranomaisilla on hyvät keskusteluyhteydet ja viranomaiset luottavat 
Outokairan tapaan toimia. Toimintaryhmä toimii linkkinä alueen asukkaiden ja viranomaisten 
välillä.

2.3.4 Kuntarahoitus

Alueen kunnat maksavat ohjelmakauden kuntarahoitusosuudet yhdistyksen tilille. 
Kuntarahoitusosuus on 20 % kehittämisohjelman julkisesta rahoituksesta. Kuntien kanssa   
sovitaan koko ohjelmakauden osuuden perusteella alustava vuosittaisen maksun suuruus, 
joka laskutetaan kunnilta 1-2 erässä/vuosi. Tästä voidaan poiketa tarpeen mukaan.  
Kuntarahoitusosuudet toimivat yhdistyksen puskurirahastona, jonka turvin toimintaa  
voidaan toteuttaa. Yhdistyksen kirjanpidossa kuntarahoitus on vierasta pääomaa, josta  
sitä maksetaan hallintohankkeelle kuin muillekkin hankkeille sitä mukaa, kun rahoittaja on 
tehnyt päätöksiä maksatuksista.  

Kuntarahoituksien hankekohtaisista myöntämisestä  ja lausuntojen antamisesta  
hankepäätöksiin päättää toimintaryhmän hallitus. Kehittämisohjelma on laadittu  
yhteensopivaksi kuntien toteuttamisstrategioiden kanssa ja ohjelma toteuttaa näin  
yhteisiä tavoitteita.

2.3.4.1 Neuvottelut kuntien kanssa

Outokaira tuottamhan ry on käynyt alustavat neuvottelut alueen kuntien kanssa  
”Onnellinen Outokaira – kehittyvä maaseutu” kehittämisohjelmasta Torniossa 7.12.2005, 
Ylitorniolla 8.12.2005 sekä Pellossa 12.12.2005.

Torniossa läsnä olivat kaupunginjohtaja, kaupunginvaltuuston ja –hallituksen  
puheenjohtaja sekä Outokaira tuottamhan ry:stä puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.  
Ylitorniolla neuvottelussa olivat mukana kunnanjohtaja, kunnansihteeri sekä  
maaseutusihteeri ja Outokaira tuottamhan ry:stä toiminnanjohtaja. Pellon neuvottelussa  
olivat kunnanjohtaja, kunnanvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtaja, elinkeinoneuvoja  
sekä Outokaira tuottamhan ry:stä toiminnanjohtaja.

Alustavan neuvottelun mukaan Outokaira tuottamhan ry:n alueen kaikki kunnat  
näkevät toimintaryhmätyön toteuttavan alueen maaseudun kehittämistyötä siten, että ne 
haluavat olla mukana Outokaira tuottamhan ry:n kehittämisohjelman kautta  
Leader -toimintatavassa vuosina 2007-2013. 

Tornio ja Ylitornio ovat sitoutuneet kehittämisohjelmaan päätöksellään 5.9.2006  
ja Pello 11.9.2006

 Ohjelman täydentämisen ensimmäinen luonnos on käsitelty Outokaira  
tuottamhan ry:n hallituksessa 22.8.2006. Tämä versio on toimitettu kuntiin yhdessä  
kuntarahaesityksen kanssa. Lisäksi ohjelmaa on oltu pyynnöstä esittelemässä  
Ylitornion ja Pellon kuntien kunnanhallituksille. Outokaira tuottamhan ry on hyväksynyt  
lopullisen kehittämisohjelman kokouksessaan 19.9.2006.
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2.3.5 Valta ja vastuukysymykset sekä päätöksentekoprosessit

Outokaira tuottamhan ry:n hallituksen ja henkilöstön tehtävät sekä valta ja vastuu- 
kysymykset on määritelty jokaiselle taholle erikseen tehdyissä tulostoimenkuvissa.  
Toimenkuvissa määritellään keskeiset vastuut, toimivalta, avaintulokset, tavoitteet, mittarit,  
toimenhoitamisen edellytykset ja myös kunkin tahon kehittämistarpeet. Tulostoimenkuvat  
tehdään määräajaksi ja tarkistetaan määräajan päättyessä. Toimenkuvat tullaan tekemään  
myös määräaikaisissa tehtävissä oleville projektipäälliköille ja muulle kehittämishenkilöstölle. 

Hallituksen toimen tarkoitus

Hallituksen tehtävänä on määritellä yhdistyksen peruslinjat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa, 
päättää toimivaltaansa kuuluvista ja toiminnanjohtajan muutoin esittämistä asioista sekä omalla 
toiminnallaan tukea yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 

Toiminnanjohtajan toimen tarkoitus

Toiminnanjohtaja suunnittelee, johtaa, kehittää ja toteuttaa kehittämissuunnitelman ja ohjelma-
sopimuksen mukaisia toimintoja sekä osaltaan vastaa niiden toteutumisesta sovitun toiminta 
suunnitelman ja budjetin puitteissa. Toiminnanjohtaja vastaa osaltaan synergisestä  
sidosryhmäyhteistyöstä eri kehittäjäosapuolien kesken.

Toimistosihteerin toimen tarkoitus

Toimistosihteerin tehtävänä on toimintaryhmän taloushallinnon, hankehallinnoinnin ja erilaisten 
toimistorutiinien hoitaminen.

Päätöksentekoprosessit

Toimenkuvauksessa on määritelty toiminnanjohtajan keskeisiksi vastuiksi seuraavat asiat:

 •  Valmistelee ja esittää päämäärät, päästrategiat eli päätoimintalinjat,  
    toiminta-suunnitelmat ja budjetit

 •  Operatiivinen johtamisvastuu

 •  Hankkeiden ohjaus-  ja esittelyvastuu

 •  Hankkeiden seuranta-  ja arviointivastuu

 •  Taloushallinnon johtaminen

 •  Hankintavastuu

 •  Tiedottamisvastuu

 •  Yhteydet rahoittajiin ja sidosryhmiin

 •  Valitsee ja erottaa omat alaisensa

 •  Hallituksen erikseen määräämät asiat
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Toiminnanjohtajalle on määritelty vastuut, jotka hänen tulee hoitaa ja joko päättää itse tai 
esitellä hallitukselle päätettäväksi. Toimivaltaansa kuuluvista asioista, esimerkiksi henkilöstön 
palkkauksesta toiminnanjohtaja tekee päätöspöytäkirjan ja tuo sen tiedoksi hallitukselle.

Hanke-esitykset toiminnanjohtaja valmistelee hallituksen päätettäväksi. Hankkeen  
suunnittelussa voi olla mukana aiheeseen liittyvä projektipäällikkö tai alueen kunnan elinkeino-
viranomainen tai seutukunnan yrittäjyysorganisaatio. Valmisteilla olevista hankkeista  
keskustellaan jokaisessa hallituksen kokouksessa ”Tilannekatsaus hanketoimintaan” -pykälän 
käsittelyn yhteydessä. Tällöin hallitus voi ottaa jo kantaa hankkeen sopivuudesta  
kehittämisohjelmaan.

2.4. Idean tie hankkeeksi

Hankeideat tulevat toimintaryhmälle monen eri tien kautta. Joko hankkeen suunnittelija ottaa 
itse yhteyttä tai joku yhteistyöorganisaatioista lähestyy ryhmää. Yhteistyö-organisaatioiksi ovat 
muodostuneet useat eri yhteistyötahot: kuntien elinkeinohenkilöt, työvoimatoimistot, seutukun-
tien kehittämisyhtiöt, TE-keskuksen eri osastot, Lapin liiton henkilöt, lääninhallituksen  
sivistysosaston henkilöt, projektien henkilöstö, hankkeissa mukana olevat  henkilöt, alueella  
toimivien järjestöjen aktiivihenkilöt jne. Yhteydenoton perusteella sovitaan sopiva liikkeelle-
lähtötapa, mahdollinen tapaaminen tai sovitaan puhelimitse hakijan käynnistämät selvitystyöt.

Outokairan alueella tullaan eri toimijoiden yhteistyönä kehittämään aktiivinen ideapörssi  
johon kylien aktiivitoimijat, yksittäiset ihmiset ja eri yhteistyötahot keräävät alueella syntyviä 
hanke- ja kehittämisideoita. Kehittämisideat tulevat näin aktiivisen työstämisen kohteiksi.  
Hankeidea muutetaan toteutusidean kautta suunnitelmaksi ja sitä kautta toiminnaksi.  
Ensimmäisessä muodossaan tulevat ideat ovat monesti sellaisia, ettei niitä välttämättä voi 
toteuttaa itsenäisenä hankkeena, mutta ideapörssin kautta useat pienet ideat tuottavat hyvällä 
yhteistyöllä toteuttamiskelpoisen hankkeen tai pienet ideat toimivat jonkin suuremman  
kokonaisuuden osana. Tähän asti ”ideapörssi” on toiminut lähinnä kehittämisyhdistyksen 
sisäisenä pörssinä, mutta nyt mukaan tulevat muutkin kehittämistahot. Ideapörssi tultaneen 
toteuttamaan tunnusluvuilla toimivana nettiversiona.

3. ONNELLINEN OUTOKAIRA - KEHITTYVÄ MAASEUTU 2007-2013 -KEHIT-
TÄMISOHJELMAN SYNTYPROSESSI

3.1 Taustaa

Onnellinen Outokaira – kehittyvä maaseutu 2007-2013 ohjelman valmistelu pohjautuu  
alueen ihmisten kehittämistarpeisiin ja haluun toteuttaa maaseudun kehittämistä omista  
lähtökohdista käsin. Pohjaa tälle toimintatavalle ovat luoneet Leader II –ohjelma ja Outokaira  
tuottamhan ry:n kaksi tavoite 1-rahoitteista ohjelmaa. Vuonna 2004 valmisteltiin viimeinen  
tavoite 1-rahoitteinen maaseudun kehittämisohjelma, josta on jo saatu pohjaa Onnellinen  
Outokaira –kehittyvä maaseutu 2007–2013 ohjelmalle
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3.2 Maa Ponteva 2010

Lapissa on valmisteltu vuosien 2004-2005 aikana Lapin maaseudun kehittämisohjelma, 
Maa Ponteva 2010. Kehittämisohjelman käynnistämiseen on Lapin toimintaryhmillä ollut  
merkittävä vaikutus. Maa Ponteva –ohjelmaa valmisteltiin laajalla taholla siten, että erilaisissa  
ryhmissä on ollut satoja osallistujia eri aloilta ja eri puolilta Lappia.  Outokaira tuottamhan  
ry:n toiminnanjohtaja on ollut hankkeen ohjausryhmässä sekä useissa siihen liittyvissä kehittä-
mis- ja asiantuntijaryhmissä. Outokairan asukkaita on osallistunut Maa Ponteva –prosessiin niin 
tulevaisuusverstaissa kuin asiantuntijaryhmissäkin.

Outokairan ohjelman valmistelussa on käytetty Maa Ponteva -ohjelmaa kokonaisuu- 
dessaan. Valmistelussa on hyödynnetty myös toimintaryhmäkohtaisesti järjestettyjen tulevai- 
suusverstaiden tietoa. Syksyllä 2004 järjestettiin Outokairan alueella kolme verstasta.  
Tulevaisuusverstaisiin kutsuttiin vapaasti alueen asukkaita, osallistujia oli kussakin verstaassa 
10 -12, yhteensä 34 henkilöä.

3.3 Tulevaisuusseminaari
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Outokaira tuottamhan ry ja Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry toteuttivat uuden  
ohjelmakauden valmisteluita yhteistyössä. Ylläsjärvellä järjestettiin 2.3.2005 ”Outokairan  
ja Tunturi-Lapin maaseudun kehittäminen nyt ja tulevaisuudessa -seminaari ”, joka keräsi  
paikalle lähes 70 osallistujaa. Seminaarin ohjelma oli laadittu siten, että päivän aikana  
saatiin niin alueen kuntien kuin muiden kehittäjäorganisaatioiden näkemyksiä maaseudun  
elinolojen tulevaisuuden näkemyksistä.
 
3.4 Ennakointi

Outokaira tuottamhan ry on työstänyt tulevaisuuttaan ennakointiin perustuvalla 
lähestymistavalla. Ennakoinnilla tarkoitetaan osallisuutta lisäävää ja järjestelmällistä  
tulevaisuustiedon hankintaa ja keskipitkän tai pitkän aikavälin vision laatimiseen tähtäävien 
menetelmien soveltamista. Ennakoinnissa on viisi keskeistä elementtiä; tulevaisuutta  
koskevan tiedon hankinta, osallistuminen ja osallistaminen, verkostoituminen, vision  
laatiminen ja toiminta.

Ensimmäinen ennakointiprosessi toteutettiin syksyllä 2003, jolloin ennakointityössä  
olivat mukana henkilöstö, hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Ennakointiprosessi oli  
tekijöilleen vaativa ja työläs. Sykäyksen ennakoinnin käyttämiseen kehittämistoiminnan  
laadinnan välineenä antoi SYTY:n verkostoyksikön Luostolla järjestämä alueellinen koulutus 
talvella 2003.

Järjestyksessään toisen ennakointiprosessin Outokaira aloitti keväällä 2005.  
Tavoitteena oli muodostaa vaihtoehtoisia kuvia tulevaisuuden toimintaympäristön  
muutoksista ja niiden vaikutuksista Outokairaan sekä etsiä toimintamalleja oman  
tulevaisuuden tekemiselle. Lähtökohtana tässä pidettiin alueen asukkaiden nykyisiä ja  
tulevia tarpeita sekä voimavarana alueen ihmisten tahtoa ja kyvykkyyttä.

Ennakointityö tehtiin ulkopuolisen asiantuntijan, HM Petri Petäjäjärven ja Outokairan  
kenttätyöntekijän hallintotieteen Yo Hanna-Leena Talvensaaren avustuksella. Kentältä  
haluttiin saada ulkopuolisen selvittämä näkemys. Samalla tällä varmistettiin se, etteivät  
Outokairan nykyiset kehittämislinjat ole muodostamassa vastaajien käsityksiä tulevaisuudesta, 
koskapa kyseessä oli ennakointi eikä arviointiprosessi.

Ennakoinnin kokonaistyöskentelyssä oli tiiviisti mukana Outokairan toiminnanjohtaja.  
Asiantuntijalla oli kokemusta ennakointityöstä. Kenttätyöntekijällä oli kokemusta  
toimintaryhmätyöstä kahden toimintaryhmän alueelta niin hankesuunnittelijana kuin  
kyläsuunnitelmien laadinnan ohjaajana. Lisäksi hänellä oli kokemusta rahoittajaviranomaisena 
Lapin TE-keskuksen maaseutuosastolla työskentelystä.



Ennakointityöhön ovat osallistuneet prosessin eri vaiheissa yhdistyksen työntekijät,  
hallitus ja keskeisimmät yhteistyökumppanit, sekä alueen yrittäjät ja asukkaat. 12 hengen 
tulevaisuustyöryhmä koostui Outokaira tuottamhan ry:n työntekijöistä ja hallituksen jäsenistä. 
Tulevaisuustyöryhmä vastasi ennakointitiedon prosessoinnista ja keskeisten linjausten  
muodostamisesta.

Kenttätyöntekijä keräsi aineiston kyselyillä ja haastatteluilla. Kyselyt toteutettiin  
sähköpostikyselyinä siten, että vastausten jälkeen tehtiin vielä selventäviä lisäkysymyksiä.  
Kyselyt kohdistettiin n. 60:lle alueen henkilölle, jotka olivat kylien aktiivitoimijoita,  
hankkeisiin osallistuneita, joitakin kuntien ja aluetason virkamiehiä, luottamushenkilöitä ja  
projektivetäjiä. Pääpaino oli kylien aktiivitoimijoissa ja hankkeisiin osallistuneissa.

Sähköpostikyselyn lisäksi tehtiin haastatteluja, joita tehtiin alueella 22 henkilölle. Näistä  
yksilöhaastattelut suoritettiin teemahaastattelun menetelmällä. Haastateltavana olivat eri  
kunnista olevat kunnanjohtaja, kunnansihteeri, kunnanhallituksen puheenjohtaja,  
suunnittelusihteeri ja maakunnan liiton virkamies, yhteensä viisi henkilöä.

Toisen haastatteluryhmän muodosti yhden kunnan kylien toimijoista vapaaehtoisesti  
muodostunut aktiivitoimijoiden ryhmä, joista osa oli ollut aktiivisesti kehittämishankkeissa  
mukana.

Kysely- ja haastatteluaineiston alustavan analysoinnin jälkeen tulevaisuustyöryhmä työsti 
aineistoa ennakointiprosessin eri vaiheissa riittävälle tasolle.

Ennakointiprosessissa syntyi näkemys Outokairan tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Tätä 
näkemystä käytetään hyödyksi Onnellinen Outokaira – kehittyvä maaseutu 2007-2013 -kehit-
tämisohjelman laadinnassa. Ennakointiprosessi auttaa outokairalaisia varautumaan  
tulevaisuuteen ja suuntaamaan tulevat kehittämistoimet oikein.

Outokairan aiemmassa ennakointityössä v. 2003 vision lähtökohdaksi muodostui  
kansainvälinen kylämatkailu ja paikallinen luontoyrittäjyys. Tämä ennakointityö vahvisti tuon 
tavoitetilan edustavan Outokairan vision ydintä. Toisaalta tässä prosessissa löydettiin keskeisiä 
tahtotiloja, mikrovisioita, joiden saavuttamista pidetään välttämättömänä, jotta ydinvisio  
saavutettaisiin.
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3.5 Toiminnan arviointi

Keväällä 2005 käynnistettiin ”Outokaira tuottamhan ry, kehittämisohjelma 2001 - 2004” 
-ohjelman ulkopuolinen arviointi. Arvioinnin suoritti Oulun yliopisto, Lönnrot-instituutti. Taulu-
kossa 3 kuvataan arviointiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärää ja vastauksien määrää 
seuraavasti:

Taulukko 3. Arviointikyselyn tulokset



Kohderyhmävastaajat ovat kokeneet toimintaryhmä- ja hanketyön varsin positiiviseksi. 
Kolme neljästä vastaajasta on kokenut hankkeiden tuoneen uusia ideoita ja näkökulmia ja lähes 
yhtä monen mielestä hankkeen toimintatapa on rohkaissut osallistumaan hankkeeseen. Väit-
tämät hankkeen kiinnostavuudesta alueen asukkaille, sen hyödystä omalle toiminnalle ja työlle 
sekä hankkeen syntymisestä juuri alueen tarpeista saa hyväksynnän valtaosalta vastaajista. 
Uusia yhteistyökumppaneita on hankkeen avulla saanut alle puolet kohderyhmäläisistä.  
Jokaiseen väittämään löytyy myös muutamia vastakkaisia mielipiteitä. 

Kohderyhmäkyselyssä vastaajia pyydettiin kertomaan, mitä hyötyä hankkeesta on heille  
ollut. Useimmiten vastaajat mainitsivat, että hanke on tuonut tietoa ja edistänyt verkostoitumista.

Arvioinnin yhteenveto-osassa on todettu, että toimintaryhmätyön kehittämiskohteita ja  
toimintasuosituksia asiakokonaisuuksien toimivuuden parantamiseksi ovat ydinasioina: 

 •  Toiminnan taloudellisten resurssien turvaaminen, jolloin korostui hyvän hallinnoinnin  
     lisäksi kuntarahoituksen ennakkositominen, ohjelmallisuuden edelleen tehostaminen  
     ja yhteistyö.

 •  Hankebyrokratian helpottaminen omin toimin hyvällä ohjeistuksella ja varojen käytön  
    valvonnalla, koska toimintaryhmä tunnistaa byrokratian olevan osa EU-koneistoa.

 •  Toimintaryhmä ottaa entistä paremmin huomioon alueen ohjelmallisen kehittämisen  
     tehostamisen osaksi laajempia ohjelmia.

 •  Sisäisen ja ulkoisen tiedottamisen tehostaminen yhteistyön osaelementtinä.

 •  Alueen sitouttamisen kannalta alhaalta ylös periaatteen toteuttaminen toiminnassa ja  
     hankkeistamisessa.

 •  Uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttäminen niin, että hyvät käytännöt ovat kehit- 
     tämistyön kautta työvälineitä.

 •  Alueellinen lisäarvo synnytetään hankkeissa saavutettavien pysyvien tuloksien ja  
     vaikutusten avulla.

Outokairan kehittämistoiminnan arvioinnissa on positiivisina seikkoina noussut esille mm. 
seuraavat asiat: 

 •  Toimintaryhmän painopisteistä moderni kylätoiminta ja maaseudun palvelut ovat  
     onnistuneet kiitettävän hyvin. Kehittämisohjelman tavoitteet ja painopisteet soveltuvat  
     alueen tarpeisiin hyvin, ja hankkeet toteuttavat em. painopisteitä.
 •  Toimintaryhmä hallitsee hallinto- ja rahoitusjärjestelyt hyvin. Toimintaryhmän rahoitus- 
    valikoima on kattava ja sitä käytetään onnistuneesti eri kehittämistoiminnoissa.  
    Hallinnon osuus suhteessa muuhun toimintaan on sopiva.
 •  Toimintaryhmä on helposti lähestyttävä ja lähellä alueen asukkaita.
 •  Toimintaryhmä on tasavertainen kumppani suhteessa viranomaisiin. Lisäksi viran-
     omaiset luottavat toimintaryhmän tapaan toimia.
 •  Toimintaryhmän yhteistyö eri tahojen (Lapin liitto, Lapin lääninhallitus, Lapin  
     TE-keskus, toiset toimintaryhmät sekä ohjelmasopimuksessa mukana olevat kunnat)  
     kanssa sujuu hyvin. Myös toimintaryhmän rahoittamien hankkeiden välinen yhteistyö  
     on sujuvaa. 
 •  Toimintaryhmä toteuttaa ohjelmasopimusta alueellisesti kattavasti ja toteuttaminen  
     on toimintaryhmän hallussa.
 •  Toimintaryhmä on onnistunut aktivoimaan alueen kyliä hanketyöhön ja lisännyt han- 
     ketyön osaamista alueella. Alueen maaseutua on kokonaisuudessaan onnistuttu  
     kehittämään.

 •  Toimintaryhmän rahoittamien hankkeiden tavoitteet toteutuvat pääosin hyvin ja  
     hankkeet ovat onnistuneita.
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 •  Toimintaryhmän hankkeet ovat lisänneet yhteistyötä alueella. Lisäksi on syntynyt mm.  
    uusia yrityksiä ja palveluita, verkkojulkaisuja, koulutusmalleja sekä uusia  
    toimintatapoja.

 •  Hanketoiminta on parantanut alueidentiteettiä ja hankkeet ovat lisänneet paikallisten  
    ihmisten halua toimia alueen kehittämiseksi.

 •  Toimintaryhmän rahoittamien hankkeiden kohderyhmät ovat kokeneet toiminta- 
     ryhmä- ja hanketyön varsin positiiviseksi. Hankkeet ovat mm. tuoneet uusia ideoita  
    ja näkökulmia, ne kiinnostavat alueen asukkaita, ovat hyödyllisiä kohderyhmän   
    omalle toiminnalle ja työlle. Hankkeet ovat syntyneet alueen asukkaiden aidoista  
    tarpeista. Lisäksi hankkeet ovat ennen kaikkea lisänneet yhteistyökykyä, alueen  
    asukkaiden osaamista sekä tukeneet asukasviihtyvyyttä.

 
3.6 Asukkaiden osallistuminen ohjelmaprosessiin

Alueen asukkaiden näkemyksiä on kerätty systemaattisesti eri tavoilla. Ennakoinnissa on  
ollut mukana 94 ja arvioinnissa 73 henkilöä. Tulevaisuusverstaisiin ja tulevaisuusseminaariin 
osallistuneita henkilöitä on ollut yli 100. Vuoden 2006 aikana on ohjelmasta viety tietoa ja kes-
kusteltu kymmenien henkilöiden kanssa alueella järjestetyissä tilaisuuksissa. 

Näiden lisäksi arvokasta tietoa on kerätty kehittämishankkeisiin osallistuneilta ihmisiltä. 
Outokairan kehittämistoiminnassa oleellisena asiana on ollut asioiden verkostoiminen ja hank-
keiden toimiminen yhteistyössä. Hankkeista on rakennettu toisiaan täydentäviä kokonaisuuksia, 
joilla kehittämisohjelmaa toteutetaan. Tämän vuoksi ajantasaista, vuorovaikutteista tietoa on 
saatu asukkailta runsaasti.

Kokonaisuutena voidaan sanoa, että ohjelman työstämisessä on eri tavoilla ollut mukana 
400 – 500 henkilöä.

 
3.6.1 Projektit tiedon kerääjinä

Alueen ihmisistä on suora tietokanava toimintaryhmään: projektipäälliköt ovat tekemisissä 
alueen kenttäväen kanssa ja projektipäälliköt vastaavasti toimintaryhmän kanssa. Hankkeet ja 
toimintaryhmä tekevät tiivistä yhteistyötä koko hankeprosessin ajan.  Lisäksi toimintaryhmän 
edustaja ja/tai toiminnanjohtaja osallistuvat ohjausryhmien kokouksiin, jolloin hankkeilta välittyy 
ajantasainen tieto toimintaryhmään. Outokairan projektipäälliköt ovat osallistuneet yhteiseen 
suunnittelutilaisuuteen, jossa heiltä kerättiin hyviä käytäntöjä ja ajatuksia maaseudun  
kehittymiseksi. Yksi hyvä käytäntö saatiin esimerkiksi siitä, miten edistää luonnonkasvien  
käyttöä koristekasveina. 
 

3.6.2 Ideatalkoot

Alueen asukkaiden mielipiteitä on kerätty myös ideatalkoilla, jossa sähköisellä ”Outokairan 
pylpyräsanomalla” on tiedotettu ajankohtaisista asioista, uuden kehittämisohjelman valmistelu-
tilanteesta, hankkeiden hakemisesta ja jäsenhankintakampanjasta. Pylpyräsanoman vastaan- 
ottajia on pyydetty osallistumaan ideatalkoisiin ja kertomaan pieniä ja suuria ideoita, joita 
voidaan käyttää kehittämisohjelman laatimisessa.



3.6.3 Kyläsuunnitelmat

Outokairan kylien kehittämiseksi on ollut käynnissä vuosina 2002-2005 hanke  
”Meän kylät yhessä etheenpäin”. Hanke toteutti Outokairan kylien kehittämistä usean  
kymmenen kylän ja kyläyhteisön kanssa. Hankkeen aikana työstettiin useita kylien ideoita  
hankkeiksi, osan ajatuksista jäädessä vielä odottamaan parempaa aikaa.

Meän kylät yhessä etheenpäin -hankkeessa laadittiin kyläläisten toimesta alueelle 14 uutta 
kyläsuunnitelmaa tai kyläsuunnitelman päivitystä. Näistä yksi suunnitelma oli Kaakamon kylän 
lasten kyläsuunnitelma. Outokairan kyläsuunnitelmat ovat konkreettisia toimenpidesuunnitelmia, 
eikä ”toiveiden tynnyreihin” ole sorruttu. Kyläsuunnitelmat kuvastavat parhaalla mahdollisella 
tavalla asukkaiden toiveita ja tarpeita siitä, mitä tulevaisuuden kylissä tehdään.

3.6.4 Ohjelmaluonnos lausunnolla

Ohjelmaluonnos laitettiin lausunnolle elokuun lopussa. Lausuntopyyntö ja ohjelmaluonnos 
toimitettiin n. 100 henkilölle/yhteisölle. Mukana oli kaikki alueen kyläyhteisöt,  
yhteistyökumppanit, alueella kehittämistyötä tekevät tahot, jne. Lausuntoja saatiin 6 kpl. Oli 
mielenkiintoista huomata, että ohjelmaan oli perehdytty.

3.7 Kokemukset toteutuneista ohjelmista

Outokairalla on nyt kokemusta jo kolmesta erilaisesta kehittämisohjelmasta. Erilaisia  
toimintamalleja ja -tapoja on ollut matkan varrella siis kokeiltavana. Hyviä kokemuksia ovat 
olleet mm. seuraavat asiat:

Leader II -ohjelma:
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 o kehittämistoiminta kokonaisuudessaan oli alueen asukkaille uutta

 o kokeiltiin innovatiivisesti erilaisia kehittämisasioita alueen ihmisten toteuttamana

 o kehittämistoiminta tuli lähelle ihmisiä; pienetkin yhdistykset toimivat hankkeiden  
  toteuttajina ja uusia yhdistyksiä syntyi kehittämistoiminnan vauhdittamana 
  
 o alkuvaiheen yrittäjyysneuvontaan kehitettiin työvälineitä

 o kädentaitoja omaavat henkilöt käynnistivät yrittäjyysprosessejaan yksin ja  
  yhdessä

 o alkavan yrittäjän henkilökohtainen ohjaaminen yritystoiminnan kehittymisen  
  myötä, rinnalla kulkien

 o panos/tuotos -ajattelu aluilleen

 o organisaation hallintomalli systemaattinen heti alusta lähtien

 o yhteishankkeita naapuriryhmän kanssa

 o kansainvälisen elintarvikehankkeen esiselvitys, joka ei kuitenkaan johtanut  
  toimintaan ulkomaisten kumppaneiden rahoitusvaikeuksien vuoksi

 o yhdistyksen omia hankkeita käynnistettiin

 o haettiin esiselvityksiin yhdistykselle oma rahoitus, josta jaettiin omien päätösten  
  mukaisesti pieniä esiselvitysrahoja eri toimijatahoille
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Kehittämisohjelma 2001-2004:

 o opetettiin kehittämistyötä kylien ihmisille ja järjestöille kylien tarpeista lähtien

  • hankesuunnittelu, yrityksen kirjanpito, tiedottaminen, tapahtuma  
   järjestäjänä toimiminen, ohjelmapalveluiden tuotteistaminen,  
   yhdistyksen perustaminen jne.

 o kylien ja järjestöjen kehittämis- ja investointihankkeiden suunnittelua edistettiin  
  rahoituskanavasta riippumatta huomioiden kylän/yhdistyksen lähtökohta

 o yritysten investointihankkeisiin uutena työkaluna ns. ketjuyritykset

 o kehittämishankkeiden työstäminen verkostomaisesti toteutettavaksi, eli  
  hankkeita rakennettiin toisiaan täydentäviksi kokonaisuuksiksi siten, että  
  Outokairan kehittämisohjelmaa päästiin toteuttamaan tehokkaasti

 o hankkeiden toteuttajaksi neuvoteltiin asiaan parhaiten sopiva taho, esim.  
  Outokaira ja Meän kylät yhessä etheenpäin –hanke toimivat  
  hankesuunnittelijana ja jokin alueen kunnista toimi hankkeen toteuttajana  
  toimialueenaan koko Outokaira

 o ”kyläkonttoriverkoston” eli atk-pisteiden rakentaminen kyliin ja asukkaiden  
  kouluttaminen atk-taitoihin

 o Outokaira tuottamhan ry toimii hankkeiden toteuttajana asioissa, joilla on  
  kehittämisohjelman toteuttamisessa suuri painoarvo, esim. yrittäjyysasiat

 o OTTO -yrittäjyyskoulutuksen toteuttaminen ja sen myötä henkilökohtainen  
  ohjaus liiketoimintasuunnitteluun

 o Lapin toimintaryhmien kanssa yhteistyötä mm. seminaari- ja messuesiintymisiä,  
  yhteistä toiminnan sisäistä kehittämistä sekä yhteisiä hankkeita

 o naishankkeen toteuttamiselle oli jälleen tilausta, Elli-hanke käyntiin

”Onneksi on Outokaira” -kehittämisohjelma 2004-2006:

 o kehittämisohjelman kärkeä terävöitetään rajaamalla ohjelman painopistealueita
 o priorisoitiin hoidettavia asioita
 o yrittäjyys merkittävänä painopisteenä
 o kehitettiin edelleen yrittäjyyskoulutusmallia saatujen kokemusten perusteella  
  (OTTO 2)

 o yrityshankkeisiin työkaluksi yritysosaston rahoitusinstrumentit
 o valituille toimialoille rakennettiin kehittämishanke (esim. luonnontuoteala ja koko  
  Lappia koskettava lahjatavara-alan markkinointiyhtiön tarveselvitys), jolla saatiin  
  toiminta kunnolla liikkeelle
 o asukkaiden valmius osallistua kehittämishankkeisiin nousi
 o kylissä toteutettiin jo toista tai kolmatta kehittämishanketta

 Liitteenä 3 OUTOPUU, joka kuvaa kahden kehittämisohjelman, 2001-2004 ja 2004-2006  
 linkittymistä yhteen.



3.8 SWOT-analyysi

Alueen nelikenttäanalyysi on kuvattu taulukossa 4. Siinä on huomioitu niin Outokairan 
alueen kuin organisaation ominaisuuksia:

Taulukko 4. Alueen nelikenttäanalyysi
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4. OHJELMAN KEHITTÄMISNÄKÖKULMAT 

4.1  Outokairan visio

Outokaira on kyvykkäiden, yritteliäiden ja osaavien sekä alueensa identiteettiä syvästi 
vaalivien ihmisten monipuolinen ja aktiivinen toimintaympäristö. Toiminta-alueen kilpailukyky 
perustuu eri yhteistyötahojen yhteistyöhön ja kilpailukykyiseen yritystoimintaan. Alue tarjoaa 
kehittyneen toimintaympäristön tehdä työtä ja viettää laadukasta vapaa-aikaa puhtaassa ja  
luonnonrikkaassa, elävässä ympäristössä.

4.2  Outokairan tahtotila

Outokairalaiset ovat vahvoja osaajia elämystuotannon, matkailun, käsityötaidon sekä  
pohjoisten olosuhteiden ja luonnonvarojen hallinnassa ja hyödyntämisessä.

Outokairalaiset pyrkivät omien vahvuuksien osalta korkeaan osaamiseen ja tunnustavat  
sen merkityksen kilpailukykytekijänä. Outokairalaiset rakastavat ja rakentavat luonnon-
ympäristöään kulttuuria ja monikulttuurisuutta arvostaen. Outokairalaiset tunnetaan ahkerina, 
osaavina ja aikaansaavina ihmisinä, jotka kannustavat nuoria luomalla alueelleen elinvoimaa.

4.3  Outokairan strategiset menestystekijät

Outokairan alueen menestyminen pohjautuu siihen, että alue kykenee tarjoamaan elävän 
ja eteenpäin menevän maaseudun tunnuspiirteet. Menestymistä ruokkii aluettaan syvästi 
rakastavat ihmiset, rauha, luonto ja puhtaus sekä turvallisuus. Alueella tulee kyetä osaamisen  
ja klustereiden avulla harjoittaa vireää ja monialaista yritystoimintaa ja luova yrittäminen  
koostuu korkealaatuisesta arktisesta alkutuotannosta ja jalostuksesta. Voimakkaasti  
kehitettäviä veturialoja ovat käsityöala, luonnontuoteala ja kylien paikalliskulttuuria hyödyntävä 
matkailu sekä maaseudun palvelut. Kehittymistä tukee osaamista lisäävä koulutus, joka vastaa 
alueen maaseudun osaamistarpeita ja varmistaa, että liiketoimintaosaamisen taso on korkea. 

Koulutuksessa, kehittämisessä ja koko ohjelman toteutuksessa painopisteenä ovat alueen 
naiset ja nuoret.

Onnistuminen edellyttää yhteistä tahtotilaa ja yhteisen vision tunnustamista sekä  
yhteistoimintaa, jossa julkinen sektori, yritykset, toimintaryhmä ja maaseudun yhdistykset  
tuottavat tahtotilan mukaisia palveluja. Palvelut turvaavat väestölle hyvän ja onnellisen  
elämän mahdollisuuden ja synnyttävät uudenlaisia palveluja.

Yksilöityinä strategisia menestystekijöitä ovat:

 •  Menestyminen edellyttää selkeän yhteisen tahtotilan ja pyrkimistä yhdessä sovittua  
    visiota kohti. 

 •  Outokairan alueella eletään ja toimitaan viihtyisässä ja turvallisessa ympäristössä. 

 •  Kotiseudun kehittäminen on tavoite, joka yhdistää alueen asukkaat toimimaan   
    tasavertaisessa yhteistyössä toistensa arvoja kunnioittaen.

 •  Alueen kehittämistyössä tuetaan verkostomaista kumppanuutta ja yhteisöllisyyttä,  
    joka perustuu tasavertaisuuteen, avoimeen vuorovaikutukseen ja keskinäiseen  
    luottamukseen.

 •  Outokairan alueen elinvoimaisuuden ytimen muodostavat kannattava yritystoiminta  
     ja yrittäjämäinen elämäntapa. 
 

 



 • Yritystoiminnan kehittäminen tarvitsee monipuolista osaamista ja liiketoiminnan  
  eri osa-alueiden hallintaa sekä maaseudun yritystoiminnan monipuolistamista.

 • Palvelujen asiakaslähtöisyys edellyttää, että palvelutarjonta muodostaa  
  asukkaiden kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden ja palvelut kohden- 
  netaan suunnitelmallisesti maaseudun eri asiakasryhmille. 

 • Maaseudun palvelujen turvaaminen ja kehittäminen yrittäjyyteen perustuvilla  
  ratkaisuilla

 • Matkailupalvelutuotteiden painoalana on alueen luontoon, perinnekulttuuriin,  
  tarinoihin ja alueen osaamisen vahvuuksiin ja mahdollisuuksiin perustuva  
  klusteritoiminta.

 • Luontoyrittäjyyden kehittämisessä painoalana ovat Lapin puhtaat tuotteet ja  
  porotalouden sekä luonnon keruutuotannon erikoiselintarvikkeet, hoitotuotteet,  
  elämyselintarvikkeet sekä kädentaitotuotteet. 

 • Verkostoitumisen, tuotekehityksen ja markkinointijärjestelmien kehittämistyötä.

 • Verkostomaisen kehittämistyön osaava toimintaryhmä, joka on haluttu  
  kumppani ja toimija 

 • Alueen metsät eivät ole vain metsätalouden raaka-ainelähde, vaan metsiä  
  käyttävät porotalous, metsästäjät, luonnontuotteiden kerääjät, retkeilijät ja  
  matkailijat. 

 • Metsien puuntuotanto on kuitenkin taloudellisesti merkittävin käyttömuoto, jolla  
  turvataan kemiallisen ja mekaanisen metsäteollisuuden raaka-ainehuoltoa.  

 • Strategiatoteutus on läpinäkyvyysperiaatteen ja läpäisyperiaatteen mukainen

 

Kaavio 1. Kehittämisohjelman lähtökohdat
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5. VALITTU ALUEELLINEN STRATEGIA JA PAINOPISTEET

5.1. Outokaira tuottamhan ry:n toiminta-ajatus

Outokaira tuottamhan ry:n tehtävänä on alueensa maaseudun asukkaiden ja muiden 
toimijoiden kanssa yhdessä luoda uusia toimintatapoja palveluiden, yritysten, työpaikkojen  
ja viihtyvyyden sekä harrastusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja kehittämiseksi niin, että  
alue kykenee tarjoamaan elävän ja eteenpäin menevän maaseudun tunnuspiirteet. 

Toimintaryhmän tehtävä on Leader-toimintatavan mukaisesti ruokkia menestymistä 
rohkaisemalla aluettaan syvästi rakastavia ihmisiä saamaan rahoituksen avulla maaseudulla 
eläminen, yrittäminen ja yhteisöllisyys entisestään voimistumaan kestävän kehityksen  
periaatteiden mukaisesti. Elinkeinojen ja yhteisöllisyyden edistäminen nousee  
ruohonjuuritason toimijoista. Kehittämistoiminnan sekä pienimuotoisten investointien  
rahoittamisen hyödyn saaja on aina maaseudun mikroyritys ja ihminen. Mikroyrityksellä  
tässä ohjelmassa tarkoitetaan yrityksiä, joiden vuotuinen työllistämisvaikutus on enintään 
kymmenen henkilötyövuotta.

Outokaira tuottamhan ry:n toteuttamalla ohjelmalla tuetaan läpäisyperiaatteen  
mukaisesti alueelta ideansa saanutta toimintaa, jonka tavoitteena on kehittää verkostojen 
toimintaa ja tavallisten ihmisten omaa tekemistä, osaamista, omaan alueensa asioihin  
vaikuttamista ja kansainvälisyyden vahvistamista.

5.2. Outokaira tuottamhan ry:n visio

Outokaira tuottamhan ry on alueellinen innovatiivinen toimija, joka haluttuna  
yhteistyökumppanina kutoo yhteen prosessit ja kyvykkyydet ja luo edellytyksiä alueelliselle 
menestymiselle.

5.3. Outokaira tuottamhan ry:n ydinarvot

Toimintaryhmän arvot on johdettu toiminta-ajatuksesta ja visiosta sekä toiminnan tavoittei-
siin johtavista toimenpiteistä. Arvoilla ohjataan toiminta- ja menettelytapoja sekä suhdettamme 
asiakkaisiin, sidosryhmiin, kumppaneihin ja työntekijöihin. Arvot vaikuttavat keskeisesti  
valintoihin, joita Outokairalaiset tekevät.
 
Arvoja ovat:
 •  tulevaisuuslähtöisyys
 •  hyvinvointi
 •  sitkeys
 •  yrittäjämäisyys
 •  osallisuus ja yhteisöllisyys
 •  yhteistyö ja luottamus
 •  kehittyminen
 •  Leader–toimintatapa
 •  läpäisyperiaate



5.3.1. Tulevaisuuslähtöisyys 

Tiedostamme tämän päivän päätösten ja valintojen vaikuttavan tulevaisuuteemme. Emme 
jätä tulevaisuutta kohtalon käsiin tai yhteiskunnallisen yleisen kehityksen vietäväksi,vaan 
teemme itse omaa tulevaisuuttamme. Ennakoimme tulevia kehityssuuntia systemaattisesti 
ja otamme ne realistisesti huomioon aluetta kehittäessämme. Pidämme jokapäiväisessä 
työssämme mielessä päämäärän, johon olemme pyrkimässä ja arvioimme joka päivä toi-
miemme merkitystä päämäärämme saavuttamisessa.  Teemme tulevaisuutta käynnistämällä ja 
toteuttamalla toimia, jolla on vaikutusta pitkällä tähtäimellä.  Koulutamme ihmisiä niin kylätasolla 
kuin yrittäjyydessä, jotta tulevaisuudessakin olisi tekijöitä. Satsaamme erityisesti nuoriin; heidän 
tahtoonsa ja mahdollisuuksiinsa jäädä tai palata alueelle. 

Mottomme on: ”tulevaisuus tehhään tänhään”.

5.3.2. Hyvinvointi

Toimenpidevalinnoilla toimintaryhmä vaikuttaa siihen, että kansalaistoiminnan ja yhteistyön 
avulla edistetään hyvinvointia, joka näkyy demokraattisesti päätettyjen tavoitteiden alueellisena 
toteutumisena, kestävänä kehityksenä ja vaurastumisena.

Mottomme on: ”met voima hyvin ja saama aikhaan tuloksia”.

5.3.3. Sitkeys

Teemme työtä vaalien perinteitä. Kehittämistyössä sitkeys näkyy siinä, että emme luovuta,  
vaan haemme tulevaisuuden menestystä pitkäjänteisesti eli teemme sinnikkäästi asioita, jotka 
johtavat visioon. Emme luovuta vaikka toimiamme ei aina ja kaikkialla hyväksyttäisikään,  
toimimme aina alueen ihmisten parhaaksi ja onnistumme siinä. 

Mottomme on: ”täälä on aina eletty ja elethään vastaki”.

5.3.4. Yrittäjämäisyys
 

Yrittäjämäisyys näkyy alueen yrittäjyyden vahvistamistyössämme sekä sisäisenä  
yrittäjyytenä organisaatiossamme. Omalla esimerkillämme, koulutuksella ja ohjauksella  
ohjaamme ihmisiä yrittäjiksi ja yrittäjyyteen. Työskentelemme itse yrittäjämäisen  
tuloksekkaasti ja vastuullisesti tehden vain visioon johtavia asioita. Pyrkimyksenämme on  
tehdä tulevaisuudestamme entistä vähemmän riippuvainen julkisesta rahoituksesta.  
Tähän pyrimme kehittämällä jatkuvasti erityisesti yrittäjäosaamistamme Outokairan ja  
sen yrittäjyyden kehittäjänä sekä profiloitumalla alan halutuksi osaajaksi. 

Mottomme on: ”maaseutu on yrittäjyyen keskeisin kasvualusta”. 

5.3.5. Osallisuus ja yhteisöllisyys

Toimintaryhmä on paikallisten ihmisten perustama yhdistys, joka auttaa alueen ihmisiä 
löytämään elämisen edellytyksiä omiin ja kotiseudun voimavaroihin perustuen ja toiminta on  
alueen asukkaiden toiveita ja tarpeita kunnioittavaa. Toteutuksen perustana on alueen  
asukkaiden mahdollisuus osallistua ohjelmatoteutukseen ja yhteisöllisyyden tunnistava  
pyrkimys yhdessä Onnelliseen Outokairaan.

Mottomme on: ”met tehimä sen”. 
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5.3.6. Yhteistyö ja luottamus

Outokaira tuottamhan ry toimii monipuolisessa ja aktiivisessa yhteistyössä alueellisissa  
ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tiiviissä vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 

Yhteistyönkumppanit ja asiakkaat luottavat toimintaryhmän kykyyn kehittää aluetta  
sekä kykyyn kohdentaa varat oikein tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mottomme on: ”ko met sen yhessä tehemä niin siihen häätyy luottaa”. 

5.3.7. Kehittyminen

Tuemme alueen kehittymistä ja osaamispohjan vahvistumista. Lisäksi toimintaryhmä 
huolehtii omasta uudistumisestaan ja jokainen Outokairalainen vastaa itsensä ja  
osaamisensa jatkuvasta kehittämisestä. Toiminnassa haluamme jatkuvasti luoda  
oppimisen ja kehittymisen edellytyksiä. 

Mottomme on: ” ei oppi ojhaan kaaja – ko se nostaa sieltä ylös”.

5.3.8. Leader –toimintatapa

Outokairan toimintatavan olennainen vaikutussuunta on alhaalta ylöspäin, jolloin lähtö-
kohtana on oman toiminta-alueen ihmisistä ja yhteisöistä nousevat tarpeet. Olennaista on 
alueen ihmisten ja toimijoiden oma-aloitteellisuus ja aktiivisuus. 

Mottomme on: ”menhään yhessä alhaalta ylös, jottei tultas pää eelä alas”.

5.3.9. Läpäisyperiaate
 

Naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen otetaan huomioon kaikessa hallinnon  
päätöksenteossa sekä toimenpiteitä suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioitaessa niiden  
vaikuttavuutta. Läpäisyperiaatteen eli valtavirtaistamisen toteuttaminen edellyttää toiminta- 
ryhmän päätöksentekijöiden ja valmistelijoiden sitoutumista tasa-arvon edistämiseen.  
Kaaviossa 2 on kuvattu läpäisyperiaatteen toteutumista.

Mottomme on: ”kato ko soon kaikile sama”.

Kaavio 2. Kehittämisohjelman läpäisyperiaate



5.4.  Elinvoimaisen Outokairan strategia
 

Ohjelman yleisen kehittämistavoitteen strategisena lähtökohtana on kokemusten ja  
ennakointityön pohjalta saatu varmuus siitä, että Outokairan maaseutumainen toiminta-
ympäristö ja alueensa identiteettiä syvästi vaalivat ihmiset ovat mahdollisuus.

 Alueen luonto tarjoaa puhtaan, turvallisen ja rauhallisen ympäristön, jossa on hyvät  
edellytykset elinkeinojen ja yritystoiminnan verkostoitumisen kautta hyödyntää alueen  
osaamista ja luonnonvaroja kestävällä tavalla.

Outokairan perinteen ja luonnon hyödyntäminen on vahvuus, joka Outokairan alueen  
yritysten, kuntien ja yhteisöjen alueellisen toimijaverkostojen klusteritoiminnan avulla  
nostetaan voimavaraksi. 

Alueen yhteisen voimakkaan tahtotilan perusta on maaseudun vetovoimainen ympäristö, 
joka houkuttelee uusia asukkaita työskentelemään ja viettämään vapaa-aikaa kehittyvässä ja 
turvallisessa ympäristössä, synnyttää uutta yritystoimintaa ja lisää asukkaiden toimeentulon 
mahdollisuuksia asuinseuduillaan.

Toimintaryhmän toiminnan perustan muodostavat toiminta-ajatus ja visio sekä niiden  
pohjalta määritellyt arvot. Strategiamme muodostuu:
 •  päämäärästä
 •  strategisista askelista
 •  toimintalinjauksien ohjaimista
 •  toimintalinjan toimenpiteistä 

5.5. Päämäärä

Toimintaryhmä toteuttaa toiminta-ajatustaan tehokkaasti suorittamalla perustoimintojen  
kohdentamista ja priorisointia. Kohdentamisvalinnat ja priorisointi tukevat toimintaa, joka  
selkeästi edistää kuntakohtaisiin, alueellisiin ja myös maakunnallisiin tavoitteisiin pääsemistä  
ja edistää maaseutuväestön hyvinvointia elinolosuhteita kehittämällä.

Toimintaryhmä vaikuttaa päämäärien toteutumiseen pääsääntöisesti välillisesti asiakkaiden 
toiminnan kautta sekä yhteistyöverkostojen avulla. 

5.6. Strategiset askeleet

Outokairan vireän ja monialaisen elinvoimaisuuden saavuttamiseksi Onnellinen Outokaira 
-ohjelma pitää sisällään viisi strategista askelta, jotka muodostavat ohjelman läpäisyperiaat-
teen ja toimivat toteutuksen ajattelun ja yhteistyön ytimenä sekä samalla toiminnan ohjaimien 
lähtökohtana. 

5.6.1. Edistetään yrittäjyyttä

Outokairan elinvoimaisuuden muodostaa yrittäjyyteen kannustava ilmapiiri, yrittäjämäinen 
elämäntapa sekä kannattavaan ja kilpailukykyiseen yritystoimintaan ohjaava klusteritoiminta. 
Käsityötaidon, luonnontuotealan, luontomatkailun ja porotalouden sekä maaseudun palveluiden 
tarjoamat mahdollisuudet ohjaavat toimenpiteitä, joilla alueella oleva osaaminen kudotaan  
yhteistyötä tiivistämällä ja klusteriohjauksella elinvoimaiseksi yritystoiminnaksi.

Ohjelman kehittämistavoitteina on uusien yrittäjien löytäminen ja yritystoiminnan  
käynnistäminen verkostoituneen ohjauksen, koulutuksen ja neuvonnan sekä käynnistämisen 
jälkeisen tuen avulla. Outokaira tuottamhan ry keskeisenä alueellisena toimijana edistää  
yhteistyötä niin, että yritystoiminnan ja monialaisen yrittämisen ja yrittäjämäisen toiminnan  
mahdollisuudet voidaan hyödyntää yrittäjähenkisten maaseudun ihmisten keskuudessa.  
Avaimina yrittäjyyteen on neuvonnan, ohjauksen ja tuen jalkautuminen maaseudulle  
tuottamaan yrityskohtaisia suunnitelmia.
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Aloittava yritys ja uuden kehityksen aloittava yritys saa ohjauksen, neuvonnan ja tuen 
lisäksi investointitukea. Outokaira  auttaa hakijaa hakuprosessissa.

       Outokairan alueella maataloutta ja porotaloutta harjoittavien ihmisten yhteistyön  
kehittäminen ja monialaiseen yrittäjyyteen kannustaminen on alueellinen iso haaste.   
Haasteeseen vastaaminen on mahdollista toimenpiteillä, joilla tuetaan  toisiinsa sopivien  
raaka-aineiden yhteensovittamista, esiasteen jalostamista ja mielekkäiden  
kokonaisuuksien räätälöintiä koulutushankkeiden avulla.   

5.6.2. Hyvinvointipalveluita ylläpitävä maaseutu

Outokairan alueella hyvinvointia tarkastellaan siten, miten alueella asuva ihminen itse 
määrittelee omat aineelliset, sosiaaliset, fyysiset ja henkiset tarpeensa ja miten ne hänen  
kohdallaan täyttyvät. Toimintaryhmän tavoitteena on synnyttää ajattelu, jonka mukaan  
yhteiskunnan tuottamien hyvän elämän palveluiden rinnalle syntyy verkostomaista 
asiakaslähtöistä hyvinvointipalveluiden tuottamista. 

Verkostomainen palvelujen tuottaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä,  
maaseudun turvallisuuden kehittämistä, työskentelyolosuhteiden ja työhyvinvoinnin sekä  
uusien palveluprosessien kehittämistä julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin kesken. 
Verkoston rakentamiseen ja yritystoiminnan käynnistämiseen Outokaira tuottamhan ry  
osallistuu hanketoiminnan avulla.

Hyvinvointipalveluiden tuottajat tarjoavat palveluitaan maaseudun vakituisten asukkaiden 
lisäksi kausiasukkaille ja matkailijoille.

5.6.3. Osaaminen on maaseudun voimavara

Outokairan kehityksen tärkein voimavara on aluettaan rakastavat ihmiset ja heidän  
taitonsa luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä. Alueen koulutustaso on Lapin  
keskiarvon mukainen, siksi koulutus, ohjaus, neuvonta ja luovuuden edistäminen ovat  
keskeisiä kehittämistekijöitä.

Outokaira tuottamhan ry:n tavoite on hanketoiminnan avulla lisätä osaamista erityisesti 
matkailun, käsityötaidon, luontoyrittäjyyden ja hyvinvointipalveluiden aloilla sekä edistää  
naisten yhteistoiminnallisuutta.  Samoin tavoitteena on kehittää hanketoiminnan avulla  
monimuotoista yrittäjyysosaamista, yrittäjyyskasvatusta ja yrityslähtöistä koulutusta sekä  
neuvontaa yhdessä verkostoituneen yhteistyön kanssa.

5.6.4. Aktiivinen kylien kehittäminen on työtä kotiseudun puolesta
 

Outokairan yhteinen tahtotila on yhteistyö kotiseudun hyväksi. Se tunnustaa alueen  
elinvoimaisuuden, ihmisten merkityksen kehittäjinä ja alueen vetovoimaisuuden asuinpaikkana, 
jossa elinkeinot, niiden ohjausjärjestelmät, julkinen sektori ja järjestöt tekevät sitoutunutta  
kehittämistyötä. 

Outokaira tuottamhan ry tekee ohjelmakauden mittaista yhteistyötä tavoitteellisten  
kyläsuunnitelmien synnyttämiseksi ja niiden päivittämiseksi. Yhdistys resursoi ohjaamalla ja 
kouluttamalla osallistujia niin, että suunnitelmat muuttuvat eläviksi ja toteutettaviksi  
todellisiksi kehittämissuunnitelmiksi, jotka voidaan toteuttaa aitoon yhteistoimintaan ja  
verkostoitumiseen perustuvalla yhteistyöllä. Aktiivinen kylien kehittämistoiminta on projektien  
ja eri toimijoiden yhteistyötä. Tämä edistää nuorten osallistumista paikalliseen kehittämistyöhön.



28

5.6.5. Nuorten osallistuminen ja tasa-arvon toteutuminen

Ohjelman toteuttamisen kaikissa vaiheissa pidetään tärkeänä nuorten oma-aloitteista  
osallistumista maaseudun ja kotiseutunsa kehittämiseen ja nuorten aktiivinen osallistuminen 
palkitaan. Eri hankkeiden toimenpiteillä luodaan nuoruuden kasvuympäristöstä kuva, joka 
aktivoi omaehtoiseen toimintaan alueen kehittämiseksi ja toteutukset tunnistavat nuorten 
kuulemisen edistävän loppuelämän kestävään myönteiseen asenteeseen kotiseutuaan  
kohtaan. Nuoria kannustetaan mukaan kyläyhdistysten toimintaan esimerkiksi omien  
jaostojen ja kokoontumismahdollisuuksien kautta.

Nuorten osallistumista edistetään myös aktiivisella yhteistyöllä niiden tahojen kanssa,  
jotka toteuttavat yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä elämänasennetta.

Ohjelmatoteutus tunnistaa, että alueella ei tasa-arvo ole pelkästään naisen aseman  
huomioonottamista, vaan toiminta on läpäisyperiaatteen mukaista. Toteutuksessa toimenpiteillä 
tähdätään maaseudun ja kaupunkialueiden vuorovaikutukseen, maaseudun  
toimintamahdollisuuksien ja asumisviihtyvyyden parantaminen sekä työllisyyden edistäminen. 

5.6.6. Strategisten askelten yhteenveto

Elinvoimaisen Outokairan yleisiä strategisia askeleita on kuvattu kaaviossa 3.
Askeleita ovat:   

 •  yrittäjyyden edistäminen
 •  hyvinvointipalveluiden kehittäminen
 •  osaamisen kehittäminen voimavaraksi
 •  kylien kehittäminen
 •  nuorten osallistuminen ja tasa-arvon toteutuminen 

Kaavio 3. Kehittämisohjelman strategiset askeleet

Strategiset askeleet ottavat huomioon:
 •  yritteliäisyyden kasvuvoimana
 •  osaamisen edellytyksenä 
 •  identiteetin vaalittavana arvona
 •  toimintaympäristön toiminta-alustana
 •  yhteistyön edellytyksenä
 •  kilpailukyvyn menestystekijänä
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Onnellinen Outokaira –ohjelman strateginen prosessi on kuvattuna seuraavassa 
kaaviossa.

Kaavio 4.  Kehittämisohjelman strateginen prosessi



5.7. Toimintalinjauksien ohjaimet

5.7.1.  Tuoteohjain

Tuotestrategian tavoitteena on alueen maaseudun säilyttäminen elinvoimaisena luomalla 
yhdessä eri tahojen kanssa edellytyksiä peruselinkeinojen vahvistamiselle kehittämällä  
verkostoitunutta monimuotoista yrittäjyyttä alueelle Lapin erityispiirteiden pohjalta. 

Outokaira tuottamhan ry on aktiivinen verkostotoimija Outokairan alueella laadukkaan 
vapaa-ajan asumisen alueen palveluiden rakentamisessa ja tuotesuunnittelussa. Vapaa-ajan 
Outokairassa ja sen joki- sekä järvialueelta etsitään aktiivisista kylistä strategiaan sopivia  
kyläalueita tai verkostoitumiseen kykeneviä kyläalueita. Valittujen kohteiden tulee olla  
maisemallisesti edustavia ja yhtenäisiä, logistiselta sijainniltaan edullisia, kylien kehittämis-
toiminnaltaan aktiivisia alueita, joissa on myös valmiina vapaa-ajan asumiseen soveltuvia 
rakennuksia ja kiinnostusta niiden vuokraukseen. 

Vapaa-ajan Outokairan toteutumiseksi edistetään kylien palvelujen ja kulttuuritarjonnan  
tuottamista yrittäjämäisesti tai kylien järjestöjen toimintana. Nämä palvelut tuotetaan niin  
vapaa-ajan Outokairan asiakkaille kuin alueen kylien asukkaille.

Outokaira tuottamhan ry:n tuotestrategian tavoitteet toteutetaan kehittämällä  
potentiaalisille asiakasryhmille parhaiten soveltuvia hankkeita Outokairan alueen  
”raaka-aineista”: luonnosta, maaseudusta, maaseutupalveluista, puhtaudesta, rauhasta  
ja sen houkuttelevuudesta toimia kaksoiskuntalaisuuden mahdollistamana työn ja  
vapaa-ajan alueena. 

Toimenpiteinä ovat:

 •  alueen maaseudun yritysten toimintaedellytysten ja kannattavuuden  
    kehittäminen ohjauksella ja neuvonnalla

 •  alueen maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen osaamista lisäävien  
    hankkeiden avulla

 •  porotalouden ja muun alkutuotannon pienjalostustoiminnan lisääminen ja   
    verkostoituminen  hanketoiminnan avulla

 •  luontoyrittäjyyden lisääminen ja verkostoituminen hanketoiminnan avulla ja  
    hankeyhteistyö toimivien hankkeiden ja eri tahojen kanssa

 •  osallistuminen hanketoimintaan, joilla edistetään eri alojen ja erityisesti  
    matkailun tuotekehityksen ja markkinointijärjestelmien kehittämistä

 •  maaseudun palvelujen turvaaminen ja kehittäminen verkostoon perustuvilla   
    kehittämisratkaisuilla

 •  verkostoitunut osallistuminen vapaa-ajan Outokaira -idean toteutukseen

5.7.2.  Osaamisohjain
 

Outokairan ohjelma tunnistaa aluekehityksen kulmakiveksi sen, että taloudellisen kasvun 
ylläpitämiseksi ja kehityksen vauhdissa pysymiseksi tiedon ja taidon kehittäminen sekä  
innovaatioita luovan ympäristön rakentaminen ovat alueen kehittämisstrategian keskeisimpiä 
valintoja. Osaamisen strategia on mukana kaikissa esitetyissä strategioissa. 

Osaamisen strategia lähtee liikkeelle yksilökohtaisten osaamisprofiilien kartoituksista. 
Tämän jälkeen näitä profiileja verrataan osaamisvaateisiin ja tarpeen mukaan aloitetaan  
toimet osaamistason nostamiseksi. Keskeinen osaamiseen liittyvä strategia on yksilöiden  
osaamisen integroiminen osaksi verkostojen/yhteisöjen osaamista sekä päinvastoin.
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Organisaation sisällä toteutetaan osaamistarvekartoitus, jossa määritellään tahtotilan 
saavuttamiseksi keskeiset osaamistarpeet sekä niiden tavoitetaso hallitukselle ryhmänä ja 
henkilöstölle yksilöinä. Selvitetään hallituksen ja työntekijöiden osaamisen taso näillä alueilla, 
nimetään puuttuva osaaminen ja määritellään toimenpiteet osaamisvajeen täyttämiseksi. 

Organisaation kehittämiseksi toteutetaan yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityä koulutusta ja 
muuta osaamisen kehittämistä hankkeena. Samoin selvitetään vastaavantyyppisesti muiden 
Lapin toimintaryhmien osaamistarpeet ja laaditaan yhteinen suunnitelma eri ryhmien  
osaamisen lisäämiseksi, joka toteutetaan alueiden välisenä yhteishankkeena/hankkeina.   

Käynnistetään yrittäjien koulutus-, neuvonta- ja ohjaushanke, jonka koulutuksien ja  
asiantuntijuuden sisältö sekä toimintaperiaatteet suunnitellaan osaamistarvekartoituksen  
perusteella.

Kohderyhmien keskeiset strategiset osaamisalat

Hallitus:   kehittämisen työvälineet, verkostoituminen ja yhteistyö

Henkilöstö:   kehittämisen työvälineet, asiakassegmentointi, tunnettuus ja  
   markkinointi, verkostoituminen ja yhteistyö

Yrittäjät:   yrityksen kehittämisen työvälineet, yrittäjäosaaminen,  
   asiakassegmentointi, tunnettuus ja markkinointi, verkostoituminen  
   ja yhteistyö 

Yrittäjäksi aikovat:

    yrittäjäosaaminen ja yrityksen kehittämisen työvälineet,  
   asiakassegmentointi, tunnettuus ja markkinointi, verkostoitumien ja  
   yhteistyö

Väestö:   verkostoituminen ja yhteistyö, luontoyrittäjyys, kylämatkailu

Kylätoimijat:  kehittämisen työvälineet, tunnettuus, verkostoituminen ja yhteistyö

Sidosryhmät:   verkostoituminen ja yhteistyö

Strategisten osaamisalojen osaamistarve-esimerkkejä

Kehittämisen työvälineet:  

   visio- ja strategiaperusteinen työskentely, ennakointi, arviointi

Yrittäjäosaaminen:  

   talous ja laskenta, liiketoiminta, tuotesuunnittelu, johtaminen,  
   organisointi, asiakaspalvelu

Asiakassegmentointi: 

   asiakasryhmien ja niiden erojen tunnistaminen, erojen hyödyntäminen  
   markkinoinnissa, tuotekehityksessä, jakelussa jne., segmenttien  
   valitseminen, segmenttien tarpeisiin vastaaminen 

Tunnettuus ja markkinointi:

   perusteet, kuluttajakäyttäytyminen, viestintä, mainonta, brändit ja  
   imago, suhdetoiminta jne

Verkostoituminen:   

   verkostojen toimintaperiaatteet ja toimintamallit, verkostoituminen ja   
   verkostojen hallinta sekä johtaminen, luottamus ja sopimuksellisuus.
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5.7.3.  Asiakasohjain
 

Asiakasstrategia tähtää sellaisten asiakasryhmien tunnistamiseen, joiden tarpeisiin  
Outokaira-tuote todennäköisesti parhaiten soveltuu. Outokaira tuottamhan ry on  
tavoitteellinen toimintaryhmä, joka tunnistaa alueensa kehittämiseksi laaditun ohjelmansa  
pohja-ajatukseksi Leader-toimintaperiaatteen, maakunnallisen ohjelman sekä erilaiset seutu- ja 
kuntaohjelmat. 

Ohjelman toteuttamiseksi Outokaira etsii alueeltaan sellaiset yhteistyökykyiset,  
uudistuskykyiset, itsensä kehittäjät ja tehokkaat toimijatahot, joilla on halu päivittää omia  
taitojaan ja olla osallisena kotiseutunsa tarpeista lähtevään maaseutualueen kehittämiseen 
haluttuun ja yhdessä sovittuun suuntaan.

Asiakasstrategiaa ohjaa ajatus Outokairan klustereista, jotka ovat yritysten, kuntien ja  
yhteisöjen alueellisia toimijaverkostoja, jossa yhdessä etsitään uusia keinoja kehittää  
yrittäjyyttä, työelämää ja lisätä mukana olevien tahojen osaamista ja kehittämisosaamista.  
Toimintamuotoina ovat foorumit, koulutukset, ryhmätyöskentely, tutkimukset ja selvitykset,  
sekä tiedottaminen, ohjaus ja neuvonta. 

Outokaira tuottamhan ry:n ja alueen ihmisten toiminta on osaavaa ja innovatiivista ja 
kykenevää toimimaan niin, että asiakastarpeisiin syntyy projekteista, hankkeista ja toiminta-
malleista tavoitteeseen tähtääviä prosesseja, jotka kootaan toimivaksi tavoitteelliseksi ja  
sovittavilla mittareilla tehokkaasti toimivaksi ohjelmaksi, johon löytyy kyvykkäät tekijät.  

Vision keskeisin tekijä on haluttu toimija, joka luo toimintaryhmälle Leader -toimintamallin, 
jolla tuetaan kylien kehittymistä kohti Onnellista Outokairaa vakinaistamalla kehittämis- 
tahtoisten kylien kehittämissuunnittelu ja suunnitelmien päivitys säännölliseksi osaksi  
kylätoimintaa ja osaksi alueiden kehittämistä esim. kansalaisopistojen tai muiden toimijoiden 
välityksellä. Tarvittaessa toteutetaan toiminnan järjestämiseksi ja alkuun saattamiseksi pieniä 
pilottihankkeita. 

Outokairan klusteri toteuttaa Onnellinen Outokaira - kehittyvä maaseutu 2007 - 2013        
-ohjelmaa ja kehittää uusia verkostomaiseen yhteistyöhön perustuvia toimintamalleja alueella. 
Outokairan klusteria koordinoi Outokaira tuottamhan ry.

5.7.4.  Elinympäristö- ja hyvinvointiohjain

Kunnat tuottavat suurimman osan asukkaille ja yrityksille tärkeistä peruspalveluista. 
Palvelutarpeet tulevat suunnitelmavuosina muuttumaan perusteellisesti erityisesti väestön 
ikääntymisestä johtuen. Ohjelma tunnistaa, että alueen kuntien väkiluku vähenee ja ikääntyy 
edelleen. Tämä edellyttää toimijoiden osalta yhteistyön syventämistä ja laaja-alaistamista sekä 
yhteisten toimivien ratkaisujen löytämistä myös niin, että tehdään rohkeita ja uudenlaisia  
palvelutuottamisen ratkaisuja. Hyvinvointipalveluiden osalta se tarkoittaa hanketoimintaa,  
joka lisää yrittäjämäistä toimintaa ja synnyttää yritystoimintaa palveluiden tuottamiseksi. 

Elinvoimaisen yritystoiminnan toimintaympäristön kehittämiseksi Outokaira tuottamhan ry 
on aktiivinen ja verkostoituu sekä tarvittaessa käynnistää hankkeita, joiden avulla  
hyödynnetään, kehitetään ja jopa rakennetaan alueelle tarvittavat tietoliikenneyhteydet. 
Tässä työssä painotetaan Outokaira tuottamhan ry:n roolia verkostotoimijana sekä  
rahoituksen täydentäjänä. 
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Lähtökohtana on järjestää sellaiset laajempien toimijatahojen hyväksymät tietoliikenne-
yhteydet, jotka palvelevat keskeisillä alueilla laadukasta vapaa-aikaa ja etätyötä. Kullekin 
alueelle räätälöidään sopivin rahoitus- ja hallintoratkaisu. Rahoitus kohdistuu pääsääntöisesti 
tarpeiden etsimiseen, yksityisten sitouttamiseen sekä räätälöintiin. 

Kaksoiskuntalaisuuden, laadukkaan vapaa-ajan ja etätyön näkökulmasta kehitetään  
alueen palvelutarjontaa ja hyvinvointia kyläyhteisöjen avulla. Lisätään vapaa-ajan  
Outokaira-visiota palvelevaa hyvinvointipalvelujen tarjontaa sekä täydennetään julkisia palve-
luja etsien paikallisia ratkaisuja perustuen alueelta nousevaan tarpeeseen ja tahtoon olla  
mukana toteuttamassa hyvinvointia ja palveluja. Kannustetaan omalla asenteella,  
tiedottamisella ja mahdollisesti hanketoiminnalla kyliä pienimuotoiseen ja perustasoiseen, 
sopimukselliseen palvelutuotantoon. 

Selvitetään kyläsuunnittelua hyödyntäen vapaa-ajan vision kannalta keskeisiä julkisia  
ja muita palvelupuutteita. Sellaisia voivat olla pelastuspalvelut, kotityöt, huvilatalonmiehet,  
vartiointi jne. Palveluiden tuottamista räätälöidään paikallisesti alueen kyläyhteisöjen ja  
yrittäjien kanssa sekä suunnitellaan palvelujen rahoitus ja järjestetään tarvittaessa koulutusta.

5.7.5.  Verkosto-ohjain

Verkosto- ja yhteistyöstrategialla tavoitellaan verkostoitumisen ja yhteistyön astetta, joka 
on vision toteuttamisen kannalta riittävä. Verkostoitumista ja yhteistyötä ohjaava punainen  
lanka on verkostoitua ja tehdä yhteistyötä ainoastaan, jos siitä on todennäköisesti selkeää hyö-
tyä vision saavuttamisessa. Outokaira jatkaa hyvin toimivaa yhteistyötä Lapin toimintaryhmien 
kanssa ja etsii yhteiset kehittämisasiat. Outokaira käynnistää lähitulevaisuudessa selvitystyön 
verkostoitumisen ja yhteistyön toteuttamiseksi.

Verkostoituminen ja suunniteltu klusteritoiminta rakennetaan yhteistyölle, jossa toimijoina 
ovat Lapin TE-keskus, Lapin liitto, Lapin lääninhallitus, kunnat, seutukunnat, kuntien ja  
seutukuntien elinkeinoyksiköt, kuntien maaseutuyksiköt, alueen työvoimaviranomaiset,  
yritykset ja niiden toimijaverkostot sekä korkean asteen oppilaitokset, aikuiskoulutus,  
kyläyhdistykset, -toimikunnat, 4H-yhdistykset ja erilaiset kylien aktiiviset toimijat.

Verkostoituminen ottaa huomioon erilaisten ohjelmien ja niiden tavoitteiden tavoitteet  
ja toimenpiteet niin, että Onnellinen Outokaira -ohjelma ei ole muusta irrotettu erillinen  
ohjelma, joka ei pyri yhteiseen tahtotilaan.

5.7.6.  Ympäristöohjain

Hyvä ympäristö on tärkeä Outokairan alueen kilpailukyvyn tekijä, ja vastuu tulevista  
sukupolvista velvoittaa pitämään huolta ympäristöstä ja luonnonvaroista. Luonnon hyvinvointi 
on paitsi matkailun myös väestön viihtyvyyden ja uusien asukkaiden saamisen edellytys.  
Tulevaisuudessakin Outokaira on puhtaasta ilmastaan, vedestään, luonnontuotteistaan ja  
metsistään kuuluisa turvallinen alue tehdä työtä ja viettää laadukasta vapaa-aikaa. 

Tavoitteena on luonnonvarojen kestävä käyttö, viihtyisän ja terveellisen ympäristön  
luominen sekä luonnon monimuotoisuuden ja sen kestävän hyödyntämisen turvaaminen 
järjestämällä alueen ympäristön- ja maisemanhoitoa sopimuksellisesti. Siksi Outokaira  
tuottamhan ry on aktiivinen toimija sopimuksellisen toiminnan käynnistäjänä.
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 Outokaira käynnistää tarvittaessa hanketoteutuksia, joiden avulla luontomatkailun ja vapaa-
ajan Outokaira-vision kannalta keskeiset maisemanhoitokohteet sekä järkevimmät tekniset  
maisemanhoitoratkaisut voidaan toteuttaa. Outokaira tuottamhan ry aktivoi alueen  
kyläyhteisöjä ja nuoria, sekä muita alueen maisemasta kiinnostuneita tahoja  
maisemanhoitoon. 

5.7.7.  Tunnettuusohjain

Tunnettuusstrategialla tavoitellaan riittävää tunnettuutta eri sidosryhmissä sekä  
potentiaalisissa asiakkaissa. Tunnettuutta tulee saada lisättyä niin alueen sisällä kuin  
alueen ulkopuolella, myös lähinaapurissa Ruotsissa. Tunnettuusstrategialla on olennainen 
merkitys Outokairasta syntyvän mielikuvan muodostamisessa. Outokaira on oman aktiivisen 
läpinäkyvyyden toteuttamisen lisäksi aktiivinen toimija Lapin toimintaryhmien yhteisen  
tiedottamishankkeen käynnistäjä ja toteuttaja, josta lisää kappaleessa 12.2.

5.7.8. Outokairan läpinäkyvyyden periaate

Toiminnan läpinäkyvyyden periaatteen toteuttaminen edellyttää toimimista niin, että  
toimintaryhmän asiakkaat, kumppanit, rahoittajat ja muut sidosryhmät voivat arvioida  
toimintaryhmän ohjelman toteuttamista ja toimintaa hyvän informaation ja aidon yhteistyön 
avulla. Toiminnassa se näkyy informaation ja tietojen esittämistä oikeassa suhteessa  
toimenpiteiden ja toiminnan vaikutuksiin. Myös sidosryhmien tärkeäksi kokemien näkökohtien  
ja informaatio-odotusten huomioiminen on olennainen osa toteutus- ja raportointiprosessia. 
Kaaviossa 5 on kuvattu ohjelman läpinäkyvyyden periaatetta.

Kaavio 5. Kehittämisohjelman läpinäkyvyyden periaate
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Ohjelman strategisena lähtökohta on toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelman periaatteiden mukaisesti eri toimintalinjoja. Toimintalinjojen keskinäisen painotuksen ja 
niiden sisään rakennettujen toimenpiteiden painotukset ratkaisee Onnellinen Outokaira –ohjema. 
Ohjelma on huomioinut alueen kuntien ja ihmisten tarpeet sekä Lapin maakuntaohjelman, Maa 
Ponteva –ohjelman, Lapin TE -keskuksen maaseutuohjelman painotukset sekä muiden maaseu-
dun kehittämiseen liittyvien ohjelmien painotukset.

Ohjelman toimintalinjojen rahoituksen prosenttiosuudet ovat sitovia linjakohtaisesti. Sitä 
vastoin toimintalinjojen toimenpiteiden rahoitusosuudet ovat alustavia arvioita toimenpiteiden 
suuruuden ja vaikuttavuuden ohjelmatoteutukseen nähden. Näitä tullaan tarkentamaan ohjelma-
toteutuksen aikana.

Toimintalinja 1:  Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen

Toimintalinjatoteutuksella tavoitellaan maatalouden, porotalouden, elintarviketalouden,  
luonnontuotteiden, metsätalouden ja puunjalostuksen tuotantoketjujen kilpailukyvyn kehittämistä. 
Rahoitusosuus on 5 % kokonaisrahoituskehyksestä

Toimenpide 123:  Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen

Toimenpiteen arvioitu osuus linja 1 rahoituskehyksestä on 60 %. Toimenpidettä toteutetaan 
elinkeinotoiminnan kehittämishankkeina, yritysryhmän kehittämisenä ja yritysten investointeina, 
jotka voivat olla paikallisia tai koko ohjelma-aluetta koskevia. Kehittämis-  ja investointihankkeilla 
edistetään maa-, metsä- ja porotalouden tuotteiden jalostusarvoa ja pääsyä markkinoille sekä 
niihin liittyviä valmiuksia mm:

 •  luonnonmarjojen, kasvatettavien marjojen ja yrttien, sienten ja keruutuotteiden jatko- 
    jalostuksen kehittäminen ja investoinnit

 •  markkinointiosaamisen edistäminen ja verkostoituminen

 •  uusien jalostusprosessien kehittäminen, käyttöönotto ja investoinnit

 •  mekaanisesti puuta jalostavien yritysideoiden kehittäminen ja investoinnit
Toimenpiteellä ei alueellamme tueta eläinperäisten tuotteiden  ja perinteisten  

peltoviljelytuotteiden ensiasteen jalostusta.

Toimenpide 124:  Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden 
uusien tuotteiden, menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen

Toimenpiteen arvioitu osuus linja 1 rahoituskehyksestä on 40 %. Toimenpidettä toteutetaan 
elinkeinotoiminnan kehittämishankkeina, yritysryhmän kehittämisenä ja yritysten investointeina, 
jotka voivat olla paikallisia tai koko ohjelma-aluetta koskevia. Toimenpiteillä  edistetään  
investointeja ja tuotantotoiminnan hallintaan ja myyntiin liittyviä valmiuksia mm:

 •  terveysvaikutteisten elintarvikkeiden jatkojalostuksen ja suoramyynnin kehittäminen ja  
    investoinnit 

 •  tuotteita jalostavien yritysten ja tutkimuslaitosten tuotekehitys- ja innovaatiotyö

 •  mekaanisesti puuta jalostavien yritysideoiden kehittäminen ja investoinnit

 •  metsätalouden sivutuotteiden jalostus

6. TOIMINTALINJAT JA NIIDEN SISÄLTÄMÄT TOIMENPITEET



Toimintalinja 2: Ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen

Rahoitusosuus on 3 % kokonaisrahoituskehyksestä

Toimenpide 214: Maatalouden ympäristötuet 
 

Toimenpiteen arvioitu osuus linja 2 rahoituskehyksestä on 50 %. Toimenpide toteutetaan  
ei-tuotannollisena investointitukena koko ohjelma-alueella. Toimenpiteellä edistetään  
perinnebiotooppien hoitoa muiden kuin viljelijöiden toimesta osana asumisviihtyvyyttä,  
osallisuutta ja matkailullisesti tärkeän perinnemaiseman säilyttämistä matkailullisena arvona:
 •  arvokkaiden perinnebiotooppien hoito muiden kuin viljelijöiden toimesta
 •  perinteisten karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakennusten säilyttäminen ja  
    kunnostaminen

Toimenpide 216: Ei tuotannolliset investoinnit
 

Toimenpiteen arvioitu osuus linja 2 rahoituskehyksestä on 50 %. Toimenpide toteutetaan 
alueellisina ja koko ohjelma-aluetta koskevana maisemanhoitotyönä, jolla edistetään  
kulttuurimaiseman säilyttämistä matkailullisena arvona:
 •  arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen muiden kuin viljelijöiden  
    toimesta

Toimintalinja 3: Maaseutualueiden elämänlaatu ja maaseudun elinkeinoelämän 
monipuolistaminen

Toimintalinjan toteuttamisella tavoitellaan elinvoimaista maaseutua, jossa syntyy uusia  
yrityksiä ja työllisyyttä. Rahoitusosuus on 65 % kokonaisrahoituskehyksestä

A. Maaseudun elinkeinoelämän monipuolistaminen

Toimenpidekokonaisuuden toteuttamisen tavoitteena on elinvoimainen maaseutu, joka  
tarjoaa mahdollisuuden yritystoimintaan ja toimeentulomahdollisuuksia. Elinvoimaiseen  
toimintaympäristöön päästään lisäämällä liiketoimintaosaamista sekä menestymistä markkinoilla 
tukemalla, neuvomalla ja ohjaamalla. Rahoitusosuus on 52 % toimintalinjan rahoitusosuudesta.

Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle

Toimenpiteen arvioitu osuus on 20 % elinkeinoelämän monipuolistamisen rahoitus- 
osuudesta. Toimenpide toteutetaan pääasiassa maaseutuyritysten kehittämis- ja investointi- 
hankkeina. Toimenpiteillä edistetään työmahdollisuuksia maaseudulla ja parannetaan  
alkutuotantoyrittäjän ansaintamahdollisuuksia ja toiminnan monipuolistamista:
 •  elintarvikkeiden toisen asteen jalostusyritysten perustaminen, investoinnit ja  
    kehittäminen
 •  luonnontuotealan yritysten perustaminen, investoinnit ja kehittäminen
 •  hoiva- ja virkistyspalveluyritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  osuuskuntamuotoinen yrittäminen
 •  maaseutumatkailuyritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  palveluita tuottavien yritysten investoinnit ja kehittäminen

36



37

Toimenpide 312: Tuki yritysten perustamiseen ja kehittämiseen 

Toimenpiteen arvioitu osuus on 55 % elinkeinoelämän monipuolistamisen rahoitus- 
osuudesta. Toimenpide toteutetaan pääasiassa maaseudulla toimivien yritysten tai  
perustettavien yritysten investointi- ja kehittämishankkeina. Hankkeet voivat olla yritysryhmän 
kehittämistä, yrityksen investointia tai elinkeinotoiminnan kehittämistä. Toimenpiteillä edistetään 
liiketoimintaosaamista, sijoittumista markkinoille, tuotantotoiminnan hallintaan ja myyntiin  
liittyviä valmiuksia sekä toimeentulomahdollisuuksia ja työpaikkojen syntymistä  
asiantuntija-avun avulla yhteistyössä seudullisten yrityspalvelukeskusten, TE-keskuksen ja 
muiden asiantuntijaverkostojen sekä oppilaitosten kanssa:
 •  käsityöyritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  hoiva- ja virkistyspalveluyritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  luonnontuote- ja elintarvikealan toisen asteen yritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  nuorten yrittäjyyden edistäminen 
 •  maaseudulla toimivien matkailuyritysten investoinnit ja kehittäminen
 •  osuuskuntamuotoinen yrittäminen
 •  verkostoituminen ja maaseutuyrittäjien yhteistoiminnan kehittäminen

Toimenpide 313: Matkailuelinkeinojen edistäminen

Toimenpiteen arvioitu osuus on 25 % elinkeinoelämän monipuolistamisen rahoitus- 
osuudesta. Toimenpide toteutetaan alueellisina tai koko ohjelma-aluetta koskevina   
yritysryhmien kehittämisinä, yleishyödyllisinä investointeina tai elinkeinotoiminnan  
kehittämishankkeina. Hankkeilla kehitetään kansainvälisille markkinoille suunnattujen  
matkailutuotteiden syntymistä ja tuotekehitystä sekä myyntiin liittyviä myyntiyhteistyön  
valmiuksia:
 •  luontomatkailupalveluiden tuotteistaminen ja tuotteistuksen ohjaus
 •  aktiviteettimatkailukohteiden kehittäminen ja markkinointi
 •  matkailutuotteiden ja matkailuyritysten palveluiden laadun kehittäminen
 •  paikallisen kulttuurin kytkeminen matkailutuotteeksi ja kouluttaminen
 •  markkinointiviestinnän kehittäminen
 •  pienten matkailureittien kehittäminen, hyödyntäminen ja mahdollinen perustaminen
 •  yrityksen perustamisohjaus 

B. Maaseutualueiden elämänlaadun parantaminen

Toimenpidekokonaisuuden toteuttamisen tavoitteena on maaseutualueiden elämänlaatua ja 
elinoloja kehittävä toiminta aktivoimalla kyläyhteisöjä monipuoliseen ja suunnitelmalliseen kehit-
tämiseen. Toimenpidekokonaisuudella parannetaan maaseudun vetovoimaa.  
Rahoitus-osuus on 48 % toimintalinjan kokonaiskehyksestä.

Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut

Toimenpiteen arvioitu osuus maaseudun elämänlaadun rahoitusosuudesta on 15 %.  
Toimenpide toteutetaan paikallisina ja alueellisina yleishyödyllisinä kehittämis- ja  
investointihankkeina sekä elinkeinotoiminnan kehittämishankkeina. Näillä edistetään  
maaseudun vetovoimaa, elinoloja ja elämänlaatua sekä elinkeinoelämää:
 •  palvelutuottajien verkostojen kehittäminen
 •  kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnan kehittäminen
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 •  telemaattisten yhteyksien hyödyntäminen ja parantaminen
 •  hoiva-, ateria- ja siivouspalveluiden kehittäminen
 •  rakennusten kunnostamista ja elinkeinollisten palvelutoimintojen kehittämistä
 
Toimenpide 322:  Vapaa-ajan Outokaira on kylien kunnostusta ja kehittämistä

Toimenpiteen arvioitu osuus maaseudun elämänlaadun rahoitusosuudesta on 20 %.   
Toimenpide toteutetaan alueellisina ja koko ohjelma-aluetta koskevina yleishyödyllisinä  
kehittämis- ja investointihankkeina. Näillä edistetään uusien asukkaiden muuttamista 
asumaan vakituisesti alueelle, lisätään vapaa-ajan asumista, kyläympäristöjen viihtyisyyttä ja 
alueen vetovoimaisuutta.   Lisäksi luodaan uudenlaista toimintaa ja palveluita sekä  
madalletaan yrityskynnystä:
 •  kylien kehittämissuunnitelmien laatiminen ja päivittäminen
 •  kylien sisäisen ja kylien välisen yhteistyön ja tiedottamisen kehittäminen
 •  vapaa-ajan Outokairan markkinointi uusille asukkaille
 •  maaseudun vakituisten asukkaiden ja osa-aikaisten asukkaiden yhteistyön   
    kehittäminen ja voimavarojen yhdistäminen
 •  palveluiden kehittäminen
 •  nuorten innovaatioiden tukeminen
 •  nuorten kesäkauppa
 •  nuorten harrastusmahdollisuuksien tukeminen

Toimenpide 323: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen

Toimenpiteen arvioitu osuus maaseudun elämänlaadun rahoitusosuudesta on 25 %. 
Toimenpide toteutetaan alueellisina tai koko aluetta koskettavina yleishyödyllisinä kehittämis- 
ja investointihankkeina. Toimenpiteiden tavoitteena on edistää maaseudun kulttuuri- ja luon-
nonperinnön suojelua, säilymistä, identiteettiä ja niiden kautta maaseudun viihtyisyyttä sekä 
työtilaisuuksia:
 •  rakennusperinnön ja rakennusten ympäristön hoitohankkeet
 •  nuorten osallisuuden edistäminen paikallishistorian ja perinteen tallentajina
 •  paikallishistorian ja perinteen esilletuonti
 •  ympäristön viihtyisyyden parantaminen
 •  elinkeinollisten palvelutoimintojen kehittäminen kunnostettaviin tai rakennet  
    taviin rakennuksiin
 •  kylätalojen kunnostaminen teemahakua käyttäen

Toimenpide 331: Koulutus ja tiedotus

Toimenpiteen arvioitu osuus maaseudun elämänlaadun rahoitusosuudesta on 40 %. 
Toimenpide toteutetaan alueellisina koulutuksina, elinkeinotoiminnan kehittämishankkeina ja 
sitä tukevina ohjaus- ja neuvontatöinä. Toimenpiteiden tavoitteena on aktivoida maaseudun 
ihmisiä, erityisesti naisia ja nuoria yrittämiseen sekä syrjäytymisuhan alla olevia omaehtoiseen 
ja jatkuvaan kehittämiseen sekä ammattiosaamisen kohentamiseen.
Toimenpiteellä lisätään tiedon ja innovaation tehokasta välittymistä maaseudulla toimiville eri 
ammattiryhmille ja pienyrittäjille, jotta yritykset kehittyvät ja työllisyys lisääntyy.
Toimenpiteinä ovat mm:  
 •  yrittäjävalmiuksien ja yrittäjäverkostojen kehittäminen
 •  nuorten osallisuuden edistäminen tietotekniikan hyödyntämisessä vertaistukena
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 •  mikroyritysten koulutus
 •  kylien kehittäjien koulutus
 •  vertaisryhmien kehittäminen ja koulutus
 •  ympäristöosaamisen koulutus
 •  perinnekasvatuksen ja yrittäjyyskasvatuksen yhdistäminen
 
Toimintalinja 4: Leader

Rahoitusosuus on 27 % kokonaiskehyksestä. Leader–toimintatapaa sovelletaan kaikilla 
toimintalinjoilla 1-4. Toimintalinjat 3 ja 4 ovat kokonaisuudessaan käytettävissä mutta toiminta-
linjoista 1 ja 2 on valittu tietyt toimintalinjat:

Toimenpide 411: Toimintalinjan 1 toimenpiteet 123 ja 124
Toimenpide 412: Toimintalinjan 2 toimenpiteet 214 ja 216
Toimenpide 413: Toimintalinjan 3 kaikki toimenpiteet

Toimenpide 421: Alueiden ja valtioiden välinen yhteistyö

Toimenpiteiden tavoitteena on löytää uusia ideoita ja ratkaisuja toiminta-alueen kehittä-
miseen. Luoda uutta yhteistyötä maaseutualueiden välillä sekä lisätä kansainvälistä osaamista 
yhteistyöverkkojen avulla. Toimenpiteen arvioitu osuus on 14 % kokonaisrahoituskehyksestä.

Toimenpiteiden sisällöt noudattelevat ohjelman toimintalinjoja 1-4 ja toimenpiteitä ovat mm:
 •  kansainvälisten yrittäjäverkostojen kehittäminen, erityishuomio naisyrittäjissä
 •  nuorten osallisuuden edistäminen kansainvälisen hanketoiminnan kautta 
 •  kansainvälisen asiamiehen työn mahdollistava hanke
 •  useamman Leader-ryhmän käsityö-, luonnontuote- ja matkailuyrittäjien tiedon ja  
    osaamisen vaihtaminen ja markkinoinnin kehittäminen
 •  kylien paikallisesta kehittämistoiminnasta lähteneiden elinkeinollisten  
    matkailuhankkeiden kansainvälinen yhteishanke
 •  toimintaryhmien yhteistä tiedottamista ja kouluttautumista tukeva hanke

Toimenpide 431: Paikallisen toimintaryhmän toiminnan takaaminen, pätevyyden 
hankkiminen ja toiminnan edistäminen

Toimenpiteen arvioitu osuus on 13 % kokonaisrahoituskehyksestä eli 20 % koko ohjelman 
julkisesta rahoituksesta. Toimintalinjan 4 rahoitusosuudesta tämä on n. 49 %. Toimenpide toteu-
tetaan koko ohjelma-aluetta koskevana kehittämisohjelman ohjaushankkeena, jolla varmiste-
taan toimintaryhmän autonomia sekä avoin ja tasapuolinen toiminta:

 •  toimintarahalla varataan riittävät resurssit toimintaryhmätyön toteuttamiselle   
    sisältäen mm. henkilöstökulut, ostopalvelut, tilavuokrat, matka- ja kokouskulut
 •  toimintaraha turvaa toimintaryhmän pääasiallisen tehtävän toteuttaa hyväksyttyä  
    kehittämisohjelmaa toiminta-alueellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa
 •  hankehakijoille hallinto tarjoaa rahoitusmahdollisuuksista aktiivisen tiedottamisen,  
    neuvonnan, ohjauksen, hankesuunnitteluavun sekä tukee rahoittajien kanssa  
    käytävissä neuvotteluissa myös niissä toimenpiteissä, jotka ohjautuvat muihin  
    rahoituslähteisiin
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7. OHJELMAN KUSTANNUSARVIO JA RAHOITUS 

7.1 Ohjelman kustannusarvio, rahoitussuunnitelma ja jako toimintalinjoihin

Onnellinen Outokaira –kehittämisohjelman kokonaiskustannukset ovat 5.350.000 € (kaavio 6). 
Ohjelman rahoitussuunnitelma jakaantuu siten, että julkista rahoitusta ohjelmaan ohjautuu 65 % ja 
yksityistä rahoitusosuutta 35 %. Julkisesta rahoituksesta tulee alueen kunnilta 20 % ja 80 % EU:lta 
ja valtiolta. Rahoitussuunnitelma on kuvattu taulukossa 5. Kuntien rahoitusosuuden jakaantuminen 
on kuvattu taulukossa 6. 
Kaavio 6. ja kaavio 7. kuvaavat ohjelman kustannusten jakaantumista eri toimintalinjoihin.
 

Kaavio 6. Kustannusten arvioitu jakaantuminen eri toimintalinjoille prosentteina   
kokonaiskustannuksista.
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Kaavio 7. Toteutettavien toimintalinjojen osuudet

Ohjelman jakautuminen eri toimintalinjoihin



Rahoitussuunnitelma 2007-2013 

Taulukko 5.

Kuntien rahoitusosuuden jakaantuminen 2007-2013 

Taulukko 6.
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8. HANKKEIDEN MÄÄRÄLLISET JA LAADULLISET  TAVOITTEET

8.1 Määrälliset tavoitteet 

Taulukko 7.

8.2 Laadulliset tavoitteet 

Kunkin Leader-rahoituksesta rahoitettavan hankkeen tulee täyttää kaikissa toimintalinjoissa 
ja toimenpiteissä seuraavat valintakriteerit. Lisäksi kussakin toimintalinjassa ja toimenpiteessä 
on omia valintakriteereitä:
 •  paikallislähtöisyys ja alhaalta-ylöspäin –periaatteen toteutuminen
 •  hanke toteuttaa Onnellinen Outokaira kehittämissuunnitelmaa ja täyttää sille asetetut  
    valintakriteerit
 •  pääasiallinen hyöty kohdistuu maaseutualueelle
 •  tasa-arvotavoitteet toteutuu
 •  maaseudun nuorten elinolojen ja/tai yrittäjyysvalmiuksien tukeminen
 •  yhteistyön, verkostoitumisen ja sosiaalisen pääoman edistäminen
 •  riittävä yksityinen rahoitusosuus ja hankkeen aikaisen rahoituksen riittävyys
 •  positiivinen vaikutus työllisyyteen, elinkeinotoimintaan ja/tai maaseudun asukkaiden  
    elinoloihin
 •  alueen asukkaiden, yrittäjien, yhteisöjen ja järjestöjen osaamisen kasvattaminen
 •  kestävän kehityksen toteutuminen
 •  hankkeessa on uudenlaista tai uutta kokeilua
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Hankkeiden valintakriteereinä käytetään mahdollisuuksien mukaan myös ryhmän omia 
laadullisia tavoitteita seuraavasti:
 •  parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua
 •  lisää asukkaiden osaamista ja yhteistyökykyä
 •  parantaa yritysten kannattavuutta
 •  parantaa yritysten ja yhteisöjen välistä yhteistyöt  
 •  lisätä alueen tunnettuisuutta/kiinnostavuutta
 •  parantaa yritysten toimintaympäristöä
 •  lisää yritysinvestointeja

Hankevalinnoissa noudatetaan Leader-valintakriteerien lisäksi seuraavia toimintaryhmän  
määrittelemiä kriteerejä:
 •  pienten hankkeiden tulee kuulua osana laajempaan kokonaisuuteen
 •  hankkeen panos/tuotos suhde tulee olla kohdallaan
 •  edistää alueen sisäistä ja ulkoista yhteistyötä
 •  edistää kulttuuriperinteen hyödyntämistä elinkeinollisesti
 •  hankkeeseen sitoutumisen tulee olla vahva

Lisäksi alueiden välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa toteutetaan seuraavia kriteerejä:
 •  hankkeiden tulee olla Onnellinen Outokaira –ohjelman painopisteiden mukaisia
 •  hankkeiden tulee edistää alueen elinkeinotoimintaa pois lukien toimintaryhmien  
    yhteiset tiedottamis- ja koulutushankkeet
 •  hankkeiden tulee edistää alueen tuotteiden/palveluiden markkinointia
 •  kansainvälisten hankkeiden tulee edistää alueen asukkaiden kansainvälistymistä 

9.KEHITTÄMISOHJELMAN YHTEENSOVITUS JA TYÖNJAKO

9.1 Lapin maaseutustrategia

Lapin neljä toimintaryhmää ja Lapin TE-keskuksen maaseutuosasto ovat tehneet  
kehittämisyhdistysten ohjelmien ja Lapin maaseutustrategian 2007 –2013 yhteensovittamista. 
Ohjelmista tiedottaminen ja yhteensovittaminen aloitettiin seutukuntakohtaisilla tilaisuuksilla 
17.6.2005 Pellossa ja 21.6.2005 Torniossa. 

Syksyllä 2005 käytiin useita toimintaryhmien yhteisiä ja ryhmäkohtaisia yhteensovitusneu-
votteluita, mutta silloin näkemykset eivät vielä täysin kohdanneet toisiaan. 

Toimintaryhmät ja Lapin TE-keskuksen maaseutuosaston henkilöt ovat käyneet neuvotte-
luita MMM:n antaman palautteen jälkeen 31.5.2006 ja 13.6.2006. Lisäksi ryhmäkohtaiset neuvot-
telut on pidetty 18.8.2006 sekä ryhmien yhteinen neuvottelu 1.9.2006.

Onnellinen Outokaira –kehittämisohjelma ja Lapin maaseutustrategian yhteensovitus on 
mennyt oikeaan suuntaan. Outokairan ohjelmassa on tuettavana toimintana käsityöyrittäjyyden 
tukeminen, kulttuurihankkeiden tukeminen sekä pienimuotoinen mekaaninen puunjalostus. Näitä 
taas Lapin maaseutustrategiassa ei ole. Vastaavasti bioenergian tukeminen ei kuulu Outokairan 
ohjelmaan mutta TE-keskuksen ohjelmaan kuuluu.

Tuettavien yritysten koon suhteen on sovittu, että Outokairan kehittämisohjelman resursseil-
la tuetaan pääsääntöisesti pienehköjen yritysten investointeja, joista useat ovat vielä käyn-
nistyviä yrityksiä. Säädösten mukaiset rajat ovat silti käytettävissä. Yrityksen koon ollessa 2 htv 
tai kustannusarvion ylittäessä 80.000 €:n, käydään koordinaationeuvottelut maaseutuosaston 
kanssa. 

Outokaira tuottamhan ry ei tule rajoittamaan yrityksiä sen mukaan, onko yritys maatilakyt-
kentäinen vai ei. Rajat löytyvät ohjelman sisällöstä ja Manner-Suomen maaseudun kehittämis-
ohjelmasta ja Suomen maaseutustrategiasta. Kuitenkaan puhdasta maataloutta ei toimintaryh-
män kautta rahoiteta. Taajamayrityksiä mahdollisesti rahoitettaessa käytetään vahvaa harkintaa. 
Ohjelman kautta tuleva yritystuki pyritään priorisoimaan maaseudulle. Sovittiin, että sovelletaan 
yhteneväistä, maaseutuosaston ratkaisukäytännön mukaista yritystuen kohdentamista ja tasoa.
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Lapin TE-keskuksen maaseutuosaston kanssa on lisäksi sovittu, että maaseutuosasto 
rahoittaa ohjelmastaan eläinperäisten (kotieläintalous ja poro) tuotteiden ja perinteisten  
peltoviljelykasvien 1. asteen jalostuksen alkutuotantotiloilla. Outokaira tuottamhan ry voi siis 
rahoittaa muuta alkutuotantotiloilla tapahtuvaa ohjelmansa mukaista 1. asteen jalostusta  
(esim. marja, yrtti, puu- ja muut luonnontuotteet, riista, kala). Rajatapauksissa ja  
tulkinnanvaraisissa ko. hankkeista neuvotellaan.

Kylien kehittäminen kuuluu voimakkaasti Onnellinen Outokaira ohjelmaan. Lapin  
maaseutustrategian mukaisesti maakunnallinen kylätoimintaorganisaatio tulee ottamaan  
nykyistä enemmän vastuulleen kylien alkuvaiheen järjestäytymisen ja kyläsuunnittelun.  
Tämä menettelytapa tuo onnistuessaan toimintaan varmaan jatkossa pitkäjänteisyyttä ja hyviä  
tuloksia.

Neuvotteluiden tuloksena ollaan päädytty ratkaisuun, jonka perusteella maaseutuosasto 
rahoittaa koordinaatiotyyppiset, laajat kehittämis- ja ns. runkohankkeet ja toimintaryhmä  
paikallislähtöisiä pienempiä hankkeita, jotka toteutetaan koordinoituina ja integroituina  
runkohankkeisiin. Maaseutuosaston kanssa on sovittu, maantieteelliseltä laajuudeltaan  
enintään kuntakohtaiset hankkeet ovat lähtökohtaisesti paikallisia hankkeita, joita  
toimintaryhmät voivat rahoittaa. Kuntaa laajemmista hankkeista neuvotellaan ryhmän ja  
maaseutuosaston kesken. On huomattavaa, että Outokaira tuottamhan ry:n toimintatapaan  
on kuulunut hyvällä menestyksellä toimiminen siten, että koko toiminta-aluetta kattavasti on 
rakennettu runkohankkeita ohjelman eteenpäinviemiseksi.

9.2 ESR- ja EAKR-ohjelmat

Outokaira tuottamhan ry on osallistunut seutukohtaisiin suunnittelutilaisuuksiin, joissa on 
Lapin liiton johdolla suunniteltu EAKR- ja ESR –ohjelmaa. Lisäksi on osallistuttu sidos- 
ryhmäneuvotteluun, jossa on käsitelty Pohjois-Suomen alueellista EAKR -toimenpide- 
ohjelmaa. 

Outokaira on tavoite 1-ohjelmakaudella toteuttanut itse tai yhteistyökumppaneidensa 
kanssa yhteistyössä niin EAKR kuin ESR -rahoituksella toteutettuja hankkeita. Etenkin ESR 
-rahastosta on yhdistyksemme toteuttanut omia koulutushankkeita yrittäjyyteen ja naisten  
toiminnan kehittämiseen. Yhteistyö eri rahoittajien kanssa on ollut hyvää. 

Tulevasta toimintaryhmän ohjelmasta on käyty yhteensovitusneuvottelut Lapin liiton ja  
TE-keskusten yritysosaston kanssa 15.8.2006. Neuvottelut TE-keskuksen työvoimaosaston 
kanssa on ollut 30.8.2006. Outokaira tuottamhan ry:n kehittämisohjelman sisältö mahdollistaa 
sen, että ohjelmatoteutuksessa voidaan hakea erillistä ESR-hanketta esimerkiksi yrittäjyyden 
kehittämiseen. 

9.3 Maakuntaohjelma

Onnellinen Outokaira -kehittämisohjelma on yhteensopiva Lapin maakuntaohjelman 2007-2010 
kanssa. Yhdistys on osallistunut ohjelman suunnittelutyöhön ja on antanut maakuntaohjelmasta 
lausunnon kokouksessaan 22.8.2006.

9.4 Lapin kylätoimintaohjelma  ja yhteisötalouden strategia

Lappiin laadittu kylätoimintaohjelma ja yhteisötalouden strategia on yhteensopiva Onnellinen 
Outokaira -kehittämisohjelman kylien kehittämistä koskevan osan kanssa. 
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10. KÄYDYT YHTEISTYÖNEUVOTTELUT

10.1 Lapin toimintaryhmien yhteiset neuvottelut

Lapin neljä toimintaryhmää ovat pitäneet yhteisiä neuvotteluita läänissä toimivien  
organisaatioiden kanssa. 

Paliskuntain yhdistys ja toimintaryhmät kokoontuivat 5.5.2006. Tulevalle  
ohjelmakaudelle löydettiin useita asioita, joita voidaan toteuttaa toimintaryhmien ohjelmissa. 
Outokairan kehittämisohjelma sisältää jo useita asioita, joita neuvottelussa tuli  
esiin: mm. pienjalostuksen kehittäminen, yrittäjyyden edistäminen, poro-ohjelmapalveluiden 
kehittäminen ja pienyrittäjien saattaminen yhteen. 

Lapin yliopiston eri tiedekuntien ja osastojen kesken toimintaryhmät ovat neuvotelleet 
23.5.06 ja 22.6.06. Neuvottelut olivat molemmille osapuolille antoisia, sillä kentän tarpeita ja 
yliopiston antamia mahdollisuuksia voitiin peilata yhdessä. Tulevalla kaudella yhteistyö tulee 
olemaan konkreettista.

Lapin toimintaryhmien toiminnanjohtajat neuvottelivat 22.5.06 keskenään. Neuvottelun 
tuloksena kirjattiin yhteistyöasioiksi yhteinen tiedotustoiminta, yhteinen kansainvälinen toiminta 
sekä yhteinen koulutus. 
 

10.2 Muut yhteisneuvottelut ja yhteensovittaminen

Kalatalouteen liittyvään EKTR-ohjelmaluonnokseen liittyen on neuvoteltu useiden  
toimintaryhmien ja Oulun ja Kainuun alueen kalatalouteen liittyvien henkilöiden kesken.  
Todettiin, ettei Pohjois-Suomeen saada välttämättä kovin monta kalatalousryhmää.  
Jatkovalmisteluita tekevät Nouseva Rannikkoseutu ry ja Myötäle ry. Nouseva Rannikkoseutu ry 
on kokoamassa Pohjanlahden merialueen ohjelmaa, joka ulottuu Kokkolasta Tornioon. 

Kemi-Tornio kehittämiskeskuksen alue ulottuu niin Peräpohjolan Kehitys ry:n kuin 
Outokaira tuottamhan ry:n alueille. Ko. organisaatiot ovat neuvotelleet 12.6.06. Sovittiin, että 
oman alueen asiantuntijana tulemme jatkossa vaihtamaan tiiviisti mielipiteitä kehittämisasioita 
ja tapaamiset järjestetään säännöllisiksi. Tulevalla ohjelmakaudella tullaan käynnistämään  
toimenpiteitä maaseudun ja kaupungin yhteistyön kehittämiseksi kolmannen sektorin  
toimijoiden välillä. 

Yhteistyöneuvottelussa Tornion elinkeinoyhtiö  Team Botnian kanssa 14.8.2006 todettiin, 
että alueella riittää työsarkaa. Team Botnia näkee hyväksi, että maaseutualueiden  
kehittämisessä on mukana asiansa osaava yhteistyökumppani. 

Tornion alueella elinkeinoneuvontaa antavat tahot ovat tiivistämässä yhteistyötään Lapin 
TE-keskuksen johtaman yrittäjyyshankkeen avulla. Hanke on tuonut eri tahot saman pöydän 
ääreen 7.9.2006 järjestetyssä tilaisuudessa, jonka tavoitteena oli kartoittaa eri tahojen tehtäviä 
ja löytää yhteistyötä sekä poistaa mahdollisia päällekkäisyyksiä. Yhteistyötä jatketaan  
tulevaisuudessakin.

Outokaira tuottamhan ry:n edustajat ja Tornionlaakson Kehitys Oy:n toimitusjohtaja ovat 
neuvotelleet yhteistyöstä 22.8.2006. Tornionlaakson kehitys Oy on Pellon ja Ylitornion 
kuntien alueella toimiva elinkeinojen kehittämisen ja aluekehittämisen organisaatio, jossa  
kuntien omistuksen lisäksi osakkaina ovat molempien kuntien yrittäjäyhdistykset. Yhtiö  
toteuttaa omistajien tahdosta yritystoiminnan kehittämistä tarjoten tukea ja neuvontaa yritys-
toiminnan aloittamiseen ja laajentumiseen. Lisäksi yhtiö on alueellinen kehittäjä ja alueen  
tunnetuksi tekijä. 
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Kolmas keskeinen toiminta on alueellinen edunvalvonta silloin, kun se koskee yritystoimintaa. 
Todettiin, että Onnellinen Outokaira –ohjelman yrittäjyyden edistämiseen tähtäävä kouluttava, 
neuvova ja konsultoiva työ täydentää hyvin sitä toimintaa, jota kehitysyhtiö tekee.  
Toimintaryhmän toivotaan tavoittavan uusia yrittäjiä väistyvien tilalle sekä tekevän yhteistyötä 
perusyrittäjyyden markkinoinnissa. Ohjelmaan kirjatut toimialapainotukset käsityöhön,  
matkailuun, hyvinvointipalveluihin ja perinteen sekä maisemaperinteen säilyttämiseen on toimiva 
lähtökohta yhteistyön kehittämiseen samoin kuin keskittyminen maaseutukytköksissä olevaan 
yrittämiseen. Ohjelman matkailupainotus sopii hyvin ajatukseen matkailun  
laajemmasta kehittämisestä. 

Tornionlaakson Kehitys Oy, alueen kunnat ja Tornionlaakson työvoimatoimisto ovat luon-
nostelleet yrityspalvelupistesopimusta (joka Lapissa on lähinnä yrityspalveluverkosto), jossa 
Outokaira tuottamhan ry tulee olemaan yksi kumppani. Toiminnan tiivistämiseksi ja hyviin tuloksiin 
pääsemiseksi Outokaira tuottamhan ry ja Tornionlaakson Kehitys Oy tulevat järjestämään sään-
nöllisiä keskusteluita alueen kehittämiseen liittyen.

Meri-Lapin työvoimatoimiston ja Tornionlaakson työvoimatoimistojen kanssa  
jatketaan hyvää yhteistyötä. Toimintaryhmän yrittäjyyttä painottava ohjelman osa täydentää hyvin 
sitä toimintaa, jota työvoimatoimistot omissa toimenpiteissään painottavat ja toteuttavat. Lisäksi 
toimintaryhmän ohjelmaan kirjattu kouluttava, ohjaava, neuvova ja konsultoiva työ alkavien  
yritysten syntymiseksi tukee työvoimatoimiston yrityspalvelupisteiden ja yhteistyöverkostojen 
toimintaa. Toimintaryhmän toiminta edellyttää verkostomaista toimintaa, jota tullaan edelleen 
jatkamaan. Yhteisiä neuvotteluita tullaan järjestämään säännöllisesti.

Lapin 4H-piirin, Outokaira tuottamhan ry:n ja Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n 
yhteisessä neuvottelussa 15.8.2006 todettiin löytyvän yhteisiä asioita Lapin 4H-piirin ja sitä kautta 
myös 4H-yhdistysten kanssa. Näitä ovat mm. nuorten yrittäjyyteen liittyvät asiat, kansain- 
välisyys ja lähialueyhteistyö.

Lapin kylätoiminnan tuki ry:n kanssa neuvottelussa 18.8.2006 todettiin  yhteistyö- 
asioita olevan mm. kylien kehittämissuunnitelmien tekeminen ja kyläsuunnittelijoiden koulutus.

ProAgria Lapin kanssa on jo ollut hyvin toimiva yhteistyö, jota tullaan jatkamaan.  
Yhteistyöneuvottelussa 30.8.2006 todettiin, että kentällä toimivia aikaansaavia tahoja  
ja ihmisiä on vähän. Siksi tulisikin tuntea ihmisiä enemmän ja yhdistää voimavaroja kunkin  
vahvuuksien mukaan. Tuloksia ja vaikuttavuutta saavutetaan yhteistyöllä, joka ottaa huomioon 
asiakkaiden, kumppaneiden, rahoittajien ja muiden osallisten odotukset.

  
       Outokaira tuottamhan ry ja ProAgria Lappi ovat sopineet ohjelmakauden 2007-2013  
yhteistyöstä seuraavaa: ”Onnellinen Outokaira” -kehittämisohjelmaan kirjatut toimialapainotukset 
käsityöhön, matkailuun, hyvinvointipalveluihin ja perinteen sekä maisemaperinteen säilyttämiseen 
on toimiva lähtökohta yhteistyön kehittämiseen. Samoin ohjelmaan kirjattu maatilakytkentäiseen 
yrittämiseen keskittyminen ja ohjelman matkailupainotus sopivat hyvin ajatukseen matkailun 
laajemmasta kehittämisestä.

 
       Sovittiin, että yhteistyötä ryhdytään kehittämään toimintalinjan 2 toimenpiteissä 214 ja 216 
sekä toimintalinjan 3 toimenpiteissä 311, 312, 313 ja 331. Lisäksi sovittiin, että ProAgria Lappi on 
valmis tuomaan vuoropuheluna toiminnan yhteydessä esiin nousseet hankeideat toimintaryhmän 
tietoon. Yhteistyötä voidaan kehittää myös hanketoiminnan ohjausryhmätyön kautta ja kylähank-
keiden hallinnoinnin, koulutuksen ja kehittämisen sektoreilla.

Toimintaryhmän ohjelma edellyttää verkostomaista toimintaa ja verkostossa olevat  
monet eri toimijatahot ovat samoja kuin ProAgria Lapillakin. Sen vuoksi on ohjelmatoteutuksen 
yhteydessä helppo todeta yhteinen kehittämissuunta, yhteistyö ja vuorovaikutus.  
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11. TOIMENPITEIDEN SEURANTA 

Onnellinen Outokaira -ohjelman seurannan perustan muodostaa tavoitteisiin tähtäävien  
toimenpiteiden toteuttamiseksi käynnistyvien hankkeiden vaikuttavuuden arviointi ennen  
hankkeen toteuttamista

Toimenpiteiden ja hankkeiden tulee palvella alueen asiakaslähtöistä kehittämistä ja  
seurata kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista. Panos/tuotos suhteen tulee olla  
kohdallaan.

Tuloksia seurataan säännöllisesti hankekohtaisella seurannalla ja varojen käytöllä.  
Hankkeiden seurannasta vedetään yhteen säännöllisesti seurattavia tarkistuskokonaisuuksia  
ja koko ohjelmatoteutusta varten laaditaan raportointimalli, joka mahdollistaa ohjelman  
arvioinnin pohjaksi vaikuttavuusseurantatietoa. Alueen kehittymistä seurataan sekä yleisin  
että erityisin mittarein. 

Leader-ohjelmassa käytettävien indikaattorien lisäksi toiminnasta seurataan lisäksi:

  •  hankkeiden rahoituspäätöksen mukaisten tavoitteiden toteutuminen

 •  painopisteiden toteutuminen

 •  yritysten syntyminen

 •  yritysten elinkelpoisuuden lisääminen

 •  maaseudun yritysten investointien vaikuttavuus

 •  kyläsuunnitelmien toteutuminen

 •  koulutusten vaikuttavuus

 •  rahoituksen toteutuminen

 •  varojen käyttö

12. TIEDOTTAMINEN JA AKTIVOINTI

12.1 Tiedotus Outokairassa

Yhdistys toteuttaa kehittämisohjelmansa mukaista läpinäkyvyyden periaatetta  
tiedottamalla aktiivisesti toiminnan tuloksista ja toimenpiteiden vaikuttavuudesta informaation 
avulla ja säännöllisen yhteistyön avulla asiakkaille, kumppaneille, rahoittajille ja muille  
sidosryhmille.

Nettitiedotuksen välineenä tulee jatkossakin olemaan omat internet sivut, joita pidetään  
säännöllisesti ajan tasalla  ja niiden sisältö rakennetaan niin, että sivuilta tarvittaessa saa  
tarpeellisen ajankohtaisen informaation, opastuksen ja sieltä aina löytyy ajankohtaiset asiat,  
hakulomakkeet, tietoa toteutuneista hankkeista ja yleistietoa toiminnasta. Sivuille liitetään  
yhteydenotto- ja palautteenanto mahdollisuus. Sivuille tehdään myös kehittämisohjelmasta 
tiivistelmä.



WWW-sivujen lisäksi ohjelmakauden aikana tullaan julkaisemaan sähköistä  
”Pylpyrä-tiedotetta” 3-5 kertaa vuodessa. Kulloisenkin tarpeen mukaan tiedote on mahdollista 
eriyttää tai teemoittaa asiakastiedotteeksi, kumppanuustiedotteeksi ja eri sidosryhmä- 
tiedotteeksi. Pylpyräsanomaa käytetään paikallislehdissä tapahtuvien maksullisten  
ilmoitusten tukena rahoituksen hakumahdollisuudesta tiedottamiseen.

Outokairan alueella toimii kaksi paikallislehteä, joiden kanssa laaditaan uudenlainen  
tiedottamissopimus. Sopimuksen mukaan ko. lehtien toimittajat ottavat viikoittain yhteyttä  
toimintaryhmään, jolloin ajankohtaiset asiat voidaan tuoda saman viikon lehdissä esille.  
Toimittajatapaamisissa nostetaan esiin julkaistavaksi sellaista informaatiota, joka auttaa  
toimijoita ja asiakkaita ottamaan yhteyttä kulloinkin tarvitsemaansa hankkeeseen tai  
henkilöön. 

Lisäksi erillisenä toteutuksena alueella ilmestyvien paikallislehtien kanssa uusitaan  
sopimus siitä, että ”Outokaira tiedottaa” -palstalle voidaan laittaa säännöllisesti  
tiedotustyyppisiä asioita. Tätä mahdollisuutta ovat alueen hankkeet käyttäneet aktiivisesti.

Osa paikallislehtien numeroista jaetaan ilmaisjakeluna joka talouteen. Näiden  
ns. peittojakeluna toimivien paikallislehtien käyttäminen tärkeänä tiedotus-kumppanina  
toteuttaa periaatetta, jolla paikallistiedotusta saadaan vietyä merkittävästi eteenpäin  
saavutettavuuden lisäämiseksi. Sen lisäksi näkyvyyden ja vaikuttavuuden periaatetta  
noudattaen käytetään toiminnan viestinnän välineenä maakuntalehtiä ja maakuntaradiota.

Toimintaryhmä tiedostaa, että sen yhteistyökumppaneiden ja muiden sidosryhmien  
joukosta on muodostettavissa vaikuttajaverkosto, jota ruokitaan tarvittavalla informaatiolla 
säännöllisesti ja jonka kanssa sovitaan tiedottamisen periaatteesta. Myös hankkeita toteuttavat 
projektit ovat yhteydessä vaikuttajaverkostoon kulloinkin tarkoitukseen valmistetun  
materiaalin avulla.

Toimintaryhmä laatii informaation tueksi tarvittavan esite- ja muun mainosmateriaalin,  
jonka sisältö kertoo ohjelman päämäärän keskeiset tavoite- ja strategiaosat. Mainosmateriaali 
on ilmeeltään toimintaan mukaansa houkutteleva. 

12.2 Lapin yhteinen tiedotushanke

Lapin neljä toimintaryhmää ovat suunnitelleet yhteisen tiedottamishankkeen toteuttamista. 
Hankkeen toteuttamisella ja siitä saadulla kokemusopilla saadaan näkyvyyttä koko  
läänintasolla. 

Yhteisen tiedottamisen tavoitteena on toimintaryhmien tiedottamisen tehostaminen ja  
säännöllinen näkyminen paikallisissa tiedotusvälineissä sekä toimintaryhmien näkyvyyden vah-
vistaminen maaseudun kehittäjäorganisaatioina. Lisäksi tiedottamisella tehdään  
tunnetuksi maaseudun kehittämisen välineitä. 

Toimintaryhmien yhteistyön tiivistämiseksi ja tiedon välittämiseksi perustetaan yhteinen 
tiedotuspiste. Lisäksi toteutetaan yhteinen tiedotuslehti. 

Toimintaryhmätyöhön osallistuvien tiedottamisosaamista nostetaan mm. viestintä- 
koulutusten avulla. 

12.3 Aktivointi

Kehittämisohjelman käynnistyessä järjestetään mittava aktivointikierros alueen asukkaille. 
Vaikka kehittämistyötä on alueella tehty jo vuosia, on aina ihmisiä, jotka eivät tunne työtapaa 
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ja jotka voisivat kiinnostua kehittämistyöstä. Markkinointimateriaali tehdään valmiiksi, jonka 
jälkeen käynnistetään sidosryhmä- ja asiakastapaamiset. 

Tilaisuuksia järjestetään eri ryhmille siten, että toimintaryhmätyötapaa mennään  
esittelemään esimerkiksi eri järjestöjen tilaisuuksiin (Martat, 4H, yrittäjäjärjestöt, naisyrittäjät, 
maaseutuseurat, MTK:n paikallisyhdistykset, maa- ja kotitalousnaiset jne). Tämä sen vuoksi, 
että näin saadaan tietoa sellaisille henkilöille, jotka ovat muutoinkin aktiivisia  
järjestötoiminnassa. Tilaisuudet pidetään myös sidosryhmien henkilöille  
(ks. neuvottelukumppanit kohdasta 10), jotta saadaan heti alussa järjestelmä toimimaan  
siten, että verkoston osat toimivat saumattomasti yhteen. 

Kylille (kyläseurat, kylätoimikunnat) tietoa taas viedään siten, että järjestetään  
ohjelmallisia iltamia. Kokemuksesta tiedämme, että puhtaaseen tiedotustilaisuuteen tulee  
vain tietyt henkilöt kylästä, mutta ohjelmallisilla iltamilla mukaan saadaan myös alueen  
nuoret ja naiset. Iltamien ohjelma suunnitellaan siten, että ohjelmat kuvaavat  
kehittämistoimintaa esimerkkien valossa.

Outokairan henkilöstö jalkautuu säännöllisesti alueen kuntakeskuksiin ja sivukyliin.  
Ajankohdasta tiedotetaan toistuvasti paikallislehdissä ja paikat valikoidaan siten, että alueen 
asukkailla on niihin helppo tulla. Paikallisaktivaattoreina ja tiedon välittäjinä tulee hallituksen 
jäsenten rooli olemaan merkittävä. 

13.  OHJELMAN KIRJOITTAMISEEN OSALLISTUNEET

Ohjelman kirjoittamiseen ovat osallistuneet merkittävällä panoksella toiminnanjohtaja  
Anne Anttila ja alueella yrittäjyyskoulutuksia projektitoteutuksien yhteydessä toteuttanut  
”Ottopoika” Juhani Tapio. Toimistosihteeri Hilkka Konttaniemen panosta on mm. ohjelman  
numerotietojen hankkiminen. Outokairan kylistä on pohjatekstin kirjoittanut FM Ritva Sauvola.

Joulukuussa jätetyn ohjelman kommentaattoreina ovat toimineet MMM, yrittäjä  
Petri Leinonen ja MML Jaana Väisänen, josta kiitos heille.

14. YHTEYSTIEDOT

Outokaira tuottamhan ry

Kenttätie 1

95700 PELLO

Anne Anttila, toiminnanjohtaja   Hilkka Konttaniemi, toimistosihteeri

Puh. 016-515541   Puh/fax. 016-515542

gsm 0400-161034

anne.anttila@outokaira.inet.fi  hilkka.konttaniemi@outokaira.inet.fi

www.lapland.ws/outokaira
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Liite 2. Yhdistyksen säännöt

OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Outokaira tuottamhan ry. Yhdistyksen kotipaikka on Pello. 
Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää myös kotipaikkakunnan ulkopuolella. 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa maaseudun asukkaita yhteistyöhön alueensa 
kehittämiseksi sekä säilyttämiseksi elinvoimaisena Pellon ja Ylitornion kuntien sekä Tornion 
kaupungin alueella. Yhdistys toimii alueen kyläyhteisöjen ja elinympäristön hyväksi, alueen 
asukkaiden aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ammattitietojen 
ja -taitojen kehittämiseksi Maa- ja metsätalousministeriön määrittämänä paikallisena 
toimintaryhmänä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
 • kehittää ruohonjuuritasolta lähtevää toimintaa, ideoita, maaseudun ja    

työllisyyden kehittämiseen liittyviä hankkeita sekä verkostoitumista
 • laatii ja toteuttaa kehittämissuunnitelmia toiminta-alueellaan
 • järjestää kursseja, koulutus-, kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen   

opintomatkoja
 • harjoittaa julkaisu ja tiedotustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja avustuksia sekä 
omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää arpajaisia ja rahan keräyksiä sekä pitää 
majoitus- , kahvila- ja ravintolaliikettä. 

Tarvittaessa yhdistys hankkii tällaiseen toimintaansa asianmukaisen luvan. Toiminnan 
tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista ansiota siihen osallisille eikä sen toiminta saa 
muodostua pääasiassa taloudelliseksi.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä  alueen kehittämisestä 
kiinnostunut yksityinen henkilö, rekisteröity yhteisö, säätiö tai kunta. Jäsenet hyväksyy 
hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen 
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen 
toimintaa.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai 
sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 
pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen 
jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 
yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen 
säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
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Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenellä on kahden vuoden 
jäsenmaksut suorittamatta. 

5 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää 
vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen luonnollisilla henkilöillä, kunnilla ja 
muilla yhteisöillä.

Kunniapuheenjohtaja ja -jäsen eivät maksa jäsenmaksuja.

6 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen jäsenistä koostuva hallitus, johon kuuluu 
vuosikokouksessa valitut 9 jäsentä sekä 9 henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus 
valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 

Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenistä on erovuoroisia 1/3 
kerrallaan. Kahtena ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. 
Hallituksen jäsen voi olla edustajana yhden toimikauden kerrallaan.

Hallituksen jäseniksi valitaan tasapuolisesti yhteisöjen ja yhdistysten, yksittäisien 
asukkaiden ja alueen kuntien edustajia. Lisäksi kokoonpanossa otetaan huomioon 
kunnittainen edustuksellisuus siten, että hallituksessa on 3 henkilöä Ylitorniolta, 3 
henkilöä Torniosta ja 3 henkilöä Pellosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan 
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen 
jäsenistä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut 
tarvittavat toimihenkilöt.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
tai toiminnanjohtaja, kaksi yhdessä. Yhdistyksen hallitus voi kuitenkin antaa 
nimenkirjoitusoikeuden yhdellekin edellä mainituista henkilöistä.

8 § Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 
tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien 
tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta 
hallitukselle.

9§ Yhdistyksen kokoukset
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Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä  
helmi - huhtikuussa. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus 
katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen 
äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten 
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, 
kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla 
ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota 
on kannattanut yli puolet annetuista äänissä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella 
äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan 
ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän 
vuorokautta ennen kokousta paikkakunnilla ilmestyvissä paikallislehdissä, 
laajalevikkisessä sanomalehdessä tai jäsenille postitetulla kirjeellä.

11 § Varsinainen kokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Kokouksen avaus
2.  Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja 

tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3.  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.  Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tiliintarkastajien lausunto
6.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 

hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.  Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja 

jäsenmaksujen suuruudet
8.  Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
9.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
10.Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkautuminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. 
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi annetaan yhdistyksen varat 
maaseudun kehittämisen hyväksi toimivalle rekisteröidylle yhdistykselle purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
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Liite 3 Outopuu


