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1 TIIVISTELMÄ

Vaara-Karjalan kehittämisohjelmaa vuosille 2007–2013 toteutetaan Pielisen-Karjalan seutu-
kunnan (Lieksan ja Nurmeksen kaupungit, Juuan ja Valtimon kunnat) sekä Joensuun seu-
tukuntaan kuuluvan Ilomantsin kunnan alueella. Alue on laaja, mutta kunnat ovat elinkeino-
rakenteeltaan samantyyppisiä. Kehittämistyön pohjana on asukkaiden halu kehittää omaa 
asuinaluettaan. Tästä on osoituksena hyvin onnistunut Leader-toiminta jo kahdella kaudella. 
Hyvän lähtökodan kehittämiselle antavat luonnonvarat, luonnon ja ympäristön tarjoamat elin-
keinolliset ja harrastusmahdollisuudet, paikallinen perinne ja kulttuuri. 

Ongelmat ovat alueen kunnissa pitkälti samankaltaisia. Työttömyys on pysynyt valtakunnan 
keskiarvoa korkeampana ja työiässä olevia muuttaa jatkuvasti pois. Nuorten ikäluokkien osuus 
väestöstä alenee. Palvelut erityisesti haja-asutusalueilla ovat vaarassa vähetä edelleen ja nii-
den saatavuus heikkenee julkisten kulkuyhteyksien karsimisen takia.

Vaara-Karjalan suurimpia vahvuuksia ovat edelleen luonnonvarat, paikallinen kulttuuri, pe-
rinne ja historia sekä luonnon antamat mahdollisuudet väljään ja viihtyisään asumiseen ja 
erilaisiin luontoaktiviteetteihin. Uusia näköaloja alueen kehittymiselle tuovat kaivostoiminnan 
mahdollinen aloittaminen Ilomantsissa ja lähialueella Kainuun puolella. Kuntien tähän saakka 
tuottamien palvelujen kohdalla tapahtunee lähivuosina uudelleen järjestelyjä. Tämä yhdessä 
kuntasektorilta eläkkeelle siirtyvien suuren määrän kanssa tuo työtilaisuuksia yrittäjäpohjalta 
tai palkkatyössä. 

Alueen heikkoutena on vielä tällä hetkellä avointen työpaikkojen vähäinen määrä. Yksityisen 
rahan niukkuus vaikeuttaa itse maksavien asiakkaiden saamista palvelualan yrityksille ja myös 
kehittämistoimintaa. Koulutettuja nuoria muuttaa työttömyyden takia jatkuvasti pois. Työvoi-
man kysynnän kasvaessa on alueelle saatava ihmisiä, joista osalla ei ole ennestään siteitä 
Vaara-Karjalaan. Elämisen laatu on tässä ratkaisevassa asemassa. Lähivuosien suurimmat 
haasteet liittyvät palvelujen järjestämiseen ja toisaalta siihen miten uusia työntekijöitä, yrittäjiä 
ja asukkaita saadaan tulemaan alueelle.

Uusien asukkaiden saaminen on myös kylien toiveena. Paikallislähtöisten tulomuuttohank-
keiden kautta voidaan paras asiantuntemus asuinpaikkojen ja tulomuuttopalvelujen kohdalla 
saada käyttöön. Edellytyksenä kyliin muuttamiselle ovat riittävät palvelut ja mahdollisuudet va-
paa-ajan viettoon. Niiden kehittämistä ja puitteiden luomista tuetaan. Vapaa-ajan asukkaiden 
mukaan tuloa Vaara-Karjalan kehittämiseen edistetään.

Ympäristön hoitotöiden tarve on jatkuvasti kasvanut. Alueilla, jotka ovat perikuntien, muualla 
asuvien tai yhteisessä omistuksessa, näitä töitä voidaan tehdä yhteisöllisesti. Erilaisten yhtei-



söjen toteuttamaa maiseman, kosteikkojen ja perinnebiotooppien peruskunnostusta ja töiden 
aloittamista tuetaan. Ympäristöasiat jakavat mielipiteitä ja ohjelman yhtenä tavoitteena on li-
sätä ympäristömyönteistä ajattelua ja parantaa paikallisten asukkaiden ja viranomaisten yh-
teistyötä muun muassa yhteisiä pelisääntöjä kehittämällä. 

Yrityksiin ja maatiloille tarvitaan jatkajia. Tuotantokapasiteetin säilyttäminen maatiloilla ja yri-
tystoiminnan jatkuminen muilla toimialoilla on aluetalouden kannalta tärkeää. Nuorten ja työ-
elämän yhteyksiä edistäviä ja yrittäjien jaksamista parantavia hankkeita tuetaan. Nuorten ja 
työelämän yhteyksiä edistetään. Tavoitteena on nuorten muuton hidastaminen ja paluumuut-
tajien saaminen. 

Työelämästä syrjäytymässä olevien asemaa työllistymistä helpotetaan muun muassa sosiaali-
sia yrityksiä tukemalla. Yritysten investointeja toimialasta riippumatta tuetaan edelleen.

Luonnonvarojen, perinteen ja historian sekä ympäristön hyödyntämiselle elinkeinotoiminnassa 
on edelleen käyttämättömiä mahdollisuuksia. Varsinkin rakennuskiven louhiminen ja jalostami-
nen on herättänyt kiinnostusta. Yrityshankkeiden lisäksi elinkeinoja voidaan tukea kehittämällä 
tapahtumia matkailun ohjelmapalveluiksi, hyödyntämällä luonnon erikoispiirteitä, kuten soita 
ja kehittämällä reittien kunnossapitoa ja palvelurakenteita. Suojeltuja alueiden käyttöä lähinnä 
matkailussa edistetään kehittämällä kehittämis- ja yrityshankkeiden aikana niillä toimimisen 
pelisääntöjä. 

Yhteistoimintaa muiden Pohjois-Karjalan kehittämisyhdistysten kanssa jatketaan koulutukses-
sa, tiedottamisessa ja yhteisten hankkeiden toteuttamisessa. Vaara-Karjalan Leader ry:n ai-
kaisempia yhteyksiä Viroon kehitetään edelleen ja toteutetaan yhteisiä hankkeita. Yhteyksiä 
Saksan Liittotasavallan Brandenburgin osavaltioon avataan.

Osaamisen lisääminen on yhtenä toimenpiteenä kaikkien toimintalinjojen kohdalla. Koulutus-
hankkeita, jotka eivät kilpaile normaalin koulutusjärjestelmän kanssa tuetaan myös tulevalla 
ohjelmakaudella. Koulutukseen kuuluu myös kehittämisyhdistyksen uusien toimijoiden val-
mentaminen. 

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa kiinnitetään huomiota erityisesti toiminnan jatkumiseen 
hankkeen päättymisen jälkeen, paikallislähtöisyyteen ja hankkeen eri tahojen yhteistyötä edis-
täviin vaikutuksiin. Ohjelman toteutumisen arviointia tehostetaan. Arvioinnissa kiinnitetään eri-
tyistä huomiota toiminnan jatkumiseen hankkeen päättymisen jälkeen. 



2 JOHDANTO

Ohjelman valmistelussa on kaikille Vaara-Karjalan asukkaille annettu mahdollisuus osallistua 
sen ideointiin. Toimintaan halutaan saada uusia ihmisiä. Koulutusta ja ohjelman tekemistä var-
ten käynnistettiin oma strateginen hanke. Ohjelman ideoinnissa teki päätyön viisi alakohtaista 
työryhmää. Niitä vetivät hallituksen jäsenet, jotka kutsuivat ryhmiin oman alansa edustajia. 
Osa työryhmien jäsenistä ei ole aikaisemmin ollut mukana Leader-toiminnassa, joten kokoon-
tumiset toimivat myös ”sisäänajona” mahdollisille uusille toimijoille. Ajatuksena oli, että ryh-
mien jäsenten kautta saadaan tietoa kehittämistarpeista ja –ideoista. Ryhmät pohtivat kesän 
ja syksyn 2005 aikana ohjelman sisältöä. Ryhmien vetäjät muodostivat ”tulevaisuusjaoston”, 
jonka kokouksissa ohjelmaa työstettiin. Tulevaisuusjaosto kokoontui kaksi kertaa. Luonnos oli 
tulevaisuusjaoston ja hallituksen kommentoitavana useaan otteeseen. Ohjelman kirjoitustyön 
teki tulevaisuusjaostolta ja yhdistyksen hallitukselta saadun palautteen pohjalta toiminnanjoh-
taja Jouni Korhonen. 

Kaikille avoimia ohjelman laatimiseen liittyviä keskustelutilaisuuksia pidettiin eri kunnissa vii-
si ja niihin osallistui yhteensä 109 henkilöä. Yksi tilaisuuksista järjestettiin yhteistoiminnassa 
T&E-keskuksen maaseutuosaston kanssa. Yhdessä Pohjois-Karjalan muiden toimintaryhmi-
en kanssa järjestettiin maakunnallinen kulttuurialan kehittämistä koskeva seminaari. Lisäksi 
joissakin kunnissa on pidetty omia keskustelutilaisuuksia, joiden tulokset ovat olleet ohjelmaa 
kirjoitettaessa käytössä. Vaara-Karjalassa on menossa kyläsuunnitelmahanke. Suunnitelmien 
tekemiseen liittyvissä kyläkokouksissa on ollut yli 300 henkilöä. Ohjelmaa tehdessä on käy-
tetty tämän hankkeen aikana tehdyissä kyläsuunnitelmissa esille tulleita kehittämistarpeita ja 
-ideoita. 

Käytettävissä oli myös Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen yritysneuvojan yrittäjähaastatte-
lujen aineisto ja maakunnallisen ”Yritysharava”-hankkeen aikana kerätty aineisto ja. Hankkeen 
aikana haastateltiin Vaara-Karjalan alueella noin 300 jo yritystoimintaa harjoittavaa, sitä aloit-
televaa tai suunnittelevaa henkilöä. Kyselyn tulokset antavat hyvän kuvan yritysten kehittämis-
tarpeista.

Kehittämisideoita on saatu Leader-toimistoon myös muissa tilaisuuksissa, haastatteluissa, pu-
helimitse, sähköpostilla ja kirjeitse. Ohjelman ideointiin on eri tavoin osallistunut arvioilta yli 
600 henkilöä. 

Kuva 1: Leader-ohjelman ideointia Valtimolla.



Kaikissa yleisötilaisuuksissa keskeisimpinä haja-asutusalueiden kehittämiskohteina tuli esille 
kolme asiaa: Tiestön kunnossapito, palvelujen säilyttäminen haja-asutusalueilla sekä vesi- ja 
jätevesikysymysten hoitaminen. Näitä ei pystytä kehittämisyhdistyksen kautta tulevalla rahoi-
tuksella kokonaan ratkaisemaan, mutta uusien ratkaisujen etsimistä ja toiminnan käynnistä-
mistä voidaan paikallislähtöisillä hankkeilla tukea. 

Ohjelman laatimisen eri vaiheissa tuli esille paljon yksittäisiä hankeideoita. Niitä on ohjelmas-
sa mainittu vain esimerkinomaisesti. Hankeaihioista on pyritty johtamaan suurempia kokonai-
suuksia. 

Kehittämisohjelman lähtökohdat, alueen vahvuudet ja tulevaisuuden mahdollisuudet eivät ole 
nykyiseen ohjelmakauteen verrattuna juuri muuttuneet. Haasteita on tullut lisää. Vaara-Karja-
lan kehittämisohjelma vuosille 2000–2006 näyttää olevan joiltakin osin ajastaan edellä. Siinä 
on toimenpiteitä, joiden toteuttamiseen LEADER+-ohjelmakaudella ei vielä ollut valmiuksia, 
mutta jotka ovat saatujen kehittämisideoiden mukaan ajankohtaisia vielä ohjelmakaudella 
2007–2013.

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

3.1 Alueen kuvaus

Vaara-Karjalan Leader -alue käsittää Pielisen-Karjalan seutukunnan (Lieksan ja Nurmeksen 
kaupungit ja Juuan ja Valtimon kunnat) sekä Ilomantsin kunnan Joensuun seutukunnasta. 
Muutoksena edellisiin ohjelmakauteen verrattuna on entisen Tuupovaaran kunnan siirtymi-
nen Joensuun seudun LEADER -yhdistyksen alueeseen. Alue on toimintaryhmätyön kannalta 
osoittautunut toimivaksi. Kuntien elinkeinorakenne on lähes sama, samoin vahvuudet, heik-
koudet mahdollisuudet ja uhkat. Vaara-Karjala luokitellaan kokonaisuudessaan harvaan asu-
tuksi maaseuduksi. 

  - kokonaispinta-ala 11 780 km
  - josta vesialueita 1 694 km
  - asukasluku 38 003
  - asukastiheys 3,8 asukasta/km
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Vaara-Karjalaa luonnehtivat runsaat vesistöt, vaarat, harva asutus ja pitkät välimatkat. Alueen 
itäosissa on laajoja erämaa-alueita, joissa ei ole vakinaista asutusta. Vaara-Karjalan alueen 
halkaisee Pielinen, joka on Suomen viidenneksi suurin järvi. Pielisen suurimmissa saarissa on 
vakinaista asutusta. Juuan kunta ja Lieksan kaupunki kuuluvat saaristo-osakuntiin.

Yhteistä rajaa Venäjän kanssa on lähes 200 kilometriä. Henkilöliikennettä varten tarkoitettuja, 
vakinaisia rajanylityspaikkoja ei Vaara-Karjalan alueella ole. Puutavaraa kuljetetaan Lieksan 
Inarin ja Ilomantsin Haapovaaran tilapäisten rajanylityspaikkojen kautta. Henkilöliikenne on 
niiden kautta mahdollista vain erityisluvin. 

Alueen tieverkko on kattava, mutta sen kunto on heikkenemässä. Valtion ylläpitämien teiden 
lisäksi Vaara-Karjalassa on paljon yksityisteitä ja metsäautoteitä, joilla on muun muassa mat-
kailullista merkitystä. Bussit kulkevat monelta kylältä kuntakeskukseen lähinnä koulujen luku-
kausien aikana. Tuettujen vuorojen määrää vähennetään huomattavasti lähivuosina. Matka 
kuntakeskuksesta lähimmälle lentokentälle, josta on reittiliikennettä, on 85 – 140 kilometriä. 
Lieksalla ja Nurmeksella on yhteinen pienlentokenttä, jonka käyttö on kuitenkin vähäistä. Pie-
liseltä on Pielisjoen ja Saimaan kanavan kautta yhteys Suomenlahdelle. Ilomantsin rajavesis-
töistä ja Koitereelta on veneyhteys Pielisjoelle. Reittejä käyttävät lähinnä huviveneilijät sekä 
soutajat.

Kaikissa Vaara-Karjalan kunnissa on toistaiseksi oma lukio. Pohjois-Karjalan ammattiopistolla 
on toimipaikat Ilomantsissa, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla. Joensuun kaupungin omis-
tamalla Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoululla on toimipisteet Lieksassa ja Nurmeksessa. 

Vaara-Karjalassa on kolme kansallispuistoa (Koli, Petkeljärvi ja Patvinsuo) ja yksi luonnon-
puisto. 

Suojeluohjelma

Natura 2000-ohjelma
Perustetut suojelualueet
- joista yksityisiä suojelualueita
Soidensuojelun perusohjelma
Metsien suojeluohjelma
Rantojen suojeluohjelma
Lehtojen suojeluohjelma
Lintuvesien suojeluohjelma
Harjujen suojeluohjelma

Pinta-ala ha

66 988
33 594 

5 679
24 440

9 091
23 206

48
1 400

10 599

Taulukko 1: Suojellut alueet Vaara-Karjalassa (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus).

Kolin kansallispuistossa on vuosittain noin 120 000 retkeilijää ja kävijää. Kolin aluetta hyödyn-
netään muutenkin eniten elinkeinotoiminnassa. Noin 350 000 hehtaaria Vaara-Karjalasta kuu-
luu Pohjois-Karjalan Biosfäärialueeseen. Biosfäärialueella asuu noin 1 800 asukasta ja siellä 
voidaan harjoittaa normaalia taloudellista toimintaa

Kolin lisäksi valtakunnallisesti merkittäviä matkailukohteita ovat Suomen Kivikeskus Juuassa, 
Nurmeksen Bomban alue, Ruunaan koskikalastusalue Lieksassa ja kahtena viime vuonna kä-
vijämääräänsä lisännyt Möhkön ruukkialue Ilomantsissa. EU:n mantereen itäisin piste Ilomant-
sin Hattuvaarassa kiinnostaa erityisesti ulkomaisia matkailijoita ja kylässä sijaitseva Taistelijan 
Talo sotahistorian harrastajia.
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3.2  Väestökehitys

Vaara-Karjalan väestö on vähentynyt vuosina 2000-2005 yhteensä 4 426 asukkaalla. Muut-
toliike on jatkunut vuosien 2005 - 2006 voimakkaana, joskin hieman hidastuvana. Kaikissa 
kunnissa kuolleisuus on syntyvyyttä suurempi.

Erityisesti nuorten ikäluokkien osuus väestöstä on vähentynyt alueelta muuton ja alhaisen 
syntyvyyden vuoksi. Alle 15-vuotiaiden osuus on vuosina 1999-2004 laskenut 22,3 prosenttia. 
Aktiivi-iässä olevien 15-64 -vuotiaiden osuus on laskenut 9,5 prosenttia, mutta vastaavasti 65- 
vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kasvanut 4,7 prosenttia (Tilastokeskus, ALTIKA). Vaara-
Karjalan asukkaista yhä suurempi osa asuu kuntien keskustaajamissa.

Asukkaita

Ilomantsi
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Yhteensä

1.1.2000

7 274
6 667

15 479
9 921
3 088

42 429

31.12.2005

6 421
6 035

13 726
9 148
2 673

38 003

Muutos

-853
-632

-1 753
-773
-415

-4 426

Muutos%

-11,7
-9,5

-11,3
-7,8

-13,4
-10,4

Loma-asunnot

Ilomantsi
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Yhteensä

vuosi 2001

1 728
1 633
2 419
1 243

392
7 415

vuosi 2002

1 744
1 643
2 444
1 249

391
7 471

vuosi 2003

1 789
1 660
2 467
1 252

391
7 559

vuosi 2004

1 808
1 676
2 491
1 260

395
7 630

Taulukko 3: Loma-asunnot Vaara-Karjalassa vuosina 2001 - 2004 (Tilastokeskus).

3.3 Työpaikat

Työpaikkojen määrä Vaara-Karjalassa on vuosina 1999-2003 vähentynyt yhteensä lähes 300 
työpaikalla. Tosin vuonna 2003 määrä kasvoi 183:lla. Erityisen paljon vähenivät alkutuotan-
non työpaikat. Työpaikat palvelualoilla ovat hieman lisääntyneet. Kuntien välistä työssäkäyntiä 
tapahtuu jossakin määrin. Vuolukiven louhinta ja jalostus Juuassa työllistää naapurikuntien 
asukkaita. Uimaharjun selluloosatehtaalla käydään töissä Lieksasta ja Ilomantsista, Joen-
suussa ja sen lähiympäristössä lähinnä Ilomantsista ja Lieksasta.

Työpaikat

Alkutuotanto
Jalostus
Palvelut
Yhteensä

vuosi 1999

2 058
2 971
7 511

12 540

vuosi 2003

1 737
2 907
7 625

12 269

Muutos%

-15,6
-2,2
1,5

-2,2
Taulukko 4: Vaara-Karjalan työpaikat vuosina 1999 - 2003 (Tilastokeskus ALTIKA).

Taulukko 2: Vaara-Karjalan asukasluvun kehitys vuosina 2000-2005 
(Väestörekisterikeskus).
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Kaikissa Vaara-Karjalan kunnissa on paljon vapaa-ajan asukkaita. Loma-asuntojen määrässä 
on tapahtunut kasvua noin 50 uuden loma-asunnon vuosivauhdilla.



3.4 Työttömyys

Vaara-Karjala on edelleen Suomen synkimpiä työttömyysalueita. Työttömyysaste alueen kun-
nissa vaihteli vuoden 2005 lopussa 17,2 prosentin ja 20,9 prosentin välillä. Työpaikat ovat 
vähentyneet erityisesti matalan teknologian teollisuusyrityksissä. Työttömyyden syy on suu-
reksi osaksi rakenteellista ja kohdistuu erityisesti vähän koulutettuihin työiässä oleviin sekä 
ikääntyneisiin. 

Työttömyysaste

Ilomantsi
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Koko maa

Vuosi 2002

22,6
19,1
21,8
19,1
21,8
11,3

Vuosi 2005

20,7
17,6
20,9
17,8
17,2
10,6

Muutos%-yks.

-1,9
-1,5
-2,0
-1,3
-4,6
-0,7

Taulukko 4: Vaara-Karjalan työttömyysaste vuosina 2002 - 2005 (Työvoimahallinto).

3.5 Tulotaso

Tulotaso Vaara-Karjalan kunnissa on selvästi maan keskiarvoa matalampi. Verotettavat ansio-
tulot vuosina 2001 ja vuosina 2004 kunnallisverotuksessa olivat seuraavat. 

Tulotaso

Ilomantsi
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Koko maa

Vuosi 2001

7 830
7 669
9 195
8 183
7 031

11 930

Vuosi 2004

8 485
8 167
9 930
8 903
7 793

12 684

Muutos%

8,4
6,5
8,0
8,8

10,8
6,3

3.6 Alueanalyysi

VAHVUUDET 

• asukkailla edelleen vahva halu toimia omien 
elinolosuhteiden parantamiseksi
• hyvin onnistunut Leader
• luonnonvarat
• mahdollisuuden väljään asumiseen
• alueen turvallisuus
• erinomaiset mahdollisuudet luontoaktiviteet-
teihin
• hyvä toisen ja korkea-asteen koulutusjärjes-
telmä
• puhdas vesi ja ilma

HEIKKOUDET

• vähän työpaikkoja
• yksityisen rahan puute
• tietoliikenneyhteyksien heikkous 
haja-asutusalueilla
• alueen tunnettuus ja heikko imago
• nuorilla ei omia oikeustoimikelpoisia
 järjestöjä 
• paljon työelämästä syrjäytyneitä ja 
passivoituneita 
• alhainen syntyvyys ja vääristynyt 
ikärakenne
• alueen laajuus ja pitkät välimatkat

Taulukko 5: Kunnallisverotyksen verotettavat ansiotulot euro/asukas (Verohallinto).
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MAHDOLLISUUDET 

• uusi kaivostoiminta Ilomantsissa ja Pielisen-
Karjalan lähialueella
• töiden ulkoistaminen
• pitkällä tähtäimellä työvoima-pula erityisesti 
sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hoiva-
alalla
• tyhjät kyläkoulut antavat mahdollisuuksia 
moneen toimintaan  
• kokemukset bioenergian käytöstä
• vapaa-ajan asukkaat
• paluumuuttajat 
• metsästysseuroihin ja muihin yhdistyksiin 
helppo pääsy
• rajaseudun matkailullinen kiinnostavuus
• puhtaan ilman ja veden arvo
• Natura 2000 ohjelman hyödyntäminen
• kuntataajamien asukasyhdistykset 

UHKAT

• kuntatalouden heikkeneminen edelleen
• toimijoiden ikääntymien - toimijapula
• mistä uusia yrittäjiä?
• julkisten kulkuyhteyksien heikkeneminen,  
palvelujen tavoitettavuus
• tiestön kunnon heikkeneminen
• ympäristömääräysten asettamat rajoitukset 
asumiselle, harrastuksille ja 
elinkeinotoiminnalle 
• ammattikorkeakoulun ja ammattiopistojen 
toiminnan keskittyminen Joensuuhun 
• työvoimapula pitkällä tähtäimellä, kilpailu 
työvoimasta ja asukkaista
• kilpailuttaminen, kansallisten ja 
kansainvälisten ketjujen tulo palvelualalle
• alistuminen

4 AIKAISEMPI KEHITTÄMISTOIMINTA

Vaara-Karjala on Euroopan Unioniin liittymisen jälkeen kuulunut Unionin tavoite 6 - ja tavoite 1 
-alueisiin. Lisäksi alueella on toteutettu INTERREG ja INTERREG IIA -yhteisöaloitteita. Leader 
-toiminnassa Vaara-Karjala on ollut LEADERII ja LEADER+-kausilla.

LEADERII-kauden rahoituksella Vaara-Karjalassa toteutettiin yhteensä 116 hanketta. Suurin 
osa hankkeista liittyi ympäristön ja elinolosuhteiden kehittämiseen ja maatalous-, metsä – ja 
kalataloustuotteiden hyödyntämiseen ja markkinoinnin kehittämiseen. Merkittävä toiminnan 
tulos vuonna 1999 päättyneellä ohjelmakaudella oli Leader-tunnettavuuden lisääntyminen ja 
asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen aktivoituminen.

Toimialoittain LEADER+ -hankkeet jakaantuivat seuraavasti:

                     Taulukko 7: Rahoitettavaksi esitetyt hankkeet toimialoittain (kpl).
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Vaara-Karjalan LEADER+ -ohjelman vuosille 2000–2006 kehittämisteemana on ”Luonnon ja 
kulttuuristen voimavarojen hyödyntäminen”. Vuoden 2005 marraskuun loppuun mennessä 
Vaara-Karjalan Leader ry:lle on tullut 315 rahoitushakemusta ja kehittämisyhdistys on esit-
tänyt 224 hankkeen rahoittamista. Näistä 93 hanketta on yksittäisten yritysten kehittämis- ja 
investointihankkeita.

Rahoitettujen hankkeiden luonteessa on edelliseen ohjelmakauteen verrattuna tapahtunut sel-
vä muutos elinkeinolliseen suuntaan. Perinteisiä kylähankkeita on LEADER+-kaudella ollut 
edellistä ohjelmakautta vähemmän. Monissa kylien kehittämishankkeissa on ainakin mietit-
ty sitä, miten niillä pystytään tukemaan paikallista yritystoimintaa, lähinnä matkailuyrityksiä.  
Useissa, kulttuuriin, perinteeseen ja historiaan liittyvissä hankkeissa on selvä pyrkimys tuot-
teistamiseen ja sitä kautta rahan tekemiseen.

LEADER+-hankkeet ovat saaneet asukkaita hyvin liikkeelle. Hankkeiden järjestämissä tiedo-
tustilaisuuksissa on ollut noin 15 000 osallistujaa. Myös Vaara-Karjalan Leader ry:n toiminta on 
alkanut kiinnostaa. Yhdistyksen vuosikokouksissa on kahtena viime vuonna ollut aikaisempaa 
selvästi enemmän osallistujia ja yhdistyksen hallitukseen halukkaita enemmän kuin paikkoja 
on tarjolla. 

Kuva 2: Hankekoulutus Ilomantsissa.
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Tämän ohjelman ideointitilaisuuksiin osallistujia oli myös kohtuullisen hyvin. Leader -tyyppinen 
toiminta on selvästi osoittanut alueella tarpeellisuutensa. Suurin osa palvelujen kehittämiseen 
liittyvistä hankkeista on yrityshankkeita ja valtaosa tukea saaneista yrityksistä tuottaa sosiaali- 
ja terveyspalveluja. 

Näkyvän hanketoiminnan takia Vaara-Karjalan Leader ry on LEADER+-ohjelmakaudella va-
kiinnuttanut asemansa elinolosuhteiden ja yritystoiminnan kehittämisessä ja entistä vahvem-
min myös elinkeinojen edistäjänä. Varsinkin pienten, aloittavien palvelualan yritysten kehittä-
mis- ja investointitukihakemuksia on ollut paljon. Hankkeet ovat ohjelmakauden alusta vuoden 
2005 loppuun raportoineet 75 uuden työpaikan syntymisestä. Tukea on myönnetty noin 30:lle 
aloittavalle yritykselle. 

 5 VAARA-KARJALAN KEHITTÄMISSTRATEGIA

5.1 Kehittämisstrategia

Kehittämisstrategian lähtökohtina ovat Vaara-Karjalan aktiiviset ihmiset ja yhteisöt. 
Alueen suurin vetovoimatekijä on luonto, joka tarjoaa puitteet väljälle ja viihtyisälle asu-
miselle ja harrastustoiminnalle sekä antaa mahdollisuuksia myös elinkeinojen kehittä-
miselle. Paikallinen kulttuuri, perinne ja historia lisäävät harrastusmahdollisuuksia ja 
tukevat elinkeinoja. 

Ihmiset, joilla on riittävä toimeentulo ja jotka viihtyvät ovat elinvoimaisen Vaara-Karjalan 
tärkein voimavara. Strategian tavoitteena on osaltaan vähentää alueelta pois muuttoa 
ja edistää uusia asukkaiden muuttamista alueelle. Kehittämissuunnitelmassa panoste-
taan siksi erityisesti ihmiseen. 

Leader-tyyppisellä toiminnalla pystytään parantamaan erityisesti asumisviihtyvyyttä ja 
harrastusmahdollisuuksia, mutta myös edistämään toimeentulomahdollisuuksia paran-
tamalla yritystoiminnan edellytyksiä ja tukemalla yrityksiä. Palvelujen säilymistä ediste-
tään uusia kokeiluja ja malleja tukemalla.  

Kuva 3: Mummolassa vastateko-opissa.



5.2 Ohjelman tavoitteet

Ohjelmalla on seuraavat määrälliset tavoitteet:

aktivointi- ja tiedotustilaisuuteen osallistunutta
käsiteltyä rahoitushakemusta, joista 125 yrityshanketta
myönteistä rahoitusesitystä, joista 90 yrityshankkeita
ympäristötyökohdetta
kylien monipalvelupistettä
uutta yritystä, joista 20 naisyritystä ja viisi alle 30 v.
uutta työpaikkaa, joista 35 naistyöpaikkoja ja 10 alle 30 v.
turvattua työpaikkaa, joista 50 naistyöpaikkoja ja 15 alle 30 v.
koulutettua, joista 175 naisia ja 40 alle 30 v.
uutta tuotetta/palvelua

Keskeiset laadulliset tavoitteet ovat seuraavat:

* asukkaiden, yhdistysten ja yritysten aktiivisuuden säilyminen
* naisten ja nuorten osallisuuden lisääminen
* uusien hanketoimijoiden mukaan saaminen
* yhteistyötaitojen lisääminen ja yhteistoiminnan edistäminen
* ympäristön tilan koheneminen
* ympäristömyönteisen ajattelun lisääntyminen

6 KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET

6.1 Ihminen ja asuminen

Tavoitteena on uusien paluu- ja tulomuuttoa edistävien palvelumallien etsiminen ja ke-
hittäminen, asumiseen liittyvien, ympäristömääräysten mukaisten investointien käyn-
nistäminen sekä infrastruktuurin säilymistä edistävän toiminnan tukeminen. Kylien ke-
hittämisessä tuetaan oma-aloitteisuutta, yhteistoimintaa ja suunnitelmallisuutta, sekä 
edistetään tulomuuttoa ja luodaan puitteita virkistys- ja harrastustoiminnalle.

6.1.1 Palveluja ja harrastusmahdollisuuksia

Miten uusia asukkaita

Asukkaiden keski-ikä Vaara-Karjalassa on korkea ja lähivuosina suuret ikäluokat siirtyvät eläk-
keelle. Työvoiman saamisessa on todennäköisesti jo muutaman vuoden sisällä ongelmia. Uusi 
kaivostoiminta Ilomantsissa tuo kuntaan työpaikkoja. Työmatka Kainuun mahdollisesti avatta-
vista kaivoksista Pielisen-Karjalaan ei ole kohtuuton. Uusia asukkaita voidaan alueelle saada, 
mikäli Vaara-Karjalasta työn lisäksi löytyvät riittävät palvelut ja harrastusmahdollisuudet.

Keskeinen kysymys on, miten paikkakunnalta heti opiskelun päättymisen jälkeen muuttaneet 
saadaan palaamaan takaisin ja miten Vaara-Karjalaan houkutellaan uusia asukkaita. Työpai-
kan lisäksi Vaara-Karjalaan muuttavat pitävät tärkeimpänä alueen vetovoimatekijänä puhtaut-
ta, luontoa ja siihen liittyviä harrastusmahdollisuuksia sekä alueen turvallisuutta. Pelkästään 
nämä vetovoimatekijät eivät riitä, vaan myös riittävät peruspalvelut tarvitaan. Kylät, joissa on 
sekä koulu, posti tai edes kyläkauppa alkavat olla harvinaisuuksia. Vaara-Karjalan maaseutu-
alueilla etäisyys lähimpään kauppaan on keskimäärin yli 20 kilometriä. 
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Kuva 4: Mitkä ovat nuorenmiehen mietteet? Juuka, Nunnanlahti, Korkeavaara.
(Merja Kärkkäinen)

Monet lapsiperheet arvostavat sitä, että lasten on mahdollista aloittaa koulun käynti pienissä 
kouluissa.  Kunnat joutuvat jo lähivuosina entistä tarkemmin arvioimaan, mitä palveluja, missä 
ja millä hinnalla ne pystyvät tuottamaan. Useissa kunnissa on jo tehty radikaaleja ratkaisuja 
muun muassa kyläkoulujen suhteen. Kyläkoulut eivät tulevaisuudessa tule olemaan haja-asu-
tusalueen tärkeimpiä uusia asukkaita houkuttelevia tekijöitä. Toisaalta on esimerkkejä kylistä, 
joista kaikki edellä mainitut peruspalvelut puuttuvat, mutta jotka ovat hyvinkin eläviä muun 
muassa vilkkaan kulttuuritoiminnan ansiosta. 

Paikallista tietämystä tulomuuton edistämiseen

Kylille toivotaan uusia asukkaita. Tyhjät asuinrakennukset ja rakennuskelpoiset tontit halutaan 
saada myyntiin ja kylälle muuttajien käyttöön. Muuttajille halutaan tarjota kylille asettumista 
tukevia palveluja. Tieto, myytävistä kiinteistöistä ja muuttajien tarvitsemista paikallisista palve-
luista, pitää saada muuttajille. Tässä toiminnassa paikallinen asiantuntemus on eduksi. Tulo-
muuttoa tukevia, paikallisia hankkeita on siksi tarpeen rahoittaa jatkossakin.

Vesiasiat ja tiet kuntoon

Tiukkenevien ympäristömääräysten takia on haja-asutusalueilla etsittävä uusia ratkaisuja jäte-
vesien käsittelyyn. Jäteveden käsittelyyn liittyvät ratkaisut saattavat tulla kalliiksi ja olla esteenä 
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maaseudulle muuttamiselle tai olla jopa haja-asutusalueelta pois muuttamista nopeuttava te-
kijä. Joissakin tapauksissa vesiasiat on mahdollista hoitaa kyläkunnan yhteisillä toimenpiteillä. 
Yksittäisten kiinteistöjen jätevesijärjestelmien rakentamista ei voida avustaa, mutta yhteisten 
ratkaisujen etsimiseen ja suunnitteluun liittyviä hankkeita tuetaan.  

Teiden kunto heikkenee jatkuvasti. Yksityistieverkoston kunnossapitoa voidaan tukea asiaan 
liittyvillä koulutushankkeilla ja yritystuen kautta.

Uusia palvelumalleja

Pidetyissä ideointitilaisuuksissa ja kyläsuunnitelmissa on keskeisenä kylien kehittämistarpee-
na pidetty palvelujen kehittämistä tai edes säilyttämistä, jätevesi- ja vesikysymysten ratkaise-
mista sekä tieyhteyksien parantamista. Kylissä kiinteästi tarjottavien peruspalvelujen saata-
vuuteen ei kehittämisyhdistyksen rahoittamilla hankkeilla pystytä paljoakaan vaikuttamaan. 
LEADER+ -kaudella haluttiin kokeilla muun muassa uusien, kyläyhdistysten ja muiden yhteisö-
jen toteuttamien palvelumallien toimivuutta. Kokemukset osoittavat että, tähän pystytään vain 
hyvin harvoin, ja lähinnä kulttuuripalvelujen ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien kohdalla. 
Sen sijaan hoitopalvelujen järjestäminen yhdistysten toimintana ei näytä laajemmassa mitta-
kaavassa onnistuvan. Toimivin ratkaisu on niiden tarjoaminen yrittäjäpohjalta. Joitakin muun 
muassa terveydenhoitoon liittyvistä palveluista on mahdollista hoitaa osaksi omatoimisesti tai 
kylällä käyvien avustajien kanssa, kun käytössä on tarkoitukseen sopivat tilat.  Sopivia tiloja on 
usealla kylällä tyhjäksi jääneillä kyläkouluilla. 

Harrastusmahdollisuudet halutaan säilyttää

Tärkeänä pidetään myös harrastustoiminnan jatkumista kylillä. Kyläkoulut ovat olleet kansa-
laisopistojen toimipisteinä ja yhteisten tapahtumien järjestämispaikkana. Suljettuja kyläkouluja 
on myyty asuin- ja yrityskäyttöön ja kyläläiset ovat menettäneet kokoontumispaikkansa. Kyli-
en asukkailla on tahtoa ja valmiuksia järjestää toimintaa omatoimisesti. Puitteiden luominen 
asukkaiden opiskelulle, asioiden hoitamiselle ja harrastustoiminnalle on entistä tärkeämpää, 
koska kunnat ovat tästä toiminnasta heikkenevän taloustilanteensa takia luopuneet. Kaikki-
en kyläläisten käytössä olevien tilojen kunnostaminen ja varustaminen ja harrastustoimintaa 
palvelevien reittien ja rakenteiden rakentaminen on lähes kaikissa kyläsuunnitelmissa kylän 
tärkein kehittämistoimenpide. Näiden toimenpiteiden tukeminen on tullut esille myös kuntien 
kanssa käydyissä keskusteluissa. 

Metsästys on Vaara-Karjalan suosituimpia harrastuksia eikä se ole ristiriidassa luonnon tai 
ympäristön suojelun kanssa. Harrastus on periytynyt isiltä lapsille, mutta nyt ketju on katkea-
massa. Monet kaupunkeihin siirtyneet eivät enää tunne harrastusta omakseen, mutta heidän 
lapsillaan on kiinnostusta eränkäyntiin. Pohjois-Karjala on luonteva paikka Metsästystietokes-
kuksen perustamiselle. Nuorten eräharrastusta voidaan edistää seurojen nuorisotoimintaa tu-
kemalla. Samalla lisätään kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta ja saadaan yhdistyksiin 
uusia toimijoita.  

Järjestöjen toteuttama harrastustoiminta täydentää julkisen sektorin palveluja alueella, jossa 
ei ole esimerkiksi julkisin varoin ylläpidettyjä teattereita. Kesäteatterit ja metsästysseurat tuke-
vat osaltaan myös matkailuelinkeinoa.

6.1.2 Kylien kehittäminen

Kehittyminen alkaa kylän omasta aktiivisuudesta

LEADER+-kaudella lokakuun 2005 loppuun on rahoitettu 35 kylien kehittämiseen luokiteltua 
hanketta. Lisäksi Vaara-Karjalassa on toteutettu muutamia paikalliseen historian ja perinteen 
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esille tuomiseen sekä kulttuuritoiminnan kehittämiseen liittyviä hankkeita, joissa hakijana on 
kylällä toimiva yhdistys. Edelliseen ohjelmakauteen verrattuna yli puolessa edellä mainituissa 
hankkeista hakijana on ollut uusi toimija.      
              
Lähtökohtana onnistuneelle kylien kehittämiselle on paikallisten asukkaiden oma tahto ja pai-
kallisilta asukkailta lähteneet kehittämistarpeet. Kylien kehittämisen tulee olla kokonaisvaltais-
ta niin, että mm. kylämaiseman säilyttäminen otetaan kehittämisessä huomioon. Kyläsuunni-
telmien tekemistä on tarpeen myös jatkossa tukea.

Vaara-Karjalassa on rekisteröityjä kyläyhdistyksiä 24 kappaletta ja kylätoimikuntia 53 kappa-
letta, joten melkoinen osa kylistä on pysynyt passiivisena. Osa kylistä ei enää pysty toimijoiden 
vähyyden takia toteuttamaan omia kehittämishankkeita, mutta on olemassa hyviä esimerkkejä 
useamman kylän yhteisistä kehittämistoimenpiteistä.  
Vaara-Karjalan kylille on LEADER+-kaudella tehty lähes 30 kyläsuunnitelmaa. Ne on tehty 
Kyläverstas -menetelmällä, jonka ideana on osallistuva suunnittelu niin, että kehittämistarpeet 
ja –ideat tulevat kyläläisiltä. Kylien kehittämisen keskeisiä haasteita tulevalla ohjelmakaudella 
on näiden suunnitelmien toteutuminen. Tämä edellyttää aktivointia, rahoitusmahdollisuuksista 
tiedottamista ja hakijoiden avustamista hankesuunnittelussa. Keskeisenä yhteistyökumppani-
na toimii Pohjois-Karjalan Kylät ry.

      Kuva 5: Kirkkotupa nousee Sonkajanrannalle (Urpo Savinainen). 



Kaikkia kylien kehittäjiä tuetaan

Kyläyhdistykset eivät ole ainoita kylien kehittäjiä. Metsästysseurat ovat varsinkin Vaara-Kar-
jalan monilla kylillä keskeisiä toimijoita ja monet niistä ovat jo toteuttaneet kaikkien kyläläisten 
viihtyvyyttä lisääviä hankkeita. Metsästysseuroissa on totuttu talkootöihin ja omaan varainhan-
kintaan. Niiden jäsenistöön kuuluu kyliltä muualle muuttaneita ja kaupungeissa asuvia. Heidän 
kauttaan kaupunkien ja maaseudun vuorovaikutus säilyy ja kylille saadaan uusia toimijoita. 

Monilla metsästysseuroilla on lisäksi kansainvälisiä yhteyksiä täällä vierailevien metsästäjien 
kautta. Metsästysseurat ja muut kylillä toimivat yhdistykset hyväksytään tasavertaisiksi kylien 
kehittäjiksi varsinaisten kyläyhdistysten rinnalle. 

Kuntien keskustaajamissa toimii asukas- ja yrittäjäyhdistyksiä ja muita toimijoita, joiden toi-
minnan tarkoituksena on oman asuinympäristön kehittäminen. Näiden yhdistysten toiminnan 
edistäminen on mukana jo Vaara-Karjalan LEADER+-ohjelman aikaan ja kuntataajamien yh-
distysten hankkeita on jo toteutettu. Kuntataajamien kehittämistarve näyttää kasvavan ja sitä 
varten yhdistysten aktivointia jatketaan ja asukaslähtöisiä hankkeita tuetaan.

Kuva 6: Kotiseutupäivät Puu-Juuassa (Seppo Kettunen).



Kehittämiskohteita Kehittämistoimenpiteitä

Palvelujen säilyttäminen

Vesi- ja jätevesiasoiden järjestäminen

Yksityisteiden kunnossapito

Suunnitelmallisuus kylien kehittämisessä

Asukkaiden saaminen haja-asutusalueille

Vapaa-ajan asukkaiden osallistuminen kehit-
tämiseen

Puitteiden luominen harrastustoiminnalle

Toimijapula
Kyläsuunnitelmien toteuttaminen

Kylien monipalvelupisteet, sähköisten ja liik-
kuvien palvelujen kehittäminen

Yhteinen suunnittelu, yhteisten ratkaisujen et-
siminen (toteutettavuusselvitykset, toiminnan 
käynnistäminen)

Tienpitäjäjärjestelmän kehittäminen, koulutus

Osallistuva kyläsuunnittelu

Paikalliset tulomuuttohankkeet, tulomuutto-
palvelujen järjestäminen

Tapahtumat, nettipohjaiset kyläsuunnittelujär-
jestelmät

Reitit ja niiden rakenteet, kylätalojen kunnos-
tus

Hanketoimijakoulutus

 6.2 Ympäristö

Tavoitteina ovat kylämaiseman ja perinnebiotooppien säilyttäminen, pelisääntöjen ke-
hittäminen suojelualueilla tapahtuvalle toiminnalle ja ympäristötietoisuuden lisäämi-
nen.

Vapaa-ajan asukkaat mukaan kehittämiseen

Vaara-Karjalassa on paljon muualla vakituisesti asuvia vapaa-ajan asukkaita, jotka viipyvät 
loma-asunnoissaan yhä pitempiä aikoja. Paikkakunnan palveluja esitteleviä ja kulttuuritoimin-
taa esitteleviä, vapaa-ajan asukkaille tarkoitettuja tilaisuuksia järjestetään vuosittain muun mu-
assa Juuassa. Vapaa-ajan asukkaat ovat voimavara, jonka avulla on mahdollista saada uusia 
näkemyksiä alueen kehittämiseen. Tietotekniikan avulla aktiivinen osallistuminen Vaara-Karja-
lan kehittämiseen vakinaiselta paikkakunnalta käsin on mahdollista.

6.1.3 Ihminen ja asuminen hankkeiden keskeiset tavoitteet

tuen saajista uusia toimijoita
rahoitettua hanketta
koulutuksiin osallistunutta, joista 120 naisia ja 20 nuoria
uutta palvelumallia
kylien monipalvelupistettä

40 %
120
260

5
5
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6.2.1 Ympäristöasiat jakavat mielipiteitä

Paikalliset asukkaat tunnustavat kunnossa olevan ympäristön merkityksen asumisen, harras-
tusten ja elinkeinojenkin kannalta. Tästä esimerkkinä ovat muutamat kyläyhdistysten toteut-
tamat kylämaiseman kunnostushankkeet. Ympäristökysymykset ovat kuitenkin herättäneet 
kiivaitakin mielipiteitä muun muassa Natura2000-ohjelman laajentamisen ja suurpetojen suo-
jeluun liittyvän keskustelun yhteydessä. Vaikuttaa siltä, että ristiriidat ovat uudelleen kärjis-
tymässä. Erilaisia näkemyksiä ympäristökysymyksissä on paitsi paikallisten asukkaiden ja 
viran-omaisten välillä myös alueelle muuttajien, kesäasukkaiden ja ”kanta-asukkaiden” sekä 
kuntataajamissa asuvien ja kylillä asuvien välillä. 

Kehittämisyhdistyksen rahoittamilla, lähellä asukkaita toimivilla hankkeilla voidaan ympäris-
tömyönteisyyttä edistää. Toisaalta hankkeiden valmistelussa tapahtuvan yhteistyön aikana 
voidaan paikallisten asukkaiden näkemyksiä viedä ympäristöviranomaisille. Asukkaat, toivo-
vat, että suojeltuja alueita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa. Tavoitteena on, että saa-
daan käyntiin hankkeita, joiden avulla suojeltujen alueiden käyttöä elinkeinotoiminnassa edis-
tetään.

       Kuva 7: Hoidettua kylämaisemaa (Merja Kärkkäinen).
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6.2.2 Yhdistykset kylämaiseman kunnostajiksi

LEADER+-ohjelmakauden yhtenä tavoitteena oli kokeilla maaseutusopimusmallin toimivuutta 
Vaara-Karjalan oloissa. Tähän liittyviä hankkeita ei ole kuitenkaan ollut suureksi osaksi siitä 
syystä, että tavoite 1-ohjelman rahoituksella toteutettiin maakunnallinen hanke, jolla oli samo-
ja tavoitteita. Maakunnallisen hankkeen aikana selvitettiin ympäristönhoitotöiden soveltumista 
maatilojen uudeksi ansionlähteeksi, viljelijöiden kiinnostusta edellä mainittujen töiden tekemi-
seen ja toiminnan talouteen liittyviä kysymyksiä. Myös kyläyhdistykset ja muut yhteisöt olivat 
kiinnostuneita ympäristötöiden tekemisestä. Yhteisöjen hoitamana voidaan ”ei kenenkään” 
omistuksessa olevat ja maiseman kannalta keskeiset alueet pitää kunnossa. Näihin liittyvien 
töiden käynnistämistä on tarpeen tukea. Maisemallisesti ja kulttuurisesti arvokkaita kokonai-
suuksia ovat Ilomantsin kalevalaiset vaarakylät ja sotien jälkeen perustetut asutusalueet, joita 
on muun muassa Valtimolla ja Lieksassa. Siksi varsinkin näissä kohteissa kylämaiseman kun-
nossa pysyminen on tärkeää. Asukkaiden kiinnostus oman elinympäristön kunnossapitoon on 
kasvanut. Hoidettu kylämaisema on edellytys muun muassa kylämatkailulle Maisemointiin, 
vanhojen rakenteiden ennallistamiseen ja kohteiden esittelemiseen liittyviä toimenpiteitä voi-
daan toteuttaa yhteisöllisinä hankkeina. 

Perinnebiotooppien raivaus, kosteikkojen ja laskeutusaltaiden tekeminen ja lintuvesien kun-
nostus ovat tarpeellisia toimenpiteitä myös seuraavalla ohjelmakaudella. Näitä alueita voidaan 
käyttää virkistys- ja harrastustarkoituksiin. Kohteiden alkuraivauksesta ja -kunnostuksesta ovat 
kiinnostuneita monet kyläyhdistykset ja metsästysseurat. Ne sopivat silloin hyvin kehittämisyh-
distyksen kautta rahoitettavaksi.

6.2.3 Pelisääntöjä Natura 2000 alueille

Natura 2000 -alueiden käytön kehittäminen on mukana Vaara-Karjalan LEADER+-ohjelmas-
sa. Osittain tähän liittyviä hankkeita on rahoitettu vain kolme. Asia oli ehkä uusi ja vasta nyt 
on huomattu, kuinka suuret alueet ovat poissa tavanomaisesta käytöstä. Useassa tämän oh-
jelman valmisteluun liittyvässä tilaisuudessa tuli esille paikallisten asukkaiden halu hyödyntää 
suojeltuja alueita varsinkin matkailutoiminnassa. Käytön laajentamiseksi tarvitaan yhteiset pe-
lisäännöt, joita voidaan yhdessä ympäristökeskuksen kanssa kehittää erilaisten kehittämis- ja 
yrityshankkeiden aikana. 

Natura 2000 alueita ja suojeltuja alueita on myös yksityisten maanomistajien mailla. Aluee-
seen tutustuvalle tai sillä muuten liikkuvalle saattaa jäädä epäselväksi, miksi se on suojeltu. 
Asiallisten opasteiden ja muiden pienrakenteiden tekeminen ei tuota maanomistajille mitään. 
Opastaulujen ja rakenteiden avulla voidaan suojeltujen alueiden käyttökelpoisuutta muun mu-
assa matkailussa lisätä. Samalla parannetaan kävijöiden tietoutta ympäristöasioissa. 

6.2.4 Jätteiden käsittelylle uusia vaatimuksia

Jätteiden vastaanotto Vaara-Karjalassa keskitetään jatkossa kahdelle jäteasemalle. Yksittäisil-
le kotitalouksille aiheutuu tulevaisuudessa jätehuollosta kasvavia kustannuksia muun muassa 
kasvavien kuljetuskustannusten takia. Oikealla käsittelyllä kuljetettavaa jätemäärää voidaan 
vähentää ja osa jätteistä voidaan haja-asutusalueilla hävittää muun muassa kompostoimalla.  
Kehittämisyhdistyksen kautta rahoitetuilla hankkeilla voidaan tietämystä jätteiden ja jätevesien 
käsittelystä lisätä.
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Kehittämiskohteita Kehittämistoimenpiteitä

Kylämaisemien avaus ja kunnostus
Perinnebiotooppien kunnostus
Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden perustami-
nen

Toiminnan pelisääntöjen puuttuminen Natu-
ra2000-alueilla

Tiedottaminen ympäristöasioissa

Kasvavat vaatimuksen jätteiden käsittelylle

”Yhteisöllisten” töiden ja tuottamattomien in-
vestointien alkuvaiheen tukeminen, koulutus, 
ympäristön hoitosopimusten teossa avusta-
minen

Natura2000-alueilla toteutettavat kehittämis- 
ja yrityshankkeet

Opasteet ja palvelurakenteet myös yksityisille 
suojelualueille

Koulutushankkeet

6.2.5 Ympäristöhankkeiden keskeiset tavoitteet

20  ympäristöhanketta
10 ennallistettua maisemakohdetta
10 perustettua tai kunnostettua kosteikkoa
40 koulutettua
5 yritystä hyödyntää Natura2000-alueita

6.3 Elinkeinot ja yrittäminen

Elinkeinojen edistämisen tavoitteina ovat tuotantokapasiteetin säilyttäminen maa- ja 
metsätaloudessa, paikalliseen luontoon, kulttuuriin, perinteeseen ja historiaan liittyvien 
matkailun ohjelmapalvelujen kehittäminen, luonnonvarojen käytön, palveluyrittäjyyden 
edistäminen sekä nuorten ja työelämän lähentäminen.

6.3.1 Maa- ja metsätalous

Aktiivitilojen määrä Vaara-Karjalassa on laskenut vuodesta 1995 kolmanneksella. Lopettanei-
den tilojen pelloista suuri osa on vuokrattu tai myyty lisäalueiksi jatkaville tiloille ja vain pieni 
osa on jäänyt viljelemättä tai metsitetty. Keskipeltoala vuonna 2005 vaihtelee kunnittain 18,2:
sta 36,9 hehtaariin. Pienimmät peltoalat ovat Ilomantsissa ja Juuassa. Maatilojen määrän vä-
henemisestä huolimatta tärkeimpien maataloustuotteiden tuotantomäärät ovat pysyneet muut-
tumattomina. Suuri osa maatalouden tuloista saadaan suorana tulotukena ja aluetalouden 
kannalta on tärkeää, että kiintiöt saadaan säilytetyksi samalla alueella.

Taulukko 8: Aktiivitilat v.1995-2005 (Pohjois-Karjalan TE-keskus).

Kunta
Ilomantsi
Juuka
Lieksa
Nurmes
Valtimo
Yhteensä

vuosi 1995
196
316
349
313
206

1380

vuosi 1999
161
245
283
243
162

1094

Muutos -%
v. 1995-2005

-37,2
-38,0
-33,8
-39,0
-36,3
-36,3

Muutos -%
v. 1995-1999

-17,9
-22,5
-18,9
-22,4
-21,4
-20,7

Muutos -%
v. 1999-2005

-23,6
-20,0
-18,4
-21,4
-14,8
-19,7

Esimerkkejä rahoitettavasta toiminnasta:
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vuosi 2005
123
196
231
191
138
879



Jatkajat puuttuvat

Vaara-Karjalan päätoimisista viljelijöistä yli puolet on yli 50-vuotiaita. Kaikille ei löydy omasta 
perheestä jatkajaa. Tuotannon lopettamisen takia jää erityyppiseen toimintaan sopivia maa-
tiloja hyödyntämättä. Lopettaneita viljelijöitä muuttaa kuntakeskuksiin. Osa lopettavista maa-
tiloista saattaa olla elinkelpoisia, osa sopii yritystoimintaan tai asuntotiloiksi. Ongelmana on, 
miten tilan sijaintipaikkakunnan ulkopuolella asuvat mahdolliset maa- tai asuntotilan ostajat 
tavoitetaan. Tietoa myytävistä tiloista voidaan edistää maatilapörssillä. 

Tuotanto tapahtuu entistä suuremmissa yksiköissä ja entistä pienemmällä työvoimalla. Kasva-
van työmäärän takia entistä useammat tilat tarvitsevat ulkopuolista työvoimaa joko kausittain 
tai ympärivuotisesti. Oman työntekijän palkkaaminen ei ole aina kannattavaa tai mahdollista. 
Ratkaisu saattaa löytyä yrityspohjalta tehtävästä maataloustyöstä tai tilojen yhteistoiminnan 
kautta.

Jaksaminen ongelmana myös maatiloilla

Maatilojen määrän vähenemisestä huolimatta tärkeimpien maataloustuotteiden tuotantomää-
rät ovat pysyneet muuttumattomina. Suuri osa maatalouden tuloista saadaan suorana tulotu-
kena ja aluetalouden kannalta on tärkeää, että kiintiöt saadaan säilytetyksi samalla alueella. 
Tuotantokiintiöiden säilyttämiseksi pitää laajentamishaluisia viljelijöitä löytyä omasta kunnasta.  
Tuotanto tapahtuu entistä suuremmissa yksiköissä ja entistä pienemmällä työvoimalla. Viljeli-
jöiden keski-ikä on korkea ja jatkaja puuttuu monelta elinkelpoiselta tilalta. Työssä jaksamises-
ta on tulossa maatalousyrittäjien kohdalla ongelma, joka vaikuttaa muun muassa siihen, ettei 
jatkajia tiloille tahdo löytyä.

Bioenergiaa pelloilta ja metsistä

Pohjois-Karjala on johtava maakunta uusiutuvan energian käytössä. Varsinkin puun käyttöä 
energialähteenä on edistetty maakunnallisilla hankkeilla. Bioenergian käyttöä on edistetty 
myös LEADER+-rahoitukselle. Pellolla viljeltävien energiakasvien tuotanto ja niiden jalostus 
polttoaineeksi on ala, jonka kehittämiseen on kiinnostusta. Leader-tyyppiseen toimintaan sopii 
paikallisten koulutukseen ja toiminnan käynnistämiseen liittyvien hankkeiden tukeminen. 

6.3.2 Maaseutumatkailu

Matkailijoiden lukumäärä koko Pohjois-Karjalassa on laskenut 2000-luvulla. Matkailun kärki-
kohteina Vaara-Karjalan alueella ovat olleet Kolin ja Bomban alueet, joihin on panostettu pal-
jon. Näiden matkailukohteiden omistussuhteissa on tapahtunut muutoksia ja toiminta hakee 
vielä muotoaan. Kesällä 2006 matkailijamäärät ovat kasvaneet muun muassa Kolin alueella 
ja Ilomantsin Möhkön ruukki -alueella. Kolin matkailijamäärien kasvu johtuu ainakin osaksi 
siellä järjestetyistä valtakunnallisista tapahtumista. Möhkön kävijämäärien kasvun perusteiksi 
on esitetty siellä toteutettuja kulttuurihankkeita, joista suurin osa on käynnistetty LEADER+ 
-rahoituksella. 

Suuret, lähinnä majoituspalveluja tarjoavat yritykset eivät itse järjestä ohjelmapalveluja.  Niiden 
toteuttaminen antaa tilaa elämys- ja hyvinvointipalveluja tuottaville pienille yrityksille.  Myös 
pienten yritysten yhteistyölle ja verkostoitumiselle on tarvetta. Kaikkia mahdollisuuksia karja-
laisuuteen, luontoon, perinteeseen ja historiaan perustuvien matkailupalvelujen kehittämises-
sä ei olla vielä käytetty.
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Ohjelmapalveluja tarvitaan edelleen lisää

Muutamien käyntikohteiden kävijämäärät ovat kasvaneet hyvin suunniteltujen ja toteutettu-
jen ohjelmapalvelujen ansiosta. Näin on käynyt esimerkiksi Ilomantsin Möhkössä, jossa on 
toteutettu osin Leader-rahoituksella paikalliseen kulttuuriin ja perinteeseen liittyviä, matkailua 
tukevia kehittämishankkeita. 

Pienille luonto- ja kulttuuripalveluja tarjoaville yrityksille on myös tilaa. Pienten yritysten mark-
kinoinnissa ja myynnissä on edelleen tehostamista. Yhden kanavan tähän tuovat kehittämis-
yhdistyksen kansainväliset yhteydet ja kansainväliset hankkeet. Yhteistyötä pääasiassa majoi-
tuspalveluja tarjoavien ja ohjelmapalveluyritysten välillä on edelleen tarpeen tehostaa. 

Yhteistyö muulla alalla toimivan yrityksen kanssa voi tuoda uutta sisältöä matkailuun. Hyvä 
esimerkki tästä on Juuan vuolukivialueella toimiva Suomen Kivikeskus, josta on tulossa yksi 
Pohjois-Karjalan suosituimmista matkailukohteista.

Reitit ja matkailutiet kuntoon

Vaara-Karjalassa on erinomaiset mahdollisuudet omatoimiseen luonnossa liikkumiseen. Kun-
nat, Villi Pohjola ja matkailuyrittäjät ovat rakentaneet Vaara-Karjalaan kattavan, eri tarkoituk-
siin sopivan reitistön, mutta reittien ja taukopaikkojen huolto ja kunnossapito on Villin Pohjolan 

Kuva 8: Suomen Kivikeskus Nunnanlahti (Merja Kärkkäinen).



ylläpitämiä reittejä lukuun ottamatta lähes järjestämättä. 
Reittien ja niiden palvelurakenteiden on oltava kunnossa 
ja huollettuja, jotta niille on käyttäjiä. Reitistöjen kunnos-
sapito-järjestelmän kehittäminen on siksi tarpeellista. 
             
Vaara-Karjalan halkaisee Via Karelia, joka on ainoa val-
takunnallinen matkailutie. Sitä myötäilevistä polku- ja 
moottorikelkkareiteistä on kehittymässä alueen kyliä yh-
distävä reitistö. Sen avulla yhdistyvät myös raja-alueen 
vanhat karjalaiskylät ja kansallispuistot. Osa reitistä on jo 
valmiina ja alueelle on rakennettu laavuja ja taukopaik-
koja. Via Karelia –tiellä on yhtenäiset opasteet,  mutta 
levähdyspaikat tarvitsevat uutta ilmettä ja niillä tuodaan 
esille paikallisia matkailu-kohteita, palveluja ja pienreit-
tejä.

Metsästys- ja kalastus- ja marjastusmatkailu 
kiinnostavat

Monilla metsästysseuroilla on kiinnostusta metsästys-
matkojen järjestämiseen. Matkoja ovat yritysten lisäksi 
järjestäneet metsästysseurat. Asiakkaat ovat maksuky-
kyisiä ja metsästysmatkojen kautta on mahdollista saa-
da tuloja paikallisille yhdistyksille. Ongelmia matkojen 
järjestämisessä ovat tuoneet ristiriidat yrittäjien, metsäs-
tysseurojen ja niiden jäsenten ja maanomistajien välillä. 
Metsästysmatkailuun liittyviä yhteisiä sääntöjä on siksi 
tarpeen kehittää.

Ammattimaista kalastusta harjoitetaan lähinnä alueen 
suurjärvillä Pielisellä ja Koitereella. Toiminnan tueksi on 
rakennettu satamia ja jäähileasemia. Vesistöt ja kotimai-
set kalalajit antavat hyvät mahdollisuudet kalastusmat-
kailulle, vaikka kalastajia kiinnostavia luonnonvaraisia 
jalokaloja ei useimmissa vesissä ole. Matkailuyritysten 
virkistyskalastukseen liittyvä tarjonta on lähinnä lupa-
myyntiä ja veneiden vuokrausta. Suomalainen yksityis-
henkilö ei ole halukas maksamaan järjestetyistä opas-
palveluista tai kalaretkistä. Kalastusmahdollisuus on 
kuitenkin matkailukohteelle eduksi. Kalastusmatkailun 
edellytyksiä parannetaan palvelurakenteiden rakenta-
mista tukemalla ja yrityshankkeiden kautta. 

Vaara-Karjalalla on yhteistä rajaa Venäjän kanssa lähes 
200 kilometriä. Venäjän puoli on erittäin harvaan asuttua 
erämaata ja se kiinnostaa luontomatkailijoita. Varsinkin 
Lieksanjoen latvaosat antavat hyvät mahdollisuudet ka-
lastusmatkailulle. Ongelmana on palvelujen puuttuminen 
Venäjän puolelta. Vaara-Karjalan lähialueille suuntautu-
vaa luontomatkailua voidaan tukea lähinnä yrityshank-
keiden kautta.

Kuva 9: Nuotiopaikka UKK-reitillä.
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Sienestys ja marjastus ovat keski- ja eteläeurooppalaisille mielenkiintoisia ja eksoottisia mat-
kailun aktiviteetteja. Matkailuyritykset eivät ole tähän liittyviä ohjelmapalveluja kehittäneet ei-
vätkä markkinoineet. Markkinoinnissa voidaan hyödyntää toimintaryhmän verkostoja.  

Kylämatkailu liikkeelle paikallisista vahvuuksista

Kylämatkailu on tulevaisuudessa kasvava matkailun muoto. Paljon elinkeinoihin liittyviä kehit-
tämisideoita on tullut kyliltä. Niiden lähtökohtana on kylässä elänyt henkilö, siellä harjoitettu 
toiminta tai aikoinaan sattunut tapahtuma. Ideoiden pohjalta on mahdollista kehittää matkailun 
ohjelmapalveluja, jotka toteutetaan alkuperäisillä tapahtumapaikoilla. Toteuttamisessa voivat 
kylän asukkaat olla mukana, mutta järjestelyissä ja markkinoinnissa tarvitaan yhteistyötä mat-
kai-luyritysten ja -organisaatioiden kanssa. Matkailuelinkeinoja tukevia ohjelmapalveluja ei ole 
mahdollista toteuttaa puhtaasti talkootyönä ainakaan pitemmällä tähtäyksellä. Kylä- ja muilla 
yhdistyksillä on mahdollisuus varainhankintaan esiintymispalkkioiden kautta. Tapahtumien ke-
hittämiseen liittyvissä hankkeissa voidaan kehittää matkailuyritysten ja yhdistysten pelisääntö-
jä muun muassa toiminnan talouteen liittyvissä kysymyksissä. 

6.3.3 Kaivostoiminnalla hyvät tulevaisuudennäkymät

Paikallisista luonnonvaroista erityisesti kiven louhinta ja käyttö on kasvamassa. Kivivarojen 
jalostaminen tapahtuu useimmiten lähellä raaka-aineen louhintapaikkaa. Vuolukiven louhinta 
ja jalostus työllistää Juuan kahdessa suuressa yrityksessä noin 500 henkilöä. Toimintamah-
dollisuuksia on myös pienillä yrityksillä alihankintatoiminnassa ja pienten paikallisten erikoiski-
vilajien hyödyntämisessä. 

Jo vuosia hyödynnetyn vuolukiven lisäksi eri tarkoituksiin sopivaa kiveä on löytynyt Valtimolta 
ja Ilomantsista, jossa mustankiven koelouhinnasta ollaan siirtymässä esiintymän hyödyntämi-
seen. Kiven jalostuksessa Ilomantsin Hattuvaaran Pampalon kultaesiintymän hyödyntämisen 
on laskettu tuovan lähes 300 työpaikkaa. Muutoinkin suunnitteilla oleva kaivostoiminta tuo 
lisää työpaikkoja. Sotkamossa todennäköisesti lähivuosina avattava kaivos antaa jo rakennus-
vai-heessa mahdollisuuksia uudelle yritystoiminnalle Pielisen-Karjalassa. Haasteena on se, 
kuinka Vaara-Karjalan yritykset menestyvät kilpailussa Kainuun yritysten kanssa.

6.3.4 Palveluyrittäjyyden merkitys kasvaa 

Kunnat todennäköisesti ulkoistavat tulevina vuosina entistä enemmän palvelujaan. Myös itse 
maksavien asiakkaiden määrä kasvaa, vaikka eläkkeet ovat Vaara-Karjalassa keskimäärin 
pienemmät kuin maan keskiarvo. Asuinympäristönä Vaara-Karjala saattaa kiinnostaa tällä het-
kellä muualla asuvia palvelukotien nykyisiä ja tulevia asiakkaita. 

Hoiva- ja terveyspalvelujen tuotetaan myös isoissa valtakunnallisissa yrityksissä, jotka laa-
jentavat toimintaansa uusille alueille. Paikallisten, pienten palveluyritysten tukeminen on siksi 
tarpeen. 

6.3.5 Sosiaaliset yritykset toimimaan

Vaara-Karjalassa on paljon vielä työiässä olevia henkilöitä, joiden työllistyminen vapaille työ-
markkinoille ei ole ongelmatonta. Muutama vuosi sitten voimaan tullut laki sosiaalisista yrityk-
sistä ei ole toiminut odotetulla tavalla. LEADER+-rahoituksella toteutettu hanke osoittaa, että 
eritysryhmiä on mahdollista työllistää, kun taustalla on kohderyhmän erityisongelmiin paneu-
tunut yhteisö. Lähtökohtana sosiaalisen yrityksen perustamiseen voisi olla yhdistyksen aikai-
sempi toiminta. Sosiaalisten yritysten aloittamista tuetaan asettamatta toiminnalle yrityksen 
taloudelliseen toimintaan liittyviä tavoitteita.
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6.3.6 Kasvu ei kaikkien yritysten tavoitteena

Pienillä yrityksillä ei ole välttämättä tarvetta tai halua toiminnan laajentamiseen niin, että pyri-
tään liikevaihdon kasvuun. Yritystoiminnan jatkumisen kannalta uusiutuminen tuotteiden, pal-
velujen ja tuotantomenetelmien kohdalla on kuitenkin tärkeää. Tästä syystä myös yrityksen 
”hengissä pysymistä” koskevaa kehittämistä ja investointeja tuetaan (ei kuitenkaan tueta kor-
vausinvestointeja), samoin osa-aikayrityksiä, kun kysymys ei ole puhtaasti harrastusluontei-
sesta toiminnasta.

6.3.7 Osaamista uusille yrittäjille 

Yritystoiminnan aloittavista useimmat ovat opiskelunsa päättäneitä tai työttömänä olleita, joille 
yrittäjäksi ryhtyminen on työllistymisen viimeinen vaihtoehto. Oman rahan lisäksi aloittajilta 
puuttuu rahan lisäksi useimmiten yrityksen johtamiseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin 
liittyvää osaamista. Vaara-Karjalan Leader ry varautuu tukemaan toimialasta riippumatta eri-
tyisesti aloittavien yritysten kehittämistä ja investointeja sekä yrittäjien ”mittatilauskoulutusta”. 
Paikalliset yrittäjien koulutushankkeet ovat lisänneet verkottumista yrittäjien ja käytännön yh-
teistyötä. 

6.3.8 Elinkeinot ja yrittäminen -hankkeiden keskeiset tavoitteet

rahoitettua yrityshanketta
yritystoiminnan edellytyksiä parantavaa kehittämishanketta
koulutettua, joista 45 naisia ja 10 alle 30v
uutta tuotetta/palvelua
uutta yritystä, joista 20 naisyrityksiä ja viisi alle 30 v.
uutta työpaikkaa, joista 36 naistyöpaikkoja ja 10 alle 30 v.
sukupolvenvaihdosta yrityksissä

Kuva 10: Matkailukohde Tarina-ahon museoaitta Kelvänsaari Lieksa.
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Kehittämiskohteita Kehittämistoimenpiteitä

Jaksamisen parantaminen

Jatkajien löytäminen
Viljelemättä jäävien tilojen käyttöön ottaminen

Työvoiman saaminen

Nuorten työllistymisen parantaminen
Jatkajien löytäminen yrityksiin

Kiven (ja muiden luonnonvarojen) sekä muiden 
paikallisten vahvuuksien käytön lisääminen

Työmarkkinoilta syrjäytymisen estäminen

Aloittavien yritysten osaamisen lisääminen

Aloittavien yritysten investoinnit

Tuotekehitys

Matialin ohjelmapalvelujen myynnin kehittämi-
nen

Matkailureitistöjen ylläpito

Metsästysmatkailun pelisäännöt

Kalastusmatkailun edistäminen

Kylämatkailun edistäminen

Bioenergian käytön kehittäminen

Alihankintatoiminnan edistäminen

Yritysten pääsy laajemmille markkinoille

Matkailukohteiden tunnettuuden lisääminen

Hyvinvointihankkeet
Kriisinhallintakurssit

Tilapörssit

Tilatyöntekijät
Yhteistoiminnan edistäminen

Nuorten ja työelämän yhteyksien edistäminen 
- opinnäytetöiden tukeminen

Kehittämishankkeet, yritysryhmien hankkeet, 
yritysten kehittämishankkeet, toteutettavuussel-
vitykset

Sosiaalisten yritysten tukeminen

Koulutushankkeet, yritysten kehittämishankkeet

Yritysten investointihankkeet

Toteutettavuusselvitykset, yritysten kehittämis-
hankkeet

Kehittämis- ja yrityshankkeet, alueiden väliset 
hankkeet

Ylläpitojärjestelmien kehittäminen
Kehittämishankkeet
Palvelurakenteet, reitit

Kehittämishankkeet

Kehittämishankkeet

Tapahtumien kehittäminen, koulutushankkeet

Yritys- ja kehittämishankkeet

Koulutushankkeet, yritysten kehittämis- ja in-
vestointihankkeet

Alueiden välinen yhteistoiminta

Nykytekniikan (mm. GPS) hyödyntäminen
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 7 TOIMINTARYHMÄN HALLINTO 

7.1 Ohjelman hallinto

Ohjelmaa hallinnoi Vaara-Karjalan Leader ry. Yhdistyksessä on 148 jäsentä, joista 129 on yk-
sityisiä henkilöitä. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kahdeksan jäsentä ja heillä on hen-
kilökohtaiset varajäsenet. Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen kokoonpanossa nouda-
tetaan kolmikantaperiaatetta ja pyritään lisäksi alueelliseen tasapuolisuuteen. Leader–toimisto 
tulee toimimaan edelleen Lieksassa, mutta tarvittaessa hankkeiden suunnittelijoita ja toteut-
tajia tavataan heille sopivassa paikassa. Yhdistyksen nykyinen toiminnanjohtaja ja projekti-
sihteeri ovat olleet nykyisessä tehtävässään LEADERII-kaudelta lähtien. Toiminnanjohtajalla 
on aikaisemman työkokemuksen perusteella kokemusta julkisen hallinnon ja julkisten varojen 
hoitamisesta. Projektisihteerillä on usean vuoden työkokemus rahoitusalalta. Leader-toimis-
ton tarvitsemat kirjanpitopalvelut ostetaan EU -hankkeisiin perehtyneeltä kirjanpitotoimistolta.  
Pätevyys julkisten varojen hoitamiseen on keskeinen valintaperuste mahdollisia uusia työnte-
kijöitä valittaessa. 

Hankkeiden toteuttajia opastetaan hakemusten tekemiseen ja hankkeiden toteuttamiseen 
liittyvissä asioissa henkilökohtaisten tapaamisten avulla ja järjestämällä säännöllisesti koulu-
tustilaisuuksia eri puolella toimialuetta. Lyhytkestoisen koulutuksen lisäksi toteutetaan hanke-
muotoisena hankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyvää hankevetäjäkoulutusta. Sa-
malla saadaan Leader-yhdistyksen toimintaan uusia ja osaavia ihmisiä. Hallituksen jäsenten ja 
työntekijöiden ammattitaitoa parannetaan antamalla mahdollisuus osallistua omaa osaamista 
parantavaan koulutukseen.

Kuva 11: Kolin laivalaituri (Seppo Kettunen).



7.2 Aktivointi, tiedotus ja koulutus

Rahoitushakemuksia on Vaara-Karjalan Leader -toimistoon tullut koko LEADER+-ohjelmakau-
den ajan erittäin hyvin. Tuen saajissa on jatkuvasti ollut uusia yrityksiä ja yhteisöjä, joten rahoi-
tusmahdollisuudet ovat jo tällä hetkellä varsin hyvin alueen toimijoiden tiedossa. Tavoitteena 
on, ettei Leader-rahoitus tule jatkossakaan olemaan kokeneiden jo aikaisemmin rahoitusta 
saaneiden etuoikeus, vaan mahdollisimman suuri osa potentiaalisista tuen saajista tavoite-
taan. On todennäköistä, että rahoitusesitysten tekemiseen tulee ohjelmakauden taitteessa 
muutaman kuukauden tauko, joten tehostettua tiedottamista tarvitaan rahoituksen taas käyn-
nistyessä.

Hankkeiden toteuttamiseen on osallistunut suuri joukko asukkaita. Aktiivisuus ja osallistumi-
nen on myös tulevalla kaudella tärkein edellytys ohjelman onnistuneen toteuttamisen kannalta.  
Muutamissa hankkeissa toiminta on ollut liian pienen joukon varassa. Kaksi LEADER -kautta 
on takana ja tuleva ohjelmakausi on pitkä. Hankeväsymys ja kyllästyminen ovat tulevalla kau-
della entistä suurempia uhkia, jos uusia ja varsinkaan nuoria ihmisiä ei saada kiinnostumaan 
hanketyöstä. Yhtenä kiinnostusta vähentävänä tekijänä on todennäköisesti pelko hankkeiden 
toteuttamiseen liittyvän byrokratian hallitsemisesta.  Aktivoinnin lisäksi kehittämisyhdistys kiin-
nittää erityistä huomiota toimijoiden kouluttamiseen hankkeiden suunnittelussa ja toteuttami-
sessa.

Yhdistys on järjestänyt vain vähän omia tiedotustilaisuuksia. Aikaisempien kokemusten mu-
kaan ne eivät yleisöä juuri kiinnosta. Tehokkaampaa on esitellä toimintaa yhdistysten, oppi-
laitosten ynnä muiden toimijoiden omissa tilaisuuksissa, joihin osallistuneilta on tullut useita 
tiedusteluja ja myöhemmin rahoitushakemuksia. Yhdistyksiin on otettava yhteyttä heti ohjel-
makauden alussa. 

Yritysneuvontaa toteuttavat organisaatiot, yritysneuvojat ja kehittämisyhtiöt tuntevat jo tällä 
hetkellä Leader-rahoitusmahdollisuudet hyvin. Säännöllistä yhteydenpitoa kuitenkin tarvitaan. 

Kuntatalous on kehittynyt lähes kaikissa Vaara-Karjalan kunnissa huonompaan suuntaan. 
Vaikka kielteistä tähänastisesta Leader-toiminnasta ei ole kuntien suunnasta kuulunut, toimin-
ta vaatii jatkossa entistä parempaa perustelua. Päättäjät tarvitsevat tietoa ohjelman toteutta-
misen etenemisestä ja varsinkin toiminnan tuloksista. Kuntiin ja kuntapäättäjiin pidetään nykyi-
sen ohjelmakauden tapaan säännöllisesti yhteyttä. 

Alueella on yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita, jotka eivät koskaan hae Leader-rahoitusta. Toi-
minnan avoimuuden ja hyväksyttävyyden kannalta on kuitenkin tärkeää, millainen julkisuusku-
va Vaara-Karjalan Leader ry:llä ja Leader-hankkeilla on. Parasta tiedottamista suuren yleisön 
suuntaan ovat olleet hankkeita esittelevät lehtikirjoitukset, joita on ollut varsinkin paikallisleh-
dissä. Hankkeita kannustetaan tiedottamaan ja tarvittaessa järjestetään tiedotuskoulutusta.  
Paikallislehtien kanssa tehdään yhteistyötä. Näkyvyyden saavuttamiseksi on perusteltua osal-
listua messuille ja erilaisiin tapahtumiin. 

Hanketoimijat tarvitsevat koulutusta maksatusten hakemisesta, raportoinnista, määräajoista ja 
muuttuvista määräyksistä. Hankevetäjille ja hankkeiden kirjanpitäjille järjestetään koulutusta ja 
yhdistyksen nettisivut uudistetaan niin, että ne palvelevat käynnissä olevia hankkeita mahdol-
lisimman hyvin. Hankkeille on LEADER+ -kaudella lähetetty Pohjois-Karjalan toimintaryhmien 
yhteinen lehti, jossa on ollut ”virallinen palsta” ajankohtaisista hankkeiden toteuttamiseen liitty-
viä asioita varten. Käytäntöä jatketaan ja virallista palstaa kehitetään edelleen. 
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7.3 Rahoitettavien hankkeiden valinta

Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

* ohjelmallisuus
* paikallislähtöisyys
* riittävä sitoutuminen hankkeeseen
* tuloksellisuus
* vaikuttavuus
* taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristöllinen kestävyys
* innovatiivisuus
* yhteistoiminta

Rahoitettavan hankkeen tulee toteuttaa Vaara-Karjalan Leader-ohjelman tavoitteiden toteutu-
mista.

Kohderyhmä Menetelmä

mahdolliset tuen saajat lehti-ilmoitukset
tiedotuslehti joka talouteen
kirjeet järjestöille
tiedotustilaisuudet
(omat/esiintymiset muissa 
tilaisuuksissa)
nettisivut

Ajankohta

rahoituskauden alku

jatkuva

kunnat ja kuntien päättäjät kuntakirjeet ja hanketilastot
kuntakäynnit
Leader-yhteyshenkilöiden 
tapaamiset

3 kertaa/vuosi
tarvittaessa vuosittain

lehtikirjoitukset hankkeista
messuesiintymiset, 
tapahtumat
nettisivut

suuri yleisö jatkuva

hankkeiden toteuttajat koulutustilaisuudet
kirjeet
nettisivut
tiedotuslehti

jatkuva

Vaikka LEADER+-kaudella rahoitettuista hankkeista ei ole tehty systemaattista seuran-
taa, hankkeiden onnistumista on pyritty selvittämään ohjausryhmien ja raporttien kautta sekä 
hankkeen toteuttajien kanssa käytyjen keskustelujen avulla. 

Loppuun suoritetuista yleisistä kehittämishankkeista kymmenkunta ei ole onnistunut toivotulla 
tavalla. Osassa niistä rahoituksen saajana on ollut alueen ulkopuolinen toimija. Vaikka han-
keidea on ollut hyvä, ajateltu kohderyhmä ei kiinnostunut hankkeista. Kohderyhmän sitoutu-
minen hankkeeseen selvitetään huolellisesti hakuvaiheessa pyytämällä tarvittaessa selvitys 
hankkeessa mukana olevista. Paikallislähtöisyys ja sitoutuminen ovat keskeisiä hankkeen ra-
hoittamisen kriteerejä. 
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Vääriä rahoitusesityksiä niin, että myönteisen rahoituspäätöksen saanut hanke perutaan, on 
tehty LEADER+-kaudella yhdeksän hieman yli 200 esityksestä. Näistä kuusi on ollut yritys-
hankkeita. Yrittäjäksi aikovan on ollut Pohjois-Karjalassa mahdollista saada erilaisten hankkei-
den kautta maksutonta yritysneuvontaa rahoitushakemuksen tekemiseen saakka. Neuvonta 
saattaa joidenkin kohdalla olla sysäys, joka on todella vaikuttanut siihen, että yritystoiminta 
käynnistetään. Muutamien yritystuen saajien kohdalla vaikuttaa kuitenkin siltä, että liikkeelle 
on lähdetty turhan kevyin perustein. Yrityshankkeita arvioitaessa käytetään yritysneuvojien 
asiantuntemusta. 

Rahoitettavilla hankkeilla pitää olla pysyviä vaikutuksia. Aloitetun toiminnan jatkuvuus pyritään 
varmistamaan ennen rahoituspäätöksen tekemistä. Tulosten kestävyydestä voidaan tehdä ar-
vioita hanketoimijoiden ja kohderyhmän sitoutumisen perusteella.  Kertaluonteisia tapahtumia 
rahoitetaan vain poikkeustapauksissa esimerkiksi silloin, kun niillä on todennäköisesti toimin-
taa aktivoiva vaikutus.

Kehittämisyhdistys ei rahoita hankkeita, joilla on ympäristön kannalta kielteisiä vaikutuksia. 
Hankkeet ovat joissakin tapauksissa aiheuttaneet ristiriitoja niitä toteuttavien yhteisöjen sisäl-
lä. Hanketoiminta ei saa jäädä pienen sisäpiirin puuhasteluksi ja siitä syystä kohderyhmän 
laaja osallistuminen varmistetaan hakuvaiheessa.

Yrityshankkeita rahoitettaessa ovat ensisijalla aloittavat yritykset, jotka tuovat uusia työpaik-
koja. Yritysten rahoituskelpoisuutta arvioitaessa huomiota kiinnitetään myös siihen, millaisia 
vaikutuksia suunnitellulla toiminnalla on yrityksen lähiympäristössä. Liiketoiminnan mittarien 
mukaan heikosti kannattavan yrityksen toiminnalla saattaa olla merkitystä sen toimintaympä-
ristössä palvelujen saatavuuden tai muun kehittymisen kannalta. 

Rahoituskelpoisessa hankkeessa kokeillaan ja/tai käynnistetään toteuttajan kannalta uutta toi-
mintaa. Rahoitusta ei myönnetä jo aloitetun toiminnan ylläpitämiseen. Uuden yhteistoiminnan 
syntyminen katsotaan rahoituksesta päätettäessä erityiseksi eduksi. 

Tuensaajina voivat olla yksittäiset henkilöt ja yritykset, yksityis- ja julkisoikeudelliset yhteisöt. 
Tukea ei myönnetä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.

Kuva 12: Hallitus Möhkön hankkeeseen tutustumassa.



8 YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN

8.1 Alueiden välinen yhteistoiminta

Alueiden välisen yhteistyön tavoitteena on uusien toimintamallien löytäminen Vaara-Karjalan 
kehittämiseen. Mahdollisuus kansainvälistymiseen kiinnostaa nuoria ja sitä kautta heitä on 
mahdollista saada mukaan hankkeisiin ja toimintaryhmään. Alueiden välisiä hankkeita rahoite-
taan, mikäli ne edistävät Vaara-Karjalan kehittämistä ja paikalliset toimijat ovat niihin sitoutu-
neita. Tavoitteena on, että ohjelmakauden aikana toteutetaan 10 alueiden välistä ja viisi kan-
sainvälistä hanketta.

Pohjois-Karjalan toimintaryhmät ovat tehneet koko LEADER+-kauden yhteistyötä. Toimihen-
kilöt ovat tavanneet säännöllisesti. Tapaamisissa keskusteltiin aluksi ajankohtaisista asioista 
ja yhteisistä menettelytavoista. Myös yhteisiä koulutustilaisuuksia hallitusten jäsenille ja toimi-
henkilöille on järjestetty vuosittain. Keskeinen yhteistyön muoto on ollut Pohjois-Karjalan toi-
mintaryhmien yhteinen tiedotuslehti. Lehteä jaetaan yhdistysten jäsenille, hankkeille ja kuntien 
päättäjille. Yhteistyö on laajentunut maaseudun kehittämiseen liittyvien keskustelutilaisuuksi-
en järjestämiseen. Niissä on ollut mukana myös muita toimijatahoja. 

Tapaamisissa ovat viime aikoina olleet mukana myös Etelä-Karjalan toimintaryhmät. Yhteis-
työhön on mahdollisuuksia myös kansainvälisen toiminnan edistämisessä.

8.2 Kansainvälinen toiminta

Mielenkiintoisia kumppaneita uudet EU:n jäsenmaat. Ne ovat  alussa maaseutunsa kehittämi-
sessä toimintaryhmien kautta, mutta yhdessä voidaan kehittää uusia ja myös meidän olosuh-
teissa käyttökelpoisia toimintamalleja.  

Jo aloitettua yhteistoimintaa virolaisten toimijoiden kanssa jatketaan. Yhdistyksen edustajat 
esittelevät Vaara-Karjalan Leader-toimintaa vuoden 2006 alussa Viron Järvamaalla sikäläisen 
toimintaryhmän perustamiseen liittyvässä seminaarissa. Järvamaan toimintaryhmä perustet-
tiin kesäkuussa 2006. Ryhmän kanssa on sovittu yhteistyöstä Leader-tyyppisen toiminnan 
käynnistämisessä alueella ja ideoitu yhteisiä hankkeita. 
Setoalueen ortodoksisen kulttuurin ja käsityö- ja ruokaperinteen ja karjalaisen perinteen hyö-
dyntämistä matkailutuotteeksi on jo aikaisemmissa hankkeissa tehty, mutta uusia mahdolli-
suuksia löytyy vielä.

Kehittämisyhdistyksen edustajat ovat tavanneet Saksan Liittotasavallan Brandenburgin osa-
valtion Leader-yhdistysten edustajia. He ovat kiinnostuneita yhteistyöstä itäsuomalaisten Lea-
der-ryhmien kanssa. Yhteisinä kehittämisteemoina olivat Kajaanissa pidetyssä seminaarissa 
muun muassa matkailu (suojelualueiden hyödyntäminen) ja bioenergia. Brandenburg ympäröi 
Berliiniä ja yhteistyöllä sikäläisten toimintaryhmien kanssa on mahdollista avata markkinoita yli 
kolmen miljoonan asukkaan alueelle.

Uusia kumppaneita etsitään aktiivisesti yhdistyksen oman toiminnan ja sidosryhmien yhteyk-
sien kautta. Alueen kunnilla on yhteyksiä ulkomaille muun muassa ystävyyskuntatoiminnan 
kautta ja muutamat kunnat ovat kiinnostuneita kehittämään niitä Leader-hankkeiden kautta. 
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9 TÄYDENTÄVYYS

9.1 Alueellisten ja paikallisten ohjelmien yhteensovittaminen

Tämän ohjelman tekemisen ajan on tehty kiinteää yhteistyötä Pohjois-Karjalan maakuntalii-
ton, Pohjois-Karjalan T&E-keskuksen maaseutuosaston ja kalatalousyksikön sekä Pohjois-
Karjalan kylät ry:n kanssa. Kehittämistarpeiden selvittäminen ja ideoiden saaminen suoraan 
paikallisilta toimijoilta on ohjelman onnistumisen kannalta ensisijaisen tärkeätä, mutta muun 
muassa maakunnallisten tahojen tekemien asiantuntijahaastattelujen tulokset ovat olleet käy-
tettävissä. 

Ohjelmakautta 2007-2013 varten Pohjois-Karjalaan on tehty maakunnallinen maaseutuoh-
jelma, kolme seutukuntakohtaista maaseutuohjelmaa ja kolme ohjelmaa Leader–tyyppistä 
toimintaa varten. Vaara-Karjalan Leader ry:n edustus on ollut Pohjois-Karjalan maaseutuoh-
jelman koordinaatioryhmässä ja sen ohjausryhmässä. Koordinaatioryhmässä on keskusteltu 
T&E-keskuksen ja kehittämisyhdistysten välisestä hankerahoitukseen liittyvästä työnjaosta. 

Kuva 13: Leader-seminaari Viron Paidessa.
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Lisäksi on pidetty erillisiä neuvotteluja muun muassa yritysrahoituksesta. Näissä neuvotteluis-
sa on ollut mukana T&E-keskuksen yritysosaston edustaja. 

Maaseutuhankkeiden ja tulevan kauden ohjelmien yhteensovittamiseksi Pielisen-Karjalassa 
on toteutettu maaseudun koordinointihanketta, jonka ohjausryhmässä on ollut toimintaryhmän 
edustaja. Yhtenä hankkeen tehtävänä on Pielisen-Karjalan seutukuntakohtaisen maaseutuoh-
jelman päivittäminen. Tästä ohjelmasta on otettu osia maakunnalliseen maaseutuohjelmaan. 
Seutukunnallisen maaseutuohjelman yhteisöllistä kehittämistä koskeva kohta on osaksi toi-
mintaryhmän edustajan kirjoittama.  

Pohjois-Karjalan maaseutuohjelman ja maakunnan Leader-ohjelmien rahoitussuunnitelmat on 
sovitettu yhteen yhteisessä suunnittelutilaisuudessa. 

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto on tehnyt maakuntasuunnitelman vuosille 2005-2025. Kehit-
tämisyhdistyksen edustaja on ollut mukana suunnitelman laatimisen eri vaiheissa pidetyissä 
neuvotteluissa.

Vaara-Karjalan Leader ry:n ja muiden rahoittajien välinen työnjako sekä kehittämis- että yri-
tyshankkeiden kohdalla on toiminut hyvin. Vaara-Karjalan Leader ry rahoittaa myös ohjelma-
kaudella 2007-2013 kehittämishankkeita, jotka käynnistyvät paikallisista aloitteista ja, joita to-
teutetaan paikallisesti. Rahoitettavista yrityshankkeista ovat ensisijalla toimintaansa aloittavat, 
ilman maatilakytkentää olevat yritykset. Maatilakytkentäiset yrityshankkeet ohjataan edelleen 
maaseutuosastolle. Yritysosasto rahoittaa yli 10 htv:n yrityksiä selkeitä kasvuyrityksiä, ja tek-
nologia- ja vientiverkoston jäsenyrityksiä.

LEADER+-kaudella toimintaryhmien rahoitusesitykset on käsitelty ”alueellisessa viranomais-
ryhmässä”, jossa on T&E–keskuksen eri osastojen, ympäristökeskuksen, maakuntaliiton, 
lääninhallituksen ja toimintaryhmien edustus. Ryhmän kokoukset on aikataulutettu toiminta-
ryhmien hallitusten kokousten mukaan. Kokouksista tehty pöytäkirja on siinä edustettujen ta-
hojen lausunto hankkeesta. Menettely nopeuttaa selvästi lopullisen rahoituspäätöksen teke-
mistä verrattuna erillisten lausuntojen pyytämiseen. Toimintatapa on hyvä hankerahoituksen 
päällekkäisyyksien poistamisen kannalta sekä eri ohjelmista rahoituksen saavien hankkeiden 
täydentävyyttä ja yhteensovittamista selvitettäessä. Pohjois-Karjalan toimintaryhmät ja T&E–
keskuksen maaseutuosasto ovat sopineet siitä, että toimintatapaa hankkeiden viranomaiskä-
sittelyssä esitetään jatkettavaksi.

9.2 Toimintaryhmä ja elinkeinoneuvonta

Kolme Pielisen-Karjalan kuntaa (Lieksa, Nurmes, Valtimo) ovat perustaneet kehittämisyhtiön, 
jonka toiminta alkoi heinäkuussa vuonna 2006. Pielisen-Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n teh-
täviin tulee kuulumaan elinkeinojen edistämisen lisäksi myös muu hanketoiminta. Ilomantsin 
kunnassa elinkeinoneuvontaa hoitaa Joensuun seutukunnan kehittämisyhtiö Josek Oy. Juuan 
kunnassa on oma elinkeinoasiamies. Vaara-Karjalan Leader ry on neuvotellut näiden kaikkien 
tahojen kanssa tulevan ohjelmakauden yhteistyöstä.  

Yritysneuvontaa alueella antavat myös ProAgria Pohjois-Karjala ry ja Pohjois-Karjalan Uusyri-
tyskeskus ry. Leader-rahoitusta on esitelty ProAgrian maaseutuneuvojille eri tilaisuuksissa. 

Seudullisen yrityspalvelupisteen muodostamista Pielisen-Karjalaan on valmisteltu erillisellä 
hankkeella. Hankkeen aikana on järjestetty koulutusta ja eri toimijoiden yhteistapaamisia. Toi-
mintaryhmän edustajia on ollut mukana useissa näissä tilaisuuksissa ja muun muassa Lea-
der-toimintatapaa ja rahoitusmahdollisuuksia on esitelty. Yrityspalvelupisteen muodostaminen 
Pielisen-Karjalaan on jäänyt taustalle kehittämisyhtiötä perustettaessa. 
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Vaara-Karjalan Leader ry:n ja yritysneuvojien välinen yhteistyö ja työjako on toiminut hyvin. 
Yritysneuvojat tuntevat hyvin Leader-rahoitusmahdollisuudet ja heidän kauttaan on kehittä-
misyhdistykselle tullut paljon yritysten rahoitushakemuksia. Työnjakoa Vaara-Karjalan Leader 
ry:n ja yritysneuvontaa antavien organisaatioiden välillä ei ole tarvetta muuttaa. Yritysneu-
vonta avustaa edelleen yritysten perustamiseen ja laajentamiseen liittyvissä tehtävissä, tekee 
liiketoimintasuunnitelmat ja kannattavuuslaskelmat ja avustaa tarvittaessa toimintaryhmälle 
tulleiden yrityshankkeiden ennakkoarvioinnissa.

9.3 Muu rahoitus

Muista Leader -yhdistyksen kautta tulevasta rahoitusmahdollisuuksista on keskusteltu T&E–
keskuksen työvoimaosaston ja kalatalousjohtajan kanssa.  Työvoimaosaston mukaan alueella 
on pulaa toimijoista, jotka pystyvät toimimaan ESR-rahoitusta saavien kehittämishankkeiden 
hallinnoijina. ESR-rahoituksen kanavoiminen niin, että toimintaryhmä hoitaa välittäjäorgani-
saation tehtäviä, on työvoimaosaston mukaan mahdollista. 

Elinkeinokalatalouden kehittämistä Vaara-Karjalassa pidetään tarpeellisena. Oma Leader-oh-
jelma tekee mahdolliseksi kalastuksen liittyvien hankkeiden tukemisen. Kalataloustoimintaryh-
män perustamisesta on keskusteltu T&E–keskuksen kalatalousjohtajan kanssa.  Alan toimijoi-
ta on kuitenkin niin vähän, että toimintaryhmän alueen pitää olla Vaara-Karjalaa laajempi.

Kuva 14: Talvenvärinen, Nurmeksen Seppojen tanssijoiden esitys (Anne Pulkkinen).
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10 NAISET JA NUORET

LEADER+-kaudella on toteutettu 50 naishankkeeksi luokiteltua hanketta. Näistä 43 on yk-
sittäisten naisyrittäjien yrityshankkeita. Naisyritysten osuus kaikista Vaara-Karjalan yritystuen 
saajista on lähes puolet. Naisia osallistuu paljon myös kehittämishankkeiden toimintaan.  Nais-
hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa tehdään yhteistyötä maakunnallisten naisten 
järjestöjen kanssa. 

Nuorten muutto pois alueelta ja sen seurauksena ikärakenteen vinoutuminen on Vaara-Karja-
lassa suuri ongelma. Vanhempien pyyntö pysyä kotipaikkakunnalla ei riitä, tarvitaan työpaikka 
ja harrastusmahdollisuuksia.  

Nuorisohankkeita on toteutettu LEADER+-kaudella kymmenen. Lisäksi on rahoitettu useita yri-
tyshankkeita, joissa yrittäjä on alle 30-vuotias. Nuoria on osallistunut erityisesti kulttuurihank-
keiden toimintaan. Ongelmana nuorisohankkeiden toteuttamisessa on se, että nuoria on vai-
kea saada ideointi– ja suunnittelutilaisuuksiin. Nuorilla ole omia oikeustoimikelpoisia järjestöjä, 
jotka voisivat olla hankkeiden hakijoina ja toteuttajina. Nuorisovaltuusto on valittu vain kahteen 
Vaara-Karjalan kuntaan.  Nuorisohankkeet ovat tästä syystä nuorisotyötä tekevien järjestöjen 
toteuttamia eikä aina ole varmaa, onko varsinainen kohderyhmä osallistunut hankkeen suun-
nitteluun. Tästä syystä on tarpeen jatkaa nykyistä käytäntöä, jonka mukaan nuorisohankkei-
den suunnitteluvaiheessa käydyissä neuvotteluissa kehotetaan ottamaan mukaan nuoria. 

Nuorisohankkeiden toteuttamista varten tehdään yhteistyötä jo toimivien tai valittavien nuo-
risovaltuustojen, oppilaitosten ja nuorisojärjestöjen kanssa. Nämä yhteistyökumppanit ovat 
tiedottamisen ja aktivoinnin erityiskohteena ohjelmakauden 2007-2013 alussa. Tässä yhtey-
dessä tuodaan esille Leader-toiminnan mahdollistama kansainvälistyminen. Kehittämisyhdis-
tys toteuttaa tarvittaessa omia nuorten aseman parantamiseen liittyviä sateenvarjohankkeita. 
Leader-toimisto ottaa mahdollisuuksiensa mukaan nuoria henkilöitä työharjoitteluun ja työllis-
tää nuoria omiin hankkeisiinsa.

11 SEURANTA JA ARVIOINTI

Arviointia tehdään yksittäisten hankkeiden ja koko ohjelman tasolla. Hakuvaiheessa annetun 
ohjeistuksen ja neuvonnan lisäksi säännöllinen yhteydenpito hankkeen toteuttajaan on todettu 
tarpeelliseksi koko hankkeen elinkaaren ajan. Jokaiselle hankkeelle nimetään hallituksesta 
yhteyshenkilö, jonka edellytetään keskustelevan hankkeen toteuttajan kanssa. Tarvittaessa 
hanketta ohjataan oikeaan suuntaan Leader-toimiston kanssa. Yhdistyksen hallituksessa käy-
dään säännöllisesti arviointikeskusteluja päättyneistä hankkeista. 

Ohjelmatasolla seurataan ohjelman tavoitteiden toteutumista ja Leader-yhdistyksen toiminnan 
laatua. Arviointiaineistona käytetään hankkeille ja sidosryhmille säännöllisen väliajoin tehtäviä 
kyselyjä ja muuta kautta saatua palautetta.  
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12 RISKIEN ARVIOINTI

Talkootöihin on toistaiseksi löytynyt tekijöitä, mutta muuten vetovastuu hankkeita toteuttavien 
yhteisöjen toiminnasta on keskittynyt entistä harvemmille. Puuhamiesten keski-ikä on korkea 
ja monien yhdistysten toimintaa uhkaa näivettyminen, mikäli sukupolven vaihdosta toimijoissa 
ei tapahdu. Osa hankkeiden vetäjistä on väsynyt hankkeen eri vaiheissa eteen tulevaan byro-
kratiaan. Tieto hanketoiminnan vaatimasta paljosta työstä vaikeuttaa uusien vastuuhenkilöiden 
löytämistä. Pitkän ohjelmakauden aikana tämä saattaa johtaa hakemusten vähenemiseen. 

Yksityisen rahoitusosuuden kokoaminen on vaikeuttanut hankkeiden toteuttamista. Joissakin 
tapauksissa hankkeen toteuttaminen on viivästynyt maksamishakemuksen pitkästä käsittely-
ajasta johtuneen rahapulan takia. Osa viivästyksistä on aiheutunut puutteellisista hakemuksis-
ta. Riskiä vähennetään koulutuksella ja tarvittaessa henkilökohtaisella neuvonnalla kaikissa 
hankkeen toteuttamisen vaiheissa.
Hanketoimijoiden jaksamista tuetaan ja hakemusten laatua parannetaan toimijoille suunnatul-
la koulutuksella. Talkootyö tulee edelleen hyväksyä osaksi yksityistä rahoitusta. 

Kuntien talous on nopeasti heikentynyt ja kunnat joutuvat karsimaan menojaan. Leader-toi-
mintaa pidetään kunnissa tarpeellisena ja kunnat ovat suhtautuneet myönteisesti toiminnan 
jatkamiseen. Ohjelmakaudella 2007-2013 pidetään kahdet kunnallisvaalit, joissa osa päättäjis-
tä vaihtuu. Kuntarahoituksen varmistamiseksi rahoitetaan hankkeita, jotka ovat laadukkaita ja 
johtavat pysyviin tuloksiin. Kuntia pidetään säännöllisesti ajan tasalla ohjelman etenemisestä.

Ennakkoarviointi Väliarviointi Loppuarviointi

hankkeen kuluessa hankkeen päätyttyähakemuksen valmiste-
lu ja päätöksenteko

Ajankohta

hankkeen etenemisen
seuranta

tuloksellisuus
jatkuvuus
hyvät käytännöt

rahoituskelpoisuusTarkoitus

toteuttajat/
ohjausryhmät
yhteyshenkilö

toteuttaja/
ohjausryhmä
yhteyshenkilö
toimihenkilöt

toimihenkilöt
ennakkoarivointiryhmä
hallitus

Arvioija

hakemusasiakirjat
keskustelut

väliraportit
keskustelut

loppuraportit
keskustelut
kyselyt

Arviointiaineisto

Hankekohtainen arviointi toteutetaan seuraavasti:
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