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1 JOHDANTO 

 
1.1 YLEISTÄ 

 
Käsissäsi on Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2007-2013. 
Ohjelma on laadittu yhteistyössä alueen asukkaiden,  yhdistysten, yritysten ja kuntien kanssa. 
Näiden tahojen lisäksi ohjelman laatimiseen ovat osallistuneet mm. Päijät-Hämeen liitto ja 
alueen Työvoima- ja elinkeinokeskus. 
 

Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelmaan on kerätty alueen keskeisimmät 
kehittämiskohteet ja –toimenpiteet. Ohjelman avulla pyritään säilyttämään alueen maaseutu 
elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä ja näin takaamaan alueen menestyminen myös 
tulevaisuudessa. Ohjelman toteuttamisesta vastaavat alueen asukkaat, erilaiset yhdistykset ja  
yhteisöt sekä alueella toimivat yritykset ja viranomaiset. Heidän apunaan ohjelman 
toteuttamisessa toimii Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys Etpähä ry. 
Etpähä ry:n tarkoituksena on kehittää yhteistyötä toiminta-alueensa asukkaiden, yhteisöjen, 
yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.  Yhteistoiminnan kehittämisen lisäksi Etpähä 
ry:n tarkoituksena on edistää alueen palveluita ja työllisyyttä.  Toteuttaakseen toimintaansa 
Etpähä ry on laatinut tämän asukaslähtöisen kehittämisohjelman, jonka toteuttamiseen 
yhdistys on hakenut Leader –rahoitusta. 
 

1.2 TOIMINTAPERIAATTEET JA TOIMINTARYHMÄN  LYHYT HISTORIA 
 

Etpähä ry: on toiminut Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmänä vuodesta 2000 alkaen.  
Ennen tätä toimintaryhmätyötä on alueella toteutettu vuodesta 1996 lähtien. 
 
Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmän toiminta-alueeseen kuuluvat Hämeenkosken, 
Hollolan, Kärkölän ja Nastolan kunnat sekä Orimattilan kaupunki.  Näistä kunnista Hollola 
ja Nastola ovat kaupunkien läheistä maaseutua. Hämeenkoski, Kärkölä ja Orimattila taasen 
kuuluvat maaseutualueluokituksessa ydinmaaseutuun. Tilastokeskuksen tilastollisen 
luokituksen mukaan Hollola, Nastola ja Orimattila ovat taajaan asuttuja kuntia, kun taas 
Hämeenkoski ja Kärkölä kuuluvat maaseutumaisiin kuntiin. 

 
Toimintaryhmätyön alkaessa Suomessa 1990-luvun puolessa välissä Etpähä ry:n toiminta-
alueen kunnat kuuluivat kolmeen eri toimintaryhmään;  Hämeenkoski ja Kärkölä kuuluivat 
Keski-Hämeen LEADERiin, Orimattila kaupunki kuului  Itä-Uudenmaan LEADERiin ja 
Hollola sekä Nastola 7 kunnan POMOon.  Siirryttäessä kuluvalle ohjelmakaudelle  
muodostettiin Päijät-Hämeen maakuntaan kaksi toimintaryhmää: Eteläisen Päijät-Hämeen 
toimintaryhmä Etpähä ry ja Pohjoisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä Päijät-Hämeen 
maaseudun kehittämisyhdistys ry ( Päijänne Leader+). 
 
Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä järjestäytyi toukokuussa 1999 yhdistykseksi, jonka 
sääntöjen mukaisena tarkoituksena on vahvistaa alueella tehtävää omaehtoista 
kehittämistyötä. Etpähä ry:n jäseninä ovat alueen kunnat, alueella asuvat yksityiset henkilöt, 
sekä alueella toimivat erilaiset yhdistykset ja yhteisöt. Näiden lisäksi myös alueen yritykset 
voivat liittyä Etpähä ry:n jäseniksi. 08.12.2005 yhdistyksen jäseniä oli yhteensä 84 
kappaletta, joista yksityisiä henkilöitä oli neljäkymmentä neljä (44)  kappaletta, yhdistyksiä 
ja yhteisöjä kolmekymmentä viisi (35) kappaletta ja kuntajäseniä viisi  (5) kappaletta. 
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Päätöksentekovalta Etpähä ry:ssä on jakautunut toimintaryhmäperiaatteiden mukaisesti tasan 
alueen kuntien, asukkaiden sekä alueen yhdistysten kanssa. Yhdistyksen ylintä 
päätöksentekovaltaa käyttää yhdistyksen kokous, joka valitsee yhdistykselle hallituksen. 
Hallitukseen kuuluu tällä hetkellä 15 jäsentä, jotka nimetään sääntömääräisesti siten, että 1/3 
hallituksen jäsenistä edustaa alueen kuntia, 1/3 jäsenistä edustaa alueen yksityisiä henkilöitä 
ja 1/3 edustaa alueen yhdistyksiä ja yhteisöjä. 
 
Toimintaryhmän säännöt ja hallituksen kokoonpano liitteenä 1 ja 2.  

 

1.3 KEHITTÄMISOHJELMAN LAADINTAPROSESSI 
 

Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman  laatiminen alkoi toden teolla 
loppukesästä 2005.  Laadintaprosessi aluksi järjestettiin yhteistyössä Pro Agria Häme ry:n ja 
Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston kanssa kuntatapahtumien 
kierros. Kuntakierros liittyi myös Hämeen TE-keskuksen laatiman Hämeen maaseudun 
kehittämisohjelman 2007-2013 valmisteluprosessiin. Yhteisiin kuntatilaisuuksiin oli kutsuttu 
kuntien viranhaltijoita ja kunnanhallituksen jäseniä. Tämän lisäksi kuntatilaisuuksiin 
osallistui paikallisten yrittäjien, kyläyhdistysten, tuottaja- ja etujärjestöjen edustajia. 
Kuntatilaisuuksien tuloksena alueelle saatiin laadittua SWOT-analyysi, jonka avulla on 
kartoitettu alueen mahdollisuuksia, uhkia ja kehittämistarpeita.  
 

Hämeen TE-keskuksen ja Pro Agrian kanssa järjestetyt kuntatilaisuudet pidettiin seuraavalla 
aikataululla: 
 
Hollola ja Lahti 11.08.2005, 
Nastola 18.8.2005, 
Orimattila 25.08.2005,  
Hämeenkoski 26.08.2005,  
Kärkölä 30.08.2005.  
 
Yhteisten kuntatilaisuuksien jälkeen Etpähä ry järjesti jokaisessa toiminta-alueensa kunnassa 
kyläiltamat, joihin kutsuttiin alueen yhdistyksiä ja  järjestöjä sekä Etpähä ry:n jäseniä. 
Kirjallisia kutsuja Etpähä ry:n kuntailtamiin lähti noin 400 kappaletta, jonka lisäksi kutsut 
välitettiin maakunnallisen kyläyhdistyksen sähköpostilistalle.   Etpähä ry:n järjestämien 
kuntatilaisuuksien tarkoituksena oli informoida alueen toimijoita tulevan ohjelmakauden 
suunnittelusta, sekä kerätä alueelta kuntakohtaisesti kehittämistarpeita ja hankeideoita 
tulevan ohjelmakauden suunnittelua varten. Kuntailtamien lisäksi Etpähä ry:n 
toiminnanjohtaja osallistui Nastolan ympäristöviikkojen yhteydessä järjestettyyn 
ympäristötapahtumaan, jossa keskusteltiin alueella tarvittavista ympäristön- ja 
vesistöjenhoitotoimenpiteistä sekä alueen vesistöjen tilasta. Edellä mainittuihin tilaisuuksiin 
osallistui yli 100 henkeä. 
 
Näiden tapahtumien lisäksi osana ohjelmaprosessia järjestettiin yhteistyössä Päijät-Hämeen 
kylät ry:n ja Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys ry:n (Päijänne Leader +) kanssa. 
keskustelu- ja teemaseminaareja seuraavista aihealueista: Elinvoimainen kylätoiminta, 
Kylien palvelut säilyvät ja monipuolistuvat,  Onni asuu maalla – maaseutuasumisen 
seminaari, Toimintaryhmien kansainvälinen yhteistyö ja  kaupunki-maaseutu vuorovaikutus. 
Näihin seminaareihin osallistui useita satoja ihmisiä eri puolilta Päijät-Hämettä.  
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Ohjelman varsinaista kirjoitustyötä ja sen ohjaamista varten Etpähä ry:n hallitus perusti 
kolme teemaryhmää: Ympäristöryhmän, Elinkeinoryhmän ja Kylien kehittämisryhmän. 
Työryhmien kokouksiin kutsuttiin hallituksen jäsenten lisäksi asiantuntijoina 
ympäristöarkkitehti Paula Salomäki Hämeen Pro Agria ry:stä (Ympäristötönhoitotyöt ja 
sopimuksellisuus),  Vesijärvi II projektin projektipäällikkö , limnologi Juha Lahti Lahden 
kaupungin ympäristökeskuksesta (vesistöjen kunnostus ja hoito) sekä yritystutkija Seppo 
Mäkinen Hämeen TE-keskuksesta (yrityshankkeet) ja kehittämispäällikkö Aarre Suonpää 
Pro Agria Hämeestä (seudulliset yrityspalveluverkot ja  yrityshankkeet). Lisäksi työryhmiin 
kutsuttiin Päijät-Hämeen kylät ry:n kyläasiamiehet. 
 
Edellä mainitut työryhmät kokoontuivat ohjelmaprosessin aikana kerran. Työryhmien 
kokouksissa käytiin lävitse Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämissuunnitelman 
alustava sisältö sekä keskusteltiin tuettavista toimenpiteistä ja kehittämistarpeista. Lisäksi 
yritysryhmässä keskusteltiin mahdollisten yrityshankkeiden rajaamisesta sekä 
toimintaryhmän roolista yritysrahoituksessa. Yrityshankkeiden tiimoilta toimintaryhmän 
edustaja osallistui Hämeen Työvoima- ja elinkeinokeskuksen järjestämään maaseudun 
kehittäjien opintomatkaan, jossa tutustuttiin Pohjois-Karjalan yrityshanketoimintaan ja eri 
organisaatioiden rooliin yrityshankkeiden luomisessa.  
 
Teemaryhmien kokouksen jälkeen eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman 
kirjoittamisprosessin ohjaaminen ja kirjoitustyö siirtyivät yhdistyksen hallituksen vastuulle. 
Yhdistyksen hallitus käsitteli kokouksissaan syksyn 2005 aikana ohjelmaa yhteensä 5 kertaa. 
Viimeisen kerran hallitus käsitteli ohjelmaluonnosta kokouksessa 10.12.2005, jolloin 
ohjelma hyväksyttiin. Samassa yhteydessä Etpähä ry:n hallitus päätti hakea ohjelmalleen 
Leader rahoitusta ohjelmakaudelle 2007-2013. 

 
1.4 OHJELMAN YHTEENSOVITUS ALUEEN MUIDEN KEHITTÄMISOHJELMIEN 

KANSSA 
 

Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman laadinnassa on käytetty apuna ja 
ohjenuorana alkuvuodesta 2005 valmistunutta Päijät-Hämeen kyläohjelmaa vuosille 2004-
2008. Päijät-Hämeen kyläohjelma on päijäthämäläisten kylien ja maaseututoimijoiden 
yhteinen tahdonilmaisu kylien, kylätoiminnan ja maaseudun kehittämisen tulevaisuudesta. 
Kyläohjelman laajempana tavoitteena ovat viihtyisät ja elinvoimaiset kylät. Kyläohjelman 
visiona on saada alueen kylät positiiviseen kierteeseen, mikä tarkoittaa uusien asukkaiden 
saamista kyliin, palveluiden säilymistä ja monipuolistumista sekä sitä, että kylissä on 
turvallista asua, tehdä työtä ja viihtyä. Kyläohjelma laatiminen toteutettiin laajalla alueen 
asukkaita, yhdistyksiä, kuntia ja valtion alueviranomaisia osallistavalla strategiaprosessilla, 
joten sen sisältö ja tavoitteet vastaavat hyvin paljon Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun 
kehittämisohjelman sisältöä. Maakunnallisen kyläohjelman 52 toimenpiteestä on Leader-
toimintatavan mukaisesti toteutettavissa noin 40. Nämä tavoitteet on pyritty sisällyttämään 
tähän ohjelmaan.  
 
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelma, kuten muutkin paikalliset 
(toimintaryhmien laatimat) Päijät- ja Kanta-Hämeen maaseudun kehittämisohjelmat tullaan 
sisällyttämään osaksi Hämeen TE-keskuksen laatimaa Hämeen maaseutuohjelmaa vuosille 
2007-2013. Tämän ohjelman kirjoittamisessa on käytetty apuna maakunnallisen 
kyläohjelman lisäksi myös muita alueen kehittämisohjelmia ja strategioita. Päijät-Hämeen 
maakuntasuunnitelmaluonnoksessa vuosille 2005-2030 tähdätään alueen tuottavuuden, 
koulutustason ja tehokkuuden nostoon. Myös asuminen, viihtyisä ympäristö sekä toimivat 
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palvelut kuuluvat vahvana osana Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelmaan. Leader –
toimintatapa on eräs mahdollinen rahoitusmuoto ja toimintatapa toteuttaa Päijät-Hämeen 
maakuntasuunnitelmaa. Leader toimintatavan vahvuutena on hankepäätösten ja 
hankeohjauksen joustavuus ja asukkaiden omaehtoisen toiminnan vahvistaminen verrattuna 
muihin alueella käytettävissä oleviin rahoitusmuotoihin. Viime vuosien aikana Päijät-
Hämeen liitossa on maaseutualueet otettu yhä paremmin huomioon maakuntasuunnitelmia ja 
ohjelmia laadittaessa. Tämä on selvää tulosta alueen toimintaryhmien, kyläyhdistysten ja 
maakunnallisen kyläyhdistyksen vaikuttamistyöstä ja siitä, että maakunnallisesti 
tunnustetaan maaseutualueiden erilaiset kehittämistarpeet ja ongelmat. 
 
Päijät-Hämeen maakuntaliitto ja Lahden kaupunkiseutu ovat käynnistäneet vuoden 2006 
alussa Kunta- ja palvelurakenneprojektin (PARAS) ajalle 1.4.2006-31.12.2008. Projektin 
tavoitteena on Päijät-Hämeessä selvittää kuntien palvelutuotannon yhteistyömahdollisuuksia 
ja –menetelmiä sekä tehdä ehdotukset sosiaali- ja terveyshuoltoa lukuun ottamatta kuntien 
vastuulla olevien palveluiden toteuttamisesta ja järjestämisestä. Projektin aikana haetaan 
ratkaisuja siihen, mitkä palvelut voidaan tuottaa paikallisesti, mitkä seudullisesti  tai 
maakunnallisesti. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman avulla 
voidaan edesauttaa palvelurakenneuudistuksen etenemistä mm. tukemalla uusien 
lähipalveluiden tuotantomenetelmien ja -mallien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä 
kannustamalla paikallisia toimijoita yhteistyöhön lähipalveluiden säilyttämiseksi ja 
kehittämiseksi 
  
Ohjelman laadinnassa on käytetty apuna myös Lahdenseudun elinkeinostrategiaa, jonka 
mukaan alueen elinkeinopolitiikassa pyritään keskittymään vahvojen kasvuklustereiden ja 
avainyritysten kasvun parantamiseen. Avainklustereiksi elinkeinostrategiassa on määritelty 
ympäristö-, vilja-, mekatroniikka-, puutuote- ja muoviklusterit. Lisäksi elinkeinostrategiassa 
on määritelty tulevaisuuden kasvualoiksi logistiikka, matkailu, hyvinvointipalvelut ja 
muotoilu. Lahden elinkeinostrategian toteutuksessa keskitytään vahvasti suuruuden 
ekonomiaan. Toimintaryhmien ja Leader –toimintatavan tehtäväksi ja haasteeksi jää toteuttaa 
Lahdenseudun maaseutualueilla läheisyysperiaatetta ja läheisyyden ekonomiaa. 
Yritysrahoituksessa ja yrityspalveluissa Lahden alueen kehittämisyhtiö on keskittynyt 
avainyritysten ja toimialaklustereiden palvelemiseen. Pienyritysneuvonnan ja 
uusyritystoiminnan kehittämisestä vastaa LAKES –ryhmän kuuluva Uusyrityskeskus. 
Toimintaryhmän rooli yritysrahoituksen ja -hankkeiden puolella seuraavalla ohjelmakaudella 
tulee olemaan erityisesti pienten maaseutuyritysten hakemien kehittämis- ja 
investointihankkeiden rahoittajan rooli. Tämän lisäksi toimintaryhmän tehtävänä on yhdessä 
alueen muiden elinkeinopolitiikkaa ja liike-elämän kehittämispalveluita tarjoavien 
organisaatioiden kanssa varmistaa se, että alueella toteutettavassa kehittämispolitiikassa ja – 
toiminnassa otetaan huomioon myös maaseutualueiden pienyritystoiminta ja sen 
kehittäminen. 
 
Lahden elinkeinostrategian lisäksi ohjelman kirjoittamisessa on käytetty apuna alueen 
kuntien strategioita ja Lahden aluekeskusohjelmaa. Lahden aluekeskusohjelman 
keskeisimpänä alueena ovat hyvinvointipalvelut ja uusien palvelu- ja liiketoimintakonseptien 
luominen hyvinvointipalveluiden toteuttamiseen. Uusien palvelukonseptien luomisessa, 
hyvinvointipalveluiden järjestämisessä ja niiden saatavuudesta huolehtimisessa 
maaseutualueilla tulee olemaan tulevalla ohjelmakaudella yksi alueen suurimmista 
haasteista.   
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Alueella toteutettavien kehittämisohjelmien ja strategioiden käytännön yhteensovittaminen 
tullaan toteuttamaan ohjelmien toimeenpanovaiheessa. Keskeisintä ohjelmien toteutuksessa 
ei ole se kuka tekee ja millä rahoituksella toimitaan vaan se, että alueen toimijat toimivat 
yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Käytännössä tämä edellyttää yhä syvenevää ja 
paranevaa yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Toimivan yhteistyön ja tiedonvaihdon 
avulla vältytään päällekkäiseltä toiminnalta sekä varmistetaan keskeisimpien 
kehittämiskohteiden ja hankkeiden toteuttaminen myös siinä tapauksessa että alueella 
käytettävissä olevat kehittämistoimintaan tarkoitetut voimavarat vähenevät. 

 
Päijät- ja Kanta-Hämeen toimintaryhmät ovat käyneet vuoden 2006 aikana 
yhteensovittamisneuvotteluita Hämeen Työvoima- ja Elinkeinokeskuksen maaseutuosaston 
kanssa. Yhteensovittamisneuvottelut keskittyivät lähinnä yritysrahoituksen ja 
kehittämishanketoiminnan liittyviin asioihin.  
 
Yhteensovitusneuvottelujen tuloksena toimintaryhmän ja TE -keskuksen välillä on sovittu, 
että yritysrahoituksen puolella toimintaryhmä rahoittaa pääsääntöisesti aloittavien yritysten 
kehittämis- ja investointihankkeita. Rahoitettavien yritysten yrityskokoa ei tulla 
ohjelmatasolla rajaamaan, mutta käytännössä aloittavat yritykset työllistävät 1-5 henkilöä. 
 
Yrityshankkeiden rahoittamisessa toimintaryhmän ja TE –keskuksen roolina on tarjota 
hankehakijoille yleis- ja rahoitusneuvontaa, arvioida hankeideoita sekä ohjata hakija 
tarvittavaan asiantuntijaneuvontaan. Yritysneuvonnasta alueella vastaa asiantuntijaverkosto, 
joka koostuu alueella toimivista yritysten kehittämispalveluita tarjoavista tahoista 
(kehittämisyhtiö(t), Uusyrityskeskus, Pro Agria jne…). Toimintaryhmä toimii tässä 
verkostossa rahoittajan sekä yritystoiminnan tiedottajan ja aktivoijan roolissa, ei varsinaisena 
yritysneuvonnan asiantuntijana.  
 
Alueellinen asiantuntijaverkosto tuottaa hakijana toimiville yrityksille 
liiketoimintasuunnitelmia  laskelmineen sekä antaa rahoittajalle (TE-keskus ja 
toimintaryhmä) lausunnon vireillä olevista hankkeista. Tämän lisäksi ohjelmakauden 
toimeenpanon käynnistyttyä voidaan perustaa TE-keskuksen ja toimintaryhmän välinen 
yhteistyöfoorumi, jossa käsitellään vireillä olevia yrityshankkeita ja niiden rahoittamista. 
 
Elinkeinollisissa kehittämishankkeissa TE-keskusken rooli on laajojen, Hämeen 
maaseutuohjelman painopistealueita toteuttavien kehittämishankkeiden rahoittaminen. 
Toimintaryhmä tulee rahoittamaan kehittämisohjelmastaan paikallisia elinkeinollisia 
kehittämishankkeita, jotka täydentävät omalta osaltaan TE –keskuksen rahoittamia 
toimialakohtaisia kehittämishankkeita.  
 
Toimintaryhmän suurin rooli Hämeen maaseutuohjelman toteuttamisessa on vastata alueella 
tapahtuvan yhteisöllisen kehittämisen rahoittamisesta. Tästä huolimatta TE -keskus voi 
rahoittaa Hämeen maaseutuohjelmasta mahdollisuuksiensa mukaan laajempia, esim. 
maakunnallisia yhteisöllisiä kehittämishankkeita (mm. maakunnalliseen kyläohjelmaan 
liittyen).  Tämän lisäksi toimintaryhmä tulee tekemään yhteistyötä mahdollisen 
aluekeskusohjelman sekä seutuhallinnon kanssa niissä asioissa, jotka tukevat 
toimintaryhmän kehittämisohjelman toteuttamista. TE –keskuksen kanssa käydyissä 
keskusteluissa on myös sovittu, että mikäli tulevalla ohjelmakaudella alueella toteutetaan 
kehittämistoimintaa erilaisten teema- ja työohjelmien avulla on toimintaryhmät mukana 
ohjelmien valmistelussa ja toteuttamisessa. 
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2 TOIMINTA-ALUE JA NYKYTILAN KUVAUS 

 

2.1 TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTELEMINEN 
 

Eteläisen Päijät-Hämeen kehittämisohjelma on laadittu viiden Lahden seutukuntaan 
kuuluvan kunnan alueelle: Hollolaan, Hämeenkoskelle, Kärkölään, Nastolaan ja 
Orimattilaan. Alueen kuntien yhteenlaskettu asukasluku oli 31.12.2005 yhteensä 57.509 
asukasta. Hollolan kunta on alueen kunnista ainoa, jonka väestömäärä on ylittää 20.000 
asukasta. Hollolan kunnasta ohjelman toteutuksen ulkopuolelle tullaan jättämään 
kaupunkimainen ja tiheästi asuttu Salpakankaan kuntakeskus, jonka johdosta 
kehittämisohjelman ja -toimenpiteiden piirissä olevien Hollolan alueiden  asukasmäärä on 
8.855. Näin ollen Etpähä ry:n toiminta-alueella asui 31.12.2005 45.399 asukasta. 
 

Etpähä ry:n kuntien yhteenlaskettu maapinta-ala on 1.812 km², alueen kokonaispinta-alan 
ollessa 1.967 km². Alueen asutuksen taajama-aste on Hämeenkoskea lukuun ottamatta 
jokaisessa alueen kunnassa yli 67 prosenttia. Ainoastaan Nastolan kunnan taajama-aste 
ylittää Suomen keskimääräisen taajama-asteen, joka oli vuonna 2003 83,3 %. 
 
Yleistietoja Alueen kunnista.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Toiminta-alueen kartta liitteenä 3. 
 

2.2 ALUEEN VÄESTÖNKEHITYS, IKÄJAKAUMA JA KOULUTUSASTE     
 

1980-luvulla Eteläisen Päijät-Hämeen alueen kunnat olivat muuttovoittoisia ja väestö kasvoi. 
1990-luvulla alussa alueen väestönkehitys kääntyi kuitenkin negatiiviseksi 2. Viimeisten 
vuosien aikana alueen väkiluku on kääntynyt jälleen kasvuun. Lahden seutukunnan, johon 
Etpähä ry:n toiminta-alueen kunnatkin kuuluvat väkiluku on kasvanut vuosien 1999–2004 
välisenä aikana 1,4 %. Syynä tähän on Lahti-Helsinki moottoritien valmistuminen ja vuonna 
2006 valmistuva Kerava-Lahti oikorata sekä pääkaupunkiseudulla kohonneet 
asumiskustannukset. Voimakkainta kasvu on ollut Orimattilassa ja Hollolassa, joiden 
väestömäärä on kasvanut tällä vuosituhannella keskimäärin yli 0,5 prosenttiyksikköä 
vuodessa. Hämeenkosken ja Kärkölän kuntien väestön nettomuutos oli vuosien 2001–2004 
välillä negatiivinen. Viime vuosien aikana muuttotappio on kuitenkin kääntynyt 
muuttovoitoksi 

                                                 
1 Tilastokeskus, väestötilastot 2005 ja Kuntaliitto 2005 
2  Tilastokeskus, väestömuutokset 1917-1997 

Yleistilastoja Hollola 
Hämeen
- koski Kärkölä Nastola Orimattila 

Koko 
Alue 

Koko 
maa 

Asukasluku 
31.12.2005 

 8855  
(20 965) 2201 4972 14 757 14 614 

 45 399 
(57 509)   

Maapinta-ala 
km2 463,12 188,33 256,58 325,02 608,93 1 842   
Koko pinta-ala 
km2 531,41 195,84 259,38 363,06 617,07 1 967   
Taajama-aste 
2005 77,3 49,9 69,7 83,3 66,2 74,3 83,3 
Asukastiheys 45,3 11,7 19,6 45,5 23,9 31,3 17,1 



9(43) 

Etpähä ry:n toiminta-alueen kuntien väestömuutos 2001-20043 
 

  Hämeenkoski Hollola Kärkölä Nastola  Orimattila 
2001 -1,99 % 0,33 % -1,39 % -0,93 % 1,05 % 
2002 1,01 % 0,40 % -0,61 % 0,59 % 0,76 % 
2003 -0,69 % 1,11 % 0,85 % 0,37 % 0,20 % 
2004 1,06 % 1,01 % 0,58 % 0,35 % 0,46 % 
Yht. -0,61 % 2,85 % -0,57 % 0,38 % 2,47 % 

 
Tarkasteltaessa väkiluvun muutosta maaseutuluokittain voidaan huomata, että väestönkasvu 
on ollut suurinta kaupunkien läheisellä maaseudulla. Poikkeuksen tähän muodostaa 
Orimattilan kaupunki, joka on onnistunut hyödyntämään hyvin uuden moottorien tuoman 
muuttopotentiaalin. 
 
Väestön ikärakenne vaikuttaa monin tavoin alueen kehitysedellytyksiin. Etpähä ry:n 
toiminta-alueen kuntien välillä on melko suuria eroja väestön ikärakenteessa. Nuorinta 
väestö on Nastolassa, Hollolassa ja Orimattilassa. Hämeenkoskella ja Kärkölässä väestö on 
sen sijaan muuhun alueeseen verrattuna vanhempaa ja syntyvyys on pienempää. Seuraavissa 
taulukoissa on esitetty alueen nykyisen väestön ikärakenne prosentteina kokonaisväestöstä, 
sekä väestöennusteiden mukainen kehitys vuosille 2010, 2020 ja 2030.  
 
Toiminta-alueen kuntien ikärakenne ja väestöennuste 2010 4 
 

Ikärakenne ja 
väestöennuste 
2010 

 2004             
0-14v 

2004          
15-65v 

2004         
65v < 

 2010          
0-14 v 

2010          
15-65 v 

2010          
65v < 

Hollola 20,72 % 66,70 % 12,58 % 19,52 % 65,11 % 15,37 % 
Hämeenkoski 17,00 % 62,10 % 20,90 % 14,16 % 63,61 % 22,23 % 
Kärkölä 18,60 % 65,05 % 16,35 % 16,20 % 65,29 % 18,51 % 
Nastola  19,58 % 68,19 % 12,23 % 17,55 % 66,64 % 15,80 % 

Orimattila 18,95 % 64,16 % 16,89 % 17,84 % 63,57 % 18,59 % 

Koko alue 19,65 % 66,13 % 14,22 % 18,11 % 65,07 % 16,81 % 

Koko maa 17,63 % 66,79 % 15,58 % 16,41 % 66,19 % 17,40 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
3 Tilastokeskus, väestötilastot 2003 
4 Tilastokeskus, väestötilastot 2003 
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Toiminta-alueen väestöennusteen mukainen ikärakenne 2020 ja 20305 
 

Väestöennuste 
2020-2030 

2020             
0-14 V 

2020         
15-65 V 

2020          
65v < 

 2030          
0-14v 

2030          
15-65v 

2030          
65v< 

Hollola 19,32 % 59,43 % 21,25 % 18,73 % 67,87 % 13,40% 
Hämeenkoski 13,49 % 57,68 % 28,84 % 13,00 % 61,55 % 25,45% 
Kärkölä 15,64 % 58,73 % 25,64 % 15,19 % 64,59 % 20,22% 

Nastola  16,78 % 59,64 % 23,58 % 16,27 % 56,97 % 26,76 % 
Orimattila 17,53 % 57,01 % 25,45 % 16,76 % 54,16 % 29,08 % 
Koko alue 17,71 % 58,75 % 23,54 % 17,12 % 56,12 % 26,77 % 

Koko maa 16,19 % 60,96 % 22,84 % 15,70 % 58,20 % 26,10 % 
 
Väestöennusteiden mukaisesta ikärakenteesta voidaan huomata, että tulevina 
vuosikymmeninä Eteläisen Päijät-Hämeen alueella asuvien työikäisen suhde alueella asuviin 
vanhuksiin ja lapsiin tulee heikkenemään enemmän kuin maassamme keskimäärin. Tämä 
tarkoittaa sitä, että alueella tulee olemaan suuret paineet hoiva- ja hyvinvointipalveluiden 
tuotannossa. Lisäksi väestön vanheneminen tulee aiheuttamaan tarpeita luoda alueen kyliin 
asumista tukevia palveluita, jotka mahdollistavat vanhusten asumisen kotonaan 
mahdollisimman pitkään.  
 
Alueen väestö on myös kouluttamattomampaa kuin maamme väestö keskimäärin (ks. 
seuraava taulukko). Väestön heikko koulutustaso johtunee siitä, että Lahden seutukunnalla ei 
ole koulutuskaupunkiperinteitä, ainakaan siinä määrin kuin vastaavan kokoluokan maakunta 
/ aluekeskuksilla muualla maassamme. Lisäksi väestön koulutustasoon saattaa vaikuttaa 
alueen vahva teollinen historia sekä maatalouden vahva historiallinen merkitys alueen 
taloudelle. 
 
Tutkinnon suorittaneiden osuus (%) yli 15-vuotiaasta väestöstä6  

 
  Tutkinto korkea-aste 
Hollola 62,70 % 25,10 % 
Hämeenkoski 54,00 % 16,20 % 
Kärkölä 52,50 % 15,10 % 
Nastola 58,10 % 18,70 % 
Orimattila 55,80 % 16,80 % 
Päijät-Häme 58,60 % 21,00 % 
Koko maa 61,90 % 24,60 % 

 
Tutkinnon suorittanen osuus 15-vuotta täyttäneistä asukkaista on eteläisen Päijät-Hämeen 
kunnista korkein Hollolassa, jonka väestö on myös koulutetuinta koko Päijät-Hämeessä. 
Koulutustasoa tarkasteltaessa voidaan huomata, että alueen kunnat jäävät kauaksi 
valtakunnan keskiarvosta. Koulutustasoa kuvaavan indikaattorin keskiarvo on maassamme 
294, mikä tarkoittaa sitä, että peruskoulun jälkeen suomalaiset ovat opiskelleet keskimäärin 
kolme vuotta. Päijät-Hämeen maakunnallisen koulutustason keskiarvo jää selvästi alle 
maamme keskiarvon. Eteläisen Päijät-Hämeen kunnista vain Hollolassa väestön koulutustaso 

                                                 
5 Tilastokeskus, väestötilastot 2003 
6 Kuntaliitto 2003 



11(43) 

yltää lähelle maamme keskiarvoa. Muissa alueen kunnissa koulutustaso jää selvästi alle 
maan ja Päijät-Hämeen maakunnan keskiarvon.  

 
Väestön koulutustaso Eteläisessä Päijät-Hämeessä.7 
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2.3 ALUEEN ELINKEINORAKENNE JA TYÖLLISYYS 
  

Eteläisen Päijät-Hämeen kunnat ovat elinkeinorakenteeltaan melko erilaisia. Maa- ja 
metsätaloudella on ollut alueella perinteisesti suuri merkitys työllistäjänä. Orimattilassa, 
Hämeenkoskella ja Kärkölässä maa- ja metsätalouden vaikutus kunnan talouselämään ja 
työpaikkoihin on suurin. Elinkeinorakennetta tarkasteltaessa pienintä maa- ja metsätalouden 
merkitys on Hollolassa ja Nastolassa, jotka kuuluvatkin maaseutuluokituksessa kaupunkien 
läheiseen maaseutuun. Tästä huolimatta Hollolan työpaikkarakenteessa maa- ja 
metsätaloudella on suhteellisesti suurempi merkitys kuin maassamme keskimäärin. 
 
Eteläisen Päijät-Hämeen työpaikka ja elinkeinorakenne 2002 8 

 
Työpaikkarakenne 

2002 Hollola Hämeenkoski Kärkölä Nastola Orimattila Koko maa 
Maa- ja metsätalous 6,3 31,6 11,6 3,4 11,4 4,5 
Jalostus 44,7 10,7 49,4 55,2 36,1 25,6 
Palvelut 47,1 54,2 36,9 39,5 50,6 68,0 
Elinkeinorakenne 

2002             
Maa- ja metsätalous 3,9 21,6 11,6 3,2 8,7 4,5 
Jalostus 33,3 19,7 38,9 43,1 35,8 25,6 
Palvelut 61,4 56,5 47,4 52,0 53,9 68,0 

 
Teollisuuden ja jalostuksen merkitys alueen työllisyydessä ja elinkeinorakenteessa on suurin 
Nastolassa, Kärkölässä ja Hollolassa. Nastolassa ja Hollolassa jalostukseen keskittyvä 
yritystoiminta on monipuolista, kun taasen Kärkölässä suurin osa jalostukseen keskittyvistä 
työpaikoista on Koskisen Oy:ssä, joka työllistää kunnassa yli 800 henkeä. Kunnan korkea 
työpaikkaomavaraisuus on myös selitettävissä Koskisen Oy:n suurella koolla. 
 

Työpaikkojen määrä on Päijät-Hämeessä kasvanut hieman muuta maata hitaammin. Lahden 
seutukunnalla työpaikkojen määrä kasvoi vuosien 1999-2003 välillä 3,3 % kun koko maan 

                                                 
7 Kuntaliitto 2003 
8 Kuntaliitto 2003 
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työpaikkojen kasvu oli samana ajankohtana 4,1 %. 9 Hämeenkosken kunnan alueella 
tapahtunut työpaikkojen voimakas väheneminen johtuu Koski Timber –sahan palamisesta 
sekä sahan omistajan päätöksestä olla rakentamatta uutta sahaa kuntaan. 

 
Työpaikat ja työpaikkojen kehitys 1999-200310 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Alueen kuntien työpaikkaomavaraisuudessa on suuria eroja. Paras työpaikkaomavaraisuus 
on Kärkölän kunnassa, jossa työpaikkaomavaraisuusprosentti on 104,4 %11. Heikoin 
työpaikkaomavaraisuus on Hämeenkoskella, jonka omavaraisuusprosentti on vain 64,1 %. 
Muiden alueen kuntien työpaikkaomavaraisuus prosentit ovat Hollolan 75,1 %, Nastolan 91 
% ja Orimattilan 80,3 %. Päijät-Hämeen maakunnan työpaikkaomavaraisuusprosentti on 
97,1 % ja Lahden seutukunnan 70,5%. 
 
Työpaikkaomavaraisuudesta voidaan päätellä, että alueen asukkaat käyvät hyvin paljon 
työssä alueen ulkopuolella. Lisäksi alueen sisäinen pendelöinti on suhteellisen voimakasta. 
Pendelöijien suuri määrä selittyykin alueen loistavalla sijainnilla pääkaupunkiseudun 
läheisyydessä sekä alueen hyvillä liikenneyhteyksillä. Tulevaisuudessa alueen 
liikenneyhteydet paranevat entisestään kun Lahti-Kerava oikorata valmistuu vuonna 2006. 
Pääkaupunkiseudun lisäksi maakuntakeskus Lahden läheinen sijainti tarjoaa loistavat 
työskentelymahdollisuudet maaseudun asukkaille. 

 
Pendelöinnistä huolimatta alueen työttömyysaste on suurempi kuin maassamme keskimäärin. 
Lokakuussa 2005 työministeriön ilmoittama työttömyysaste12 oli koko maassa 10,1 %. 
Päijät-Hämeen työttömyysaste oli vastaavana ajankohtana 12,1 % ja Lahden seutukunnan 
työttömyysaste 12,2 %. Eteläisen Päijät-Hämeen kunnissa työttömyys on pienempää kuin 
alueella ja maassamme keskimäärin. Alueen kunnista ainoastaan Nastolassa (11,7%) 
työttömyysaste ylittää maamme keskiarvon.  Pienin työttömyysaste alueella  on Hollolassa 
(8,8 %). Muiden alueen kuntien työttömyysasteet olivat lokakuussa 2005 seuraavat: 
Hämeenkoski 9,4 %, Orimattila 9,5 % ja Kärkölä 10,1 %. 
 
Maamme keskiarvoa pienemmästä työttömyysasteesta huolimatta alueen työttömyys on 
hyvin rakenteellista, mikä näkyy syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten suurena määränä. 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä työnhakijoista ylittää Orimattilan kaupunkia 
(23,9%) lukuun ottamatta  kaikissa alueen kunnissa maamme keskiarvon, joka oli lokakuussa 
2005 27,1 %. Suhteellisesti eniten pitkäaikaistyöttömiä on Kärkölässä, jossa heidän osuus 

                                                 
9 Tilastokeskus, Alueella työssäkäyvät. 1999 ja 2003 (ennakkotieto). 
10 Päijät-Puntari 2005 
11 Kuntaliitto 2005 
12 Työministeriö 10/2005,  

  
Kaikki 
työpaikat 2003 

Muutos % 
1999-2003 

Maa- ja 
metsätal. 
työpaikat 

Muutos % 
1999-
2003 

Hämeenkoski 531 -14,2 % 162 -21,4 % 
Hollola 6914 2,1 % 389 -21,1 % 
Kärkölä 2244 2,0 % 235 -22,2 % 
Nastola 5782 2,0 % 183 -25,0 % 
Orimattila 4896 1,5 % 501 -14,8 % 
Yht 20367   1470   
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työttömistä on 39,9 %. Seuraavaksi eniten pitkäaikaistyöttömiä on Hämeenkoskella (37,6 %) 
ja Hollolassa (33,2%). Suhteellisesti vähiten pitkäaikaistyöttömiä oli Nastolassa (29,4 %) ja 
aiemmin mainitussa Orimattilassa. 
 

2.4 TOIMINTARYHMÄ- JA HANKETYÖN ARVIOINTIA JA EDELLISEN KAUDEN 
OPPEJA 

 
Etpähä ry toteuttanut toimintaryhmätyötä alueellaan vuodesta 2000 alkaen. Käytännössä 
toimintaryhmäperiaatteiden ja hankkeiden toteuttamiseen päästiin kuitenkin vasta vuonna 
2001. Suomen Aluetutkimus – FAR suoritti syksyllä 2003 väliarvioinnin Hämeen 
alueellisesta maaseutuohjelmasta13 ja sen toteutuksesta.  Arvioinnissa todettiin mm. että 
toimintaryhmätyö soveltuu hyvin maaseudun kehittämiseen Hämeessä. Arvioinnin mukaan 
toimintaryhmien toiminta on sujunut käytännössä hyvin ja se on ollut suhteellisen tehokasta. 
Hankkeiden suunnittelua on tuettu hyvin, josta on merkkinä uusien toimijoiden runsas 
määrä, mikä edellyttää yksilöllistä opastusta ja neuvontaa kentällä.  

 
Hämeen Alueellisen maaseutuohjelman väliarvioinnissa todettiin että alueellista yhteistyötä 
toimintaryhmien ja alueen kuntien sekä seudullisten toimijoiden välillä tulisi tiivistää. 
Lisäksi väliarvioinnissa suositeltiin, että toimintaryhmien ja muiden alueellisten 
kehittämishankkeiden yhteyksiä tulisi vahvistaa ja yhteistoimintaa synkronoida, erityisesti 
samojen kohderyhmien ollessa kysymyksessä. 
 
Etpähä ry:n kehittämisohjelmasta on ohjelmakaudella 2000–2006 rahoitettu yhteensä 85 
yhteisöllistä kehittämishanketta. Tämän lisäksi Etpähä ry:n ALMA-rahoituskiintiöstä on 
rahoitettu 3 yrityshanketta.  Hankkeiden julkisen tuen (Etpähä ry:n saama ALMA-
myöntövaltuus) kokonaismäärä on kuluvalla ohjelmakaudella ollut noin 2.75 miljoonaa 
euroa.  
 
Etpähä ry:n rahoitus on toteutettu kuluvalla ohjelmakaudella etupainotteisesti, mikä on 
helpottanut toimintaryhmän kassatilannetta. Tämän lisäksi etupainotteinen rahoituskehys 
helpottaa ohjelmakauden loppuessa tulevaa maksatusruuhkaa ja mahdollistaa hankkeiden 
todellisen kilpailuttamisen ilman pelkoa siitä, että osa julkista tuesta jää käyttämättä. 

 

2.5 PÄÄTELMIÄ ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN KEHITYKSESTÄ    
 

Eteläisen Päijät-Hämeen kehitys on kääntynyt 1990-luvun laskusuhdanteen jälkeen selvään 
nousuun. Alue on kuitenkin kehittynyt taloudellisilla mittareilla selkeästi heikommin kuin 
maamme keskimäärin. Tämä kertoo siitä, että alueella ei olla onnistuttu hyödyntämään 
riittävän hyvin alueen keskeistä sijaintia, sekä hyviä liikenneyhteyksiä pääkaupunkiseudulle. 
Kerava-Lahti oikoradan valmistuminen vuonna 2006 saattaa lisätä ainakin alueen 
väestömäärän kasvamista. Suurimmat väestönkasvupotentiaalin omaa Orimattilan kaupunki, 
jonka logistinen sijainti on kaikista alueen kunnista paras. 
 
Alueen muuta maata heikompaan kasvuun on vaikuttanut myös pitkäaikaistyöttömien suuri 
määrä ja alueen heikko koulutustaso. Alueella sijaitseva teollisuus kävi 1990-luvulla lävitse 
voimakkaan rakennemuutoksen, mikä näkyy alueella korkeana työttömyytenä. Teollisuuden 
palveluksessa työllistyneet ihmiset olivat aikaisemmin heikosti koulutettua, mikä näkyy 
heidän heikkona jälleensijoittautumisena työelämään. Pitkäaikaistyöttömien korkea määrä 

                                                 
13  Hämeen TE-keskuksen ALMA-ohjelman väliarviointi. Suomen aluetutkimus – FAR Selvityksiä 23. 2004 
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näkyy alueella syrjäytymisuhan alla olevien ihmisten suurena määränä, mikä heijastuu 
alueen imagoon, sekä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. 
 
Tulevaisuudessa alueen väestön koulutustasoa on saatava nostettua. Tämä onnistuu 
panostamalla alueella järjestettävään koulutukseen. Tämän lisäksi alueelle on saatava uusia 
nuoria ja korkeasti koulutettuja muuttajia, jotta alueen ikärakenne saataisiin säilymään 
terveellä pohjalla. 
 
Seuraavaan kappaleeseen on kerätty alueen SWOT-analyysi, jossa on lueteltu alueen 
vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia maaseutualueiden ja kylien näkökulmasta 
katsottuna. 
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3 SWOT, VISIO JA STRATEGIA 

 

3.1 SWOT 
Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman SWOT -analyysi perustuu TE-
keskuksen maaseutuosaston sekä Pro Agria Häme ry:n kanssa järjestetyn kuntakierroksen 
aikana ryhmätöiden avulla kerättyyn materiaaliin. Tämän lisäksi SWOT –analyysin 
laatimisessa on hyödynnetty maakunnallisen kyläohjelman SWOT –analyysia sekä aluetta 
kuvaavia tilastotietoja ja –ennusteita. 

 
SWOT –analyysissä Eteläisen Päijät-Hämeen suurimmiksi vahvuuksiksi nousivat keskeinen 
sijainti pääkaupunkiseudun läheisyydessä sekä hyvät liikenneyhteydet. Alueen vahvuuksiksi 
nähtiin myös hyvät viljelyolosuhteet sekä alueen vahva teollinen perinne. Vahvuuksia 
voidaan hyödyntää varsinkin uusien asukkaiden hankkimisessa sekä uuden yritystoiminnan 
luomisessa. Loistavat liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulle ja edelleen Euroopan keskeisille 
markkina-alueille luovat hyvän pohjan elinkeinotoiminnan ja työllisyyden kehittämiselle. 
Hyvät viljelyolosuhteet edesauttavat maanviljelyksen jatkumista alueella sekä tarjoaa hyvät 
mahdollisuudet erikoisviljelylle ja puu- sekä bioenergian tuottamiselle. 

 
Eteläisen Päijät-Hämeen heikkouksiksi SWOT –analyysissä nousivat alueen muuta 
valtakuntaa heikompi koulutustaso, sekä väestörakenteen voimakas heikentyminen. 
Väestörakenteen heikkeneminen vaikuttaa alueen kuntien taloudelliseen kykyyn vastata 
asukkaidensa peruspalveluiden tuottamisesta. Tämän vuoksi on tarpeellista kehittää uusia 
tapoja tuottaa asukkaiden tarvitsemia palveluita sekä kannustaa maaseudun asukkaita 
kehittämään itse omia palveluitaan. Asukkaiden heikko koulutustaso, alhainen yrittäjyys 
sekä palvelusektorin kehittymättömyys vaikeuttavat uusien yritysten ja työpaikkojen 
luomista. Tämän vuoksi on ensisijaisen tärkeää kannustaa aloittavia yrityksiä laajentamaan ja 
kehittämään omaan toimintaansa, jotta maaseudulle saadaan riittävästi työ- ja 
toimeentulomahdollisuuksia.  

 
Alueen uhkakuvista suurimmiksi nähtiin palveluiden keskittyminen suuriin yksiköihin ja 
kuntakeskuksiin, sekä kuntatalouden heikko kehittyminen. Uhkakuvina nousivat esille myös 
perusinfrastruktuurin rappeutuminen sekä nuoren, parhaimmassa työiässä olevan väestön 
poismuutto. Kuntatalouden heikkenemiseen ei toimintaryhmätyöllä voida ainakaan 
suoranaisesti vaikuttaa. Perusinfrastruktuurin ylläpitämiseen ja nuoren, koulutetun väestön 
saamiseen alueelle voidaan toimintaryhmätyöllä vaikuttaa. Lisäksi toimintaryhmätyöllä 
voidaan vaikuttaa uusien maaseudulle sopivien palvelutuotantomallien kehittämiseen ja 
yrittäjyyden kannustamiseen, mikä onnistuessaan vaikuttaa myös kuntatalouden 
paranemiseen. Maaseudun palvelurakenne tulee tulevaisuudessa uudistumaan voimakkaasti. 
Toimintaryhmä aikoo olla tässä palvelurakenteen uudistamisessa voimakkaasti mukana 
tavoitteenaan varmistaa maaseudun asukkaiden peruspalveluiden säilyminen ja 
kehittyminen. Palvelurakenneuudistuksessa tehdään yhteistyötä mm. Päijät-Hämeen liiton, 
sekä muiden alueen toimijoiden kanssa.  

 
Seuraavassa nelikentässä on esitetty alueen SWOT –analyysi tarkemmin. SWOT –analyysin 
avulla on Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelmalle luotu visio ja strategia, 
jota toteuttamalla alueen uhat saadaan torjuttua ja heikkoudet parannettua. 
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3.2 VISIO ELI MIHIN TOIMINNALLA TÄHDÄTÄÄN 
 

Ohjelmaprosessin aikana muodostettu visio vastaa kysymykseen: ” Mihin Eteläisen Päijät-
Hämeen maaseudun kehittämisohjelmalla pyritään”. Visio on eräänlainen tavoitetila, joka 
saavutetaan alueen asukkaiden, yritysten ja viranomaisten yhteistyöllä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Eteläisen  Päijät-Hämeen visio: 
 

Eteläinen Päijät-Häme on aktiivinen, yrittävä ja elinvoimainen maaseutualue jonka 

vahvuuksina ovat elinvoimainen, kasvava ja monipuolinen pienyritystoiminta, 

viihtyisä ja luonnonläheinen asuminen, sekä aktiivinen kansalaisyhteiskunta.  

Alueelle muuttaa jatkuvasti uusia asukkaita, jotka ovat varmistaneet alueen kylien 

elinvoimaisuuden ja palveluiden säilymisen.  

MAHDOLLISUUDET 

- logistinen sijainti 
- puu- ja bioenergia 
- maallemuutto ja 

asukashankinta 
- yhteistyön syventäminen 

muiden toimijoiden kanssa 
- hoivapalvelut 
- erikoisviljely 
- kehittyvä 

pienyritystoiminta 
- luonto, vapaa-aika 

VAHVUUDET 

- muuttovoitto 
- keskeinen sijainti ja 

erinomaiset 
liikenneyhteydet 

- hyvät tietoverkkoyhteydet 
- puhdas luonto, ympäristö ja 

vesistöt 
- vahva asukaslähtöinen 

maaseudun 
kehittämistoiminta 

- toimiva 
viranomaisyhteistyö 

- edulliset 
asumiskustannukset 
(verrattuna pk. seutuun) 

- hyvät viljelyolosuhteet 
- Vahva teollisuus 

HEIKKOUDET 
- väestön vanheneminen ja 

huoltosuhteen 
heikentyminen 

- väestön huono koulutustaso 
- pitkäaikaistyöttömien suuri 

määrä 
- kuntien heikko 

taloudellinen tilanne 
- palveluiden osittainen 

heikko saatavuus 
- hoivapalveluntarjoajien 

vähäinen määrä 
- kehittymätön 

palvelusektori 
- yrittäjyys alhaista 
- Lähipalveluiden vähäinen 

käyttö 

UHAT 

- hanketoimijoiden 
väsyminen 

- palveluiden keskittyminen 
suuriin yksiköihin ja 
kuntakeskuksiin 

- kuntatalouden heikko 
kehittyminen 

- infrastruktuurin 
rappeutuminen 

- nuorison poismuutto 
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Vision toteutuessa Eteläinen Päijät-Häme on elinvoimainen maaseutualue, jossa on 
monipuolista kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottavaa pienyritystoimintaa ja 
aktiivinen kansalaisjärjestötoiminta. Alueelle on muuttanut paljon nuoria ja koulutettuja 
asukkaita, jotka ovat varmistaneet alueen ja palveluiden säilymisen elinvoimaisina. Alueen 
muuttovoitto perustuu viihtyisiin ja muuttovoittoisiin kyliin sekä toimivaan harrastus ja 
järjestötoimintaan.  

 

3.3 STRATEGIA ELI KUINKA VISIO TOTEUTETAAN  
 

Miten sitten vision esittämään tavoitetilaan päästään. Laajan ja osallistavan 
strategiaprosessin seurauksena alueelle on muodostettu kehittämisstrategia, jonka 
keskeisimmät strategiset painopistealueet ovat: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ohjelma strategiset painopistealueet ovat myös pohjana ohjelman toimintalinjoille. 

Ohjelman laadulliset tavoitteet ja tarkemmat toimenpiteet ovat kuvattu tarkemmin ohjelman 
toimintalinjakuvausten yhteydessä. Ohjelman määrälliset tavoitteet on kuvattu seuraavassa 
taulukossa: 

 
Ohjelman määrälliset tavoitteet: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkemmat määrälliset tavoitteet toimenpiteittäin liitteenä 4. 

- Omaehtoisen kehittämistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan 

vahvistaminen alueella. 

- Puhtaan ja viihtyisän  ympäristön käyttäminen alueen 

vetovoimatekijänä. 

- Pienyritysten investointien tukeminen sekä yritysten osaamistason 

- Uusia kokoaikaisia työpaikkoja 62 kpl, joiden työllistävyys 45 htv. 

- Säilytettyjä/ uudistettuja työpaikkoja 91 kpl, joiden työllistävyys 81 

htv. 

- Naisten ja nuorten osuus uusista ja uudistetuista työpaikoista on 

vähintään 50 % 

- Alueelle syntyy 30 uutta yritystä 

- Uusia tuotteita / tekniikoita tuottavien yritysten määrä kasvaa 16. 

- Uusia tuotteita / tekniikoita kehitetään 16 kpl. 

- Uusia palveluita tulee alueelle 17 kpl 

- Säilytettyjä palveluita on ohjelmakaudella 17 kpl. 

- Vaikutetaan 80 asukkaan muuttoon alueelle. 

- Kunnostetaan vähintään 10 omatoimi- ja yrityskäyttöön soveltuvaa 

tilaa. 

- 20 % hankkeista liittyy ympäristönhoitoon 
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4 TOIMINTALINJAT 

Ohjelman strategiaprosessin aikana ohjelmalle muodostui neljä toimintalinjaa, joista kolme on 
strategisia toimintalinjoja. Neljäs toimintalinja liittyy ohjelman toteuttamiseen ja sen nimi on 
Leader – toimintatavan vahvistaminen.  

 
4.1 ELINVOIMAISET MAASEUTUYHTEISÖT 
 

4.1.1 Kylä toimii paikalliskehittäjänä 

 
Maaseudun yhteisöllisen kehittämisen tärkein yksikkö on kylä ja sen asukkaat. Jotta kylän 
yhteinen näkemys kehittämisestä saadaan koottua ja siirrettyä toimintaan, tarvitaan kylään 
yhteisesti sovittu kehittäjätaho. Kylän yhteinen kehittäjätaho voi olla rekisteröity 
kyläyhdistys, mutta aivan hyvin se voi olla myös jokin muu yhdistys tai verkosto, joka ottaa 
yhteisesti sovittuna vastuun kylän kokonaisvaltaisesta kehittämisestä. Yhteisen kylän 
kehittäjätahon tulisi ottaa toimintaansa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti kaikki alueen 
asukkaat, yritykset ja yhdistykset, jotta sitoutuminen oman elinympäristön kehittämiseen 
olisi mahdollisimman laajaa. Näiden asioiden lisäksi kylän kehittäjätahon tulisi olla 
mieluiten rekisteröity yhdistys, jotta kylän kehittämiselle saataisiin kanavoitua erilaista 
hankerahoitusta. 
 
Kylän kehittämisen tärkein työkalu on kyläsuunnitelma, johon on koottu kylän asukkaiden ja 
erilaisten yhdistysten ja yritysten näkemys kylän tulevaisuudesta ja erilaisista 
kehittämistarpeista. Kyläsuunnitelman tekeminen auttaa maaseudun asukkaita löytämään 
oman asumis- ja toimintaympäristön vahvuudet ja heikkoudet. Vahvuuksia kehittämällä ja 
heikkouksia poistamalla kylästä saadaan entistä viihtyisämpi asuinpaikka elää ja yrittää. 
Kyläsuunnitelman laadinnassa ei tulisi keskittyä pelkästään harrastuspaikkojen ja 
palveluiden kehittämiseen, vaan siinä tulisi miettiä kylää laajemmin niin asuin kuin 
yrittämispaikkanakin. Kyläsuunnitelmaa voidaan toteuttaa mm. erilaisilla maankäytön 
suunnitelmilla ja ”kyläkaavoilla”. Kylien maankäytön suunnittelu vaatii usein kuitenkin 
ulkopuolista asiantuntija-apua, jotta suunnitelmista saataisiin riittävän selkeät, jotta myös 
viranomaiset sitoutuisivat niiden toteuttamiseen. 
 
Kylien tärkein kehittämiskumppani on alueen kunta. Alueen kunnat tulisikin saada entistä 
tiiviimmin kylien kehittämiseen mukaan. Eräänä ratkaisuna kuntien ja kylien 
kehittämiskumppanuuden vahvistamiseksi on koko kunnan kattavan kylien / maaseudun 
kehittämisohjelman laatiminen. Koko kunnan kylien kehittämissuunnitelmaan kootaan 
kunnan kaikkien kylien ja hallintokuntien kehittämistarpeet. Tämän jälkeen osa kunnan 
kylien kehittämissuunnitelmasta voidaan hyväksyä kunnan päätöksentekoelimissä. Näin 
kehittämisohjelman toteuttamiselle saadaan taakse vahva poliittinen tahto. 
  
Kunnan ja toimintaryhmän lisäksi kylien kehittämisessä tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat 
mm. maakuntaliitto, valtion aluehallinnon eri viranomaiset, tielaitos jne. Näiden lisäksi 
kylien kehittämistä tukee valtakunnallinen Suomen kylätoiminta ry ja Päijät-Hämeen kylät 
ry, jonka kyläasiamies tukee kyliä kehittämistyössä. 

 
Tavoitteet:  

- Kylien omaehtoinen kehittämisaktiivisuus kasvaa. 
- Kylien ja kunnan yhteistyö maaseudun kehittämistoiminnassa kasvaa.  
- Kylien aktiivisuus ja yhteistyö maankäytön suunnittelussa ja rakennuspaikkojen 

löytämisessä kasvavat niin kylän sisällä kuin kunnan kanssa.  
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- Kylät ja maaseudun kehittäminen otetaan huomioon myös maakunnallisessa 
kehittämistyössä 

- Kylät ottavat vahvemman roolin alueen kehittämisestä ja palveluiden järjestämisestä. 
Samalla koko kolmannen sektorin rooli alueen kehittämisestä kasvaa. 

 

Toimenpiteet 

- Tuetaan kylien omaehtoisten kehittämissuunnitelmien (l. kyläsuunnitelma) laadintaa, 
päivitystä ja toteutusta. 

- Tuetaan kaikkien kunnan kylien / kunnan maaseutualueen yhteisen 
kehittämissuunnitelman  laatimista ja toteuttamista. 

- Tuetaan kuntien ja kylien erilaisten yhteistyömuotojen kehittämistä ja toteuttamista. 
- Edistetään kylien maankäytön suunnitteluun, rakennuspaikkojen löytämiseen (ns. 

”kyläkaavat ” ) ja ympäristön suunnitteluun tähtääviä toimenpiteitä ja hankkeita. 
 
Rahoitus:  Toimenpide 322 : Kylien kunnostus ja kehittäminen. 

 

4.1.2 Maallemuutto 

 
Kehittyäkseen ja säilyäkseen elinvoimaisina maaseutualueet ja kylät tarvitsevat uusia 
asukkaita ja yrittäjiä. Asukas- ja väestörakenteen myönteinen kehittyminen säilyttää myös 
maaseutualueiden palveluita ja elinkeinoja. Tästä johtuen uusien asukkaiden muuttamista 
alueelle ei tule kokea rasitteeksi vaan mahdollisuudeksi. 

 
Pääosa eteläisestä Päijät-Hämeestä voidaan katsoa kuuluvan ns. ”metropolimaaseutuun”, 
jonka johdosta alueen mahdollisuudet tulomuuton hankkimiseksi ovat erittäin hyvät. 
Maallemuuttoa ja maaseutuasumista ajatellen Etpähä ry:n toiminta-alue on niin sijainniltaan 
kuin ympäristöltään erinomaista. Hyvä sijainti mahdollistaa työssäkäynnin niin 
maakuntakeskus Lahdessa kuin pääkaupunkiseudullakin. Alueen liikenneyhteydet; nopea 
moottoritieyhteys pääkaupunkiseudulle ja vuonna 2006 valmistunut Lahti-Kerava – oikorata 
lisäävät alueen houkuttelevuutta entisestään. 

 
Päijät-Hämeen maakuntastrategiassa on tavoitteena että maakunnan väestömäärä on vuonna 
2030 208.500. Matalasta syntyvyydestä johtuen, noin 10.000 asukkaan nettoväestönkasvu 
edellyttää laskelmien mukaan noin 20.000 asukkaan muuttamista maakuntaan. Suuri osa 
tästä muutosta tulee suuntautumaan Lahden kaupunkiin ja sen naapurikuntiin. Osa alueelle 
muuttavista henkilöistä voi olla vapaa-ajanasunnoilleen muuttavia eläkeläisiä. Nämä 
tulevaisuudessa entistä varakkaammat eläkeläiset tulevat tarvitsemaan erilaisia palveluita, 
jotka mahdollistavat heidän asumisen kotonaan mahdollisimman pitkään. Alueelle 
muuttavien kesäasukkaiden ja eläkeläisten lisäksi tulemme tarvitsemaan alueellemme nuoria 
ja koulutettuja ”uudisasukkaita”. Näiden ihmisten muuttaminen alueelle on ensiarvoisen 
tärkeää tähdättäessä alueen koulutustason nousuun ja tuottavuuden kasvuun. 

 
Maaseutukylillä on runsaasti mahdollisuuksia omatoimirakentajalle / rakennuttajalle. 
Ongelmana kylissä on tonttitarjonnan puute ja valmiiden asuntojen vähäinen määrä.  

 
Vapaa-ajanympäristöt tarjoavat elämänlaatua ja houkuttelevat muuttajia alueelle. Yleinen 
ilmapiiri kannustaa ja tukee lapsiperheitä.  
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Tavoitteet:  
- Eteläinen Päijät-Häme tarjoaa hyvät puitteet korkealaatuiselle ja luonnonläheiselle 

asumiselle niin kirkonkylissä / kuntataajamissa kuin alueen kylissä. 
- Vapaa-ajanympäristö tarjoaa elämänlaatua ja houkuttelee alueelle muuttajia. 
- Maakunnassa toimii maakunnallinen maallemuuttoa ja maaseutuasumista edistävä 

palvelu. 
- Päijät-Hämeen maakuntakaavakylien asukasmäärä kasvaa. 
- Alueen imago ja maine viihtyisänä ja edullisena asumisympäristönä kasvaa. 
- Päijät-Hämeen maakuntakaavan mukaisissa kylissä on myynnissä niin kunnan kuin 

yksityisten maanomistajien omistamia tontteja. 
- Kuntien ja kylien yhteistoiminta uusien asukkaiden hankinnassa paranee. 
- Vapaa-ajanasukkaat muuttavat kuntaan vakituisiksi asukkaiksi. 
- Nuorten ja koulutettujen ihmisten osuus alueelle muuttavista kasvaa. 
 
Toimenpiteet: 

- Edistetään maallemuuttoa ja maaseutuasumista edistävien palveluiden synnyttämistä. 
- Edistetään kuntien, asukasyhdistysten, maanomistajien ja paikallisten yrittäjien 

yhteistoiminnan parantamista asumista ja maallemuuttoa koskevissa asioissa.  
- Edistetään alueen asumiseen ja yrittämiseen liittyvän imagon parantamista esim. kylien 

ja kuntien yhteismarkkinoinnilla. 
- Edistetään rakennuspaikkojen- ja tonttien saatavuuden parantamista esim. kylien 

maankäytön suunnittelulla. 
- Edistetään kesäasukkaiden ja alueella työssä käyvien ihmisten houkuttelemista 

vakituisiksi asukkaiksi esim. tukemalla kyläyhdistysten täsmämarkkinointia 
kesäasukkaille. 

- Edistetään uusien asumismuotojen syntymistä ja käyttöönottoa (mm. palveluasuminen, 
eko-yhteisöt ym. yhteisöllinen asuminen jne…). 

 
Rahoitus: Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, 322: Kylien 
kunnostaminen ja kehittäminen. 

 

4.1.3 Yhdistysten yhteistoiminnan kehittäminen ja uusien toimintatapojen luominen 

 
Maaseudulla on ollut perinteisesti laajaa ja vireää yhdistys- ja kansalaisjärjestötoimintaa. 
Parhaiten maaseudun perinteet yhdistys- ja kansalaisjärjestötoiminnassa näkyvät erilaisten 
seurain- ja kylätalojen suurena määränä. 

 
Uusien toimintamuotojen ja palveluiden kehittäminen on usein aikaa vievää ja haasteellista 
toimintaa. Tämän vuoksi maaseudun järjestöjen ja yhteisöjen tulisi tehdä entistä enemmän 
yhteistyötä muiden saman alueen yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Näin kehittämistyölle 
saataisiin lisää resursseja. Yhteistyö tuo myös uusia ideoita ja toimintatapoja yhdistysten ja 
yhteisöjen toimintaan.    

 
Yhteistyö saattaa myös kasvattaa kylän / yhdistyksen yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen 
käyttöastetta.  
 

Tavoitteet:  
- Maaseudun järjestöjen ja yhteisöjen yhteistyö paranee ja syvenee 
- Yhteiskäytössä olevien tilojen käyttöaste kasvaa ja käyttö monipuolistuu. 
- Kylän yhteishenki paranee. 
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Toimenpiteet: 

- Edistetään yhdistysten välistä yhteistyötä ja yhteishankkeita, jotka tähtäävät yhdistysten 
tarjoamien lähi- ym. palveluiden ja toimintojen kehittämiseen ja lisäämiseen. 

- Edistetään maaseudun väestön aktivointiin tähtääviä hankkeita ja tapahtumia. 
- Edistetään yhdistysten toimimista työllistäjänä. 
 

Rahoitus: Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, Toimenpide 
322: Kylien kunnostus ja kehittäminen,  Toimenpide 323: Maaseutuperinnön säilyttäminen 
ja edistäminen.   

 

4.1.4 Palveluiden säilyttäminen ja monipuolistaminen 

 
Maaseudun palvelurakenne on kokenut viimeisten vuosikymmenien aikana suuren 
muutokset. Kylillä olevat lähipalvelut on talouden tehostamisen ja teknologian kehittymisen 
johdosta kadonneet lähes tyystin. Tapahtuneen kehityksen johdosta kylien peruspalveluiden 
säilyminen ja niiden monipuolistaminen on erityisen tärkeässä asemassa. 
 
Nykyisten palveluiden säilyttämiseksi maaseudun asukkaiden tulee ottaa entistä enemmän 
vastuuta palveluiden järjestämisestä ja säilyttämisestä. Kylän ainutta kauppaa ei pidetä 
hengissä sillä, että kylän asukkaat keskittävät ostoksensa kuntakeskuksen marketteihin.  
Lisäksi palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen on luotava uusia innovaatioita, jotka 
mahdollistavat palveluiden säilymisen ja monipuolistamisen. 
 
Lähipalveluiden säilyttämien lisää myös vanhenevan väestön mahdollisuuksia asua kotonaan 
mahdollisimman pitkään. Eräänä mahdollisuutena palveluiden säilyttämiseksi on kyläkoulun 
tai muun kylän yhteiskäytössä olevan kiinteistön muuttaminen monipalvelupisteeksi, josta on 
mahdollista saada erilaisia palveluita (mm. ateriapalvelut, sairaanhoito, kylvetys, kodinhoito 
jne.).  
 
Tavoitteet: 

- Kylien palvelut säilyvät ja monipuolistuvat. 
- Kylät ja yhdistykset ottavat enemmän vastuuta palveluiden järjestämisestä, välittämisestä 

ja tuottamisesta. 
- Alueen asukkaiden sitoutuneisuus käyttää lähipalveluita kasvaa 
 
Toimenpiteet: 

- Edistetään lähipalveluiden käytön säilyttämiseen ja lisäämiseen tähtäävien hankkeiden 
toteuttamista 

- Edistetään uusien palveluiden järjestämismuotojen ja innovaatioiden käyttöönottoa. 
- Tuetaan kylätalojen / muiden yhteiskäytössä olevien tilojen muuttamista 

monipalvelupisteiksi (lastenhoito, vanhusten päivätoiminta ym.) 
 
Rahoitus: Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, Toimenpide 
322: Kylien kunnostus ja kehittäminen,  
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4.1.5 Rikas paikalliskulttuuri ja nuorisotoiminta alueen vetovoimatekijänä 

 
Elämänlaatu koostuu viihtyisän elinympäristön ja riittävän toimeentulon lisäksi myös 
harrastuksista ja elämyksistä. Näitä tarjoavat aktiivisen harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan 
lisäksi vireä ja monipuolinen paikalliskulttuuri ja historia.  
 
Oman kulttuurin ja perinteen tunteminen vahvistavat yksilön itsetuntoa ja identiteettiä.  
Vahvasta kulttuurista ja perinteistä on helppo tarjota elämyksiä myös muille.  Nuorena saatu 
vahva kotiseutuidentiteetti vaikuttaa usein siihen, että nuori palaa opiskelun jälkeen 
kotiseudulleen asumaan ja työskentelemään.  
 
Etpähä ry:n toiminta-alueella on erittäin vireää ja jopa kansainvälisestikin tunnettua nuorison 
kulttuuri ja harrastustoimintaa.  Lisäksi alueelta löytyy erittäin rikasta ja kiintoisaa 
paikallishistoriaa, joka tuotteistettuna hyödyntää alueen matkailua. Aktiivinen nuoriso- ja 
kulttuuritoiminta ehkäisee myös nuoria syrjäytymästä ja tarjoaa heille eväitä elämässä 
pärjäämiseen. 
  
Tavoitteet:  
- Alueen paikallisidentiteetti ja aktiivisuus vahvistuvat 
- Nuorten ja lasten harrastus- ja kulttuuritoiminta vahvistuvat 
- Alueella on paikalliskulttuuriin ja – historiaan liittyviä, keskenään verkottuneita 

tapahtumia ja palveluita, jotka hyödyntävät alueen matkailua. 
 

Toimenpiteet: 

- Edistetään paikallista identiteettiä ja paikalliskulttuuria vahvistavaa toimintaa. Toiminnan 
pääpainopistealueena on etenkin lapsiin ja nuoriin liittyvä toiminta. 

- Edistetään matkailua hyödyntävien paikallishistoriaan ja kulttuuriin liittyvien 
toimenpiteiden ja hankkeiden syntymistä 

- Tuetaan pienimuotoisten kylä- ja kulttuuritapahtumien suunnittelua, käynnistämistä ja 
kehittämistä sekä tapahtumien verkottamista laajemmiksi kokonaisuuksiksi. 

- Edistetään nuorten aktiivista harrastustoimintaa ja sen kehittämistä. 
 

Rahoitus: Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, Toimenpide 
323: Maaseutuperinnön säilyttäminen,  
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4.2 PUHDAS JA VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ VETOVOIMATEKIJÄNÄ  
 

4.2.1 Vesistöjen kunnostus 

 
Päijät-Hämeen vehreä luonto ja runsaat vesistöt luovat pohjan alueen houkuttelevuudelle 
niin uusien asukkaiden hankinnassa, kuin kesäasukkaiden ja turistien houkuttelemisessa 
alueelle.  Päijät-Hämeessä on tehty vuosia töitä vesistöjen kunnostamiseksi ja veden 
laadun parantamisessa. Parantunut vedenlaatu näkyy myös välittömästi maaseudun 
asukkaiden elämänlaadussa virkistysmahdollisuuksien parantumisena. 

 
Parhaita tuloksia vesistöjen kunnostuksissa saadaan silloin kun hankkeisiin onnistutaan 
sitouttamaan mukaan paikalliset asukkaat, jotka jatkavat aktiivisia toimia oman 
lähiympäristönsä tilan parantamiseksi. Tämän vuoksi Etpähä ry haluaa olla tukemassa 
pienimuotoisia vesistöjen kunnostushankkeita. Tuettavien hankkeiden pitää perustua 
vesistöjen hoitosuunnitelmaan tai hoitotoimenpiteet tulee muuten osoittaa perustelluiksi. 

 
Tavoitteet: 

- Alueen vesistöjen laatu säilyy vähintäänkin nykyisellä tasolla. 
- Vesistöjen tuomat virkistys- ja vapaa-ajanmahdollisuudet lisääntyvät. 

 
Toimenpiteet: 

- Edistetään pieniä vesiensuojeluinvestointeja esim. kosteikkojen, pohjapatojen ja 
laskeutusaltaiden rakentamista. 

- Edistetään paikallisia ja pieniä vesistöjen kunnostushankkeita esimerkiksi vesistöjen 
hoitoon tähtäävällä koordinaatiohankkeella. 

- Tuetaan kalastuskuntien ja jakokuntien vesienhoitotyötä tukemalla yhteiseen 
käyttöön tulevia ja hoitotoimenpiteissä tarvittavia kone- ja laiteinvestointeja. 

 

 Rahoitus: Toimenpide 214 Maatalouden ympäristötuet, Toimenpide 323: 
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen, Toimenpide  

 

4.2.2 Maiseman- ja kyläympäristönhoito 

 
Eteläisessä Päijät-Hämeessä on vielä nähtävissä perinteistä maaseutumaista 
kulttuuriympäristöä, viljeltyjä peltoalueita ja vanhoja kyliä. Elävä ja hyvinvoiva 
maaseutumaisema tarvitsee säilyäkseen jatkuvaa hoitamista. Parhaiten vanhat 
kulttuurimaisemat säilyvät kunnossa siten, että niiden käyttö mm. maanviljelyksessä 
säilyy ennallaan. Näiden alueiden lisäksi on kuitenkin muita alueita, kuten yhteisalueita 
ja tienvarsia joiden kunnostamiseksi ja hoitamiseksi tarvitaan alueen asukkaiden 
aktiivisia toimenpiteitä. 
 
Maiseman ja kyläympäristön hoitoon tähtääviä toimenpiteitä tulisi suunnitella yhdessä 
kunnan, muiden kylien ja alueen muiden viranomaisten kanssa, jotta toimenpiteistä 
saataisiin oikeanlaisia ja alueen toimijat sitoutuisivat niiden toteuttamiseen.  

 

 Tavoitteet:  

- Alueen monimuotoinen maisema ja etenkin alueella olevat arvokkaat maisemat 
alueet ja rakennusperintö säilyvät hoidettuina. 

- Kylien ympäristön yleinen taso ja siisteys paranevat. 
- Alueen asukkaiden aktiivisuus ja vastuu oman elinympäristön hoidosta kasvaa. 
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- Kyläympäristöt säilyvät viihtyisinä ja hoidettuina. 
 

Toimenpiteet: 

- Edistetään paikallisten asukkaiden aloitteesta käynnistettyjä 
maisemanhoitosuunnitelmien laadintaa ja toteuttamista. 

- Edistetään kyläympäristön ja perinnemaisemien hoitoon ja kunnostukseen tähtäävien 
uusien toimintatapojen kehittämistä ja käyttöönottoa. 

- Edistetään luontoarvojen, paikallishistorian ja perinteen esille tuomista ja 
hyödyntämistä 

 

Rahoitus: Toimenpide 214 Maatalouden ympäristötuet, Toimenpide 323: 
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen.  

 
4.2.3  Kylien vesihuollon yhteisratkaisut ja haja-asutusalueiden vesihuollon edistäminen 

 
Varmistettaessa alueen vesistöjen kunnan paraneminen tai edes säilyminen ennallaan on 
kiinnitettävä huomiota haja-asutusseudun jätevesien asianmukaiseen käsittelyyn. 
Kuntakeskusten ja taajamien jätevedet käsitellään tällä hetkellä keskitetysti. Etpähä ry: 
alueella on tulevan vuosikymmenen aikana suunnitteilla mittavia vesihuoltoinvestointeja. 
Näistä investoinneista huolimatta maaseudulla jää suuria alueita kunnallisen vesihuollon 
ulkopuolelle. Jätevesien käsittelyn lisäksi on tärkeää varmistaa niin kotitalouksien, kuin 
maatilojen ja / tai muun elinkeinotoiminnan kohdalta se, että näillä on toimiakseen riittävästi 
puhdasta vettä. 
 
 Jätevesien puhdistaminen asianmukaisella ja valtionneuvoston talousjätevesien käsittelystä 
vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla antaman asetuksen mukaisesti pienentää 
kotitalouksien ja pienyritystoiminnan aiheuttamia ravinnekuormituksia alueen vesistöissä. 
Vesihuollon järjestämisen perusvastuu on alueiden kunnilla ja yksittäisillä 
kiinteistönomistajilla. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman kautta on 
kuitenkin mahdollista saada tukea mm. laajempien vesihuoltosuunnitelmien tekoon, 
vesiosuuskuntien rajauskarttojen laadintaan sekä yleiseen tiedotus- ja neuvontatoimintaan, 
jonka tarkoituksena on tiedottaa ”jätevesiasetuksen” tuomista muutoksista.  
 
Yksittäisten kiinteistöjen suunnittelua tai investointikustannuksia ei kuitenkaan ohjelmasta 
tueta.  
 

Tavoitteet:  
- Kylien ja haja-asutusalueiden vesihuollon taso paranee. 
 

Toimenpiteet: 

- Edistetään vesihuollon tilan parantamiseen tähtäävää tiedotus- ja neuvontatoimintaa sekä 
asukkaiden yhteistyön parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä. 

- Edistetään yhteisten vesi- ja jätehuoltojärjestelmien perustamis- ja selvitystyötä. 
 
Rahoitus: Toimenpide 323; Kylien kunnostus ja kehittäminen, Toimenpide 323: 
Maaseutuperinnön säilyttäminen ja edistäminen.  
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4.2.4 Kylien yhteistilojen kunnostus ja käytön monipuolistaminen 

 
Kylä- tai seurantalot tarjoavat usein maaseudun asukkaille oman lähiympäristönsä ainoan 
kokoontumis- ja harrastuspaikan. Tämän vuoksi on tärkeää, että maaseutualueilla sijaitsevat 
yhteiskäytössä olevat tilat ovat hyvässä kunnossa ja niiden käyttö on vireää. 
 
Viimeisten vuosikymmenien aikana seuran- ja kylätalojen käyttö on kuitenkin paikka 
paikoin vähentynyt. Syynä tähän saattaa olla kylän muuttuminen kaupunki / 
kuntakeskusmaiseksi taajamaksi, toimijoiden ja asukkaiden väheneminen tai asukkaiden 
ikääntyminen.  Eräänä syynä saattaa myös olla se, että talon omistavan yhdistyksen 
voimavarat hupenevat talon ylläpitoon ja siihen tarvittavien varojen hankkimiseen.  Tämän 
vuoksi niille kylätaloille, joiden käyttöaste on pieni, tulisi etsiä uusia käyttäjiä ja 
käyttömuotoja. Käyttöasteen nostaminen edellyttää yhdistysten välisen yhteistoiminnan 
syventämistä tai kylätalon saneeraamista esim. palveluyrittäjän käyttöön.  
 
Tavoitteet:  
- Kylällä on aktiivisessa käytössä oleva kokoontumis- / harrastustila asukkaille. 
- Seurantalojen- ja muiden kylän yhteiskäytössä olevien kiinteistöjen kunto säilyy 

sellaisella tasolla, että se mahdollistaa monipuolisen käytön. 
 

Toimenpiteet 

- Edistetään tarvittaessa kylän yhteiskäytössä olevien kokoontumis- ja harrastustilojen 
kunnostukseen ja käytön monipuolistamiseen tähtääviä hankkeita 

- Edistetään kylien yhteistilojen, kuten koulujen ja kylätalojen / maamiesseurojen / 
työväenyhdistysten talojen käytön monipuolistamista ja talojen saneeraamista 
uusiokäyttöön. 

- Edistetään monipalvelupisteiden luomista kylän yhteisessä käytössä oleviin 
kiinteistöihin. 

- Edistetään paikalliskulttuurillisesti tärkeiden, yleisessä käytössä olevien rakennusten, 
tilojen ja kiinteistöjen peruskorjaamista ja säilyttämistä osana paikallisidentiteetin 
vahvistamista. 

 
Rahoitus: Toimenpide 321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön palvelut, Toimenpide 322: 
Kylien kunnostus ja kehittäminen, Toimenpide 323: Maaseutuperinnön säilyttäminen ja 
edistäminen.  
 

4.2.5 Lähiliikuntapaikat ja – reitistöt palvelevat paikallisia ja matkailijoita 

 
Tutkimusten mukaan ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat kolmanneksi tärkein tekijä 
asuinpaikan valinnassa. Kylien ja maaseutualueiden liikunta- ja luontoreitistöt lisäävät 
paikallista viihtyvyyttä ja tarjoavat virikkeitä niin nuorille kuin vanhemmillekin asukkaille. 
Samalla ne houkuttelevat myös muualta retkeilijöitä ja matkailijoita alueelle. Toimivat 
liikunta- ja retkeilyreitit tarjoavatkin kaupungissa asuvalle väestölle hyvät mahdollisuudet 
tutustua suomalaiseen maaseutuun, perinnemaisemaan sekä luontoon. 
 
Uimarannat, pallokentät ja luisteluradat ovat kylien yhteisiä liikuntapaikkoja. Näitä on 
rakennettu ja kunnostettu erilaisten kehittämishankkeiden, kuntien avustusten ja 
sponsoreidenkin avustusten turvin. Kuntien kiristyvä taloustilanne näkyy liikuntapaikkojen 
ja – reittien hoidossa. Käyttäjien kannalta on oleellista että reitit ja liikuntapaikat ovat 
kunnossa; opasteet ovat paikoillaan, polut auki, taukopaikat ja uimarannat siistit. 
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Liikuntapaikkojen ja – reittien kunnossapito voi tarjota myös kylässä toimiville yrityksille ja 
järjestöille tulonlähteen.  
 

Tavoitteet:  
- Maaseudulla olevat lähiliikuntapaikat ja ulkoilureitit ovat hyvässä kunnossa ja ne 

tarjoavat hyvät virkistysmahdollisuudet niin kaupunkilaisille kuin maaseudun asukkaille. 
- Liikunta- ja ulkoilureittien sekä lähiliikuntapaikkojen määrä ja laatu maaseutualueilla 

kasvavat. 
- Maanomistajien, kyläläisten ja paikallisten yhdistysten sitoutuminen liikunta- ja 

harrastepaikkojen rakentamiseen ja hoitoon paranee. 
- Liikunta- ja retkeilyreittien saavutettavuus ja verkottuminen laajemmiksi 

kokonaisuuksiksi kasvaa. 
 
Toimenpiteet: 

- Edistetään kylien omaehtoista virkistys ja lähiliikuntapaikkojen kunnostusta ja 
rakentamista siinä tapauksessa että niitä ei voida rahoittaa kunnan tai jonkin muun 
rahoittajan taholta. Erityisenä painopisteenä tällaisissa hankkeissa on matkailua ja nuoria 
tukevat toimenpiteet. 

- Edistetään ja levitetään hyviä käytäntöjä liikunta- ja retkeilyreittien, tauko- ja 
liikuntapaikkojen hoidosta ja sopimuksellisuudesta paikallisesti, siten että kunnossapidon 
suorittava osapuoli saa työstään korvauksen. 

- Edistetään laajempien reittikokonaisuuksien suunnittelua ja saavutettavuutta mm. 
tiedottamisen (kartat, palveluesitteet, opasteet) ja yhteistoiminnan avulla. 

- Edistetään kylän pienten luontopolkujen, retkeilyreittien, virkistysalueiden sekä 
lintutornien hoitoa ja kunnostusta. 

 
Rahoitus: Toimenpide 313: Matkailuelinkeinojen kehittäminen, Toimenpide 321: 
Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut, Toimenpide 323 Maaseutuperinnön 
säilyttäminen ja edistäminen.  
 

4.3 ELINVOIMAA ELINKEINOISTA 
 

Maaseudun elinvoima syntyy aktiivisista ihmisistä ja elinvoimaisista elinkeinoista. 
Monipuolinen ja menestyvä elinkeinorakenne tarjoaa alueen ihmisille toimeentuloa ja 
mahdollisuuden toteuttaa itseään ammatillisesti. 
 
Maaseudun elinkeinorakenteen perustan luo toimiva ja kannattava maa- ja metsätalous. 
Tämän lisäksi maaseudulla tarvitaan myös muita tulonlähteitä, jotka mahdollistavat maata 
viljelemättömän väestön toimeentulon tai lisätulojen hankkimisen maa- ja metsätaloutta 
harjoittaville tiloille.  
  
Eteläisen Päijät-Hämeen sijainti maakuntakeskus Lahden ja pääkaupunkiseudun 
vaikutusalueella tarjoavat hyvät mahdollisuudet niin palkkatyölle kuin yrittäjyydellekin. 
Hyvät mahdollisuudet käydä palkkatyössä näkyvät tilastoissa maatilojen 
sivuelinkeinoinvestointien pienempänä määränä kuin esim.  pohjoisen Päijät-Hämeen 
syrjäisellä maaseudulla. Tästäkin huolimatta pienyrittäjyyden merkitys alueen 
tulevaisuudelle on ensisijaisen tärkeää. 
 
Väestön vanheneminen tulee laajentamaan alueella tarvittavien hyvinvointi- ym. palveluiden 
kysyntää. Erilaisten selvitysten mukaan tulevaisuuden seniorikansalaiset ovat entistä 
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varakkaampia ja entistä halukkaampia myös maksamaan käyttämistään palveluista. Tämä 
tarjoaa hyvät mahdollisuudet uudelle palveluyrittäjyydelle. Palveluyrittäjyys mahdollistaa 
myös palveluiden tuottamisen läheisyysperiaatetta noudattaen. Myös nuoret perheet ja 
alueella kesälomaansa viettävät ihmiset ovat entistä halukkaampia ostamaan palveluita. 
Ostettu palvelu tuo toimeentuloa palvelun tuottajalle ja lisääntynyttä vapaa-aikaa palvelun 
ostajalle. 
 
Hoiva- ja hyvinvointipalveluiden lisäksi myös uusiutuvien luonnonvarojen yhä parempi 
hyödyntäminen tarjoaa uusia yritystoiminnan mahdollisuuksia alueella. Uusiutuvien 
luonnonvarojen entistä paremmassa hyödyntämisessä keskeisessä asemassa tulee olemaan 
maatalouden non-food – tuotanto sekä uusiutuviin raaka-aineisiin perustuva energian ja 
lämmöntuotanto. Myös paikallisten raaka-aineiden jalostusasteen nosto ja erilainen 
alihankintayrittäjyys säilyvät keskeisessä asemassa elinkeinojen kehittämisessä. 
 
Elinkeinojen kehittämisessä yhteistyö alueen muiden elinkeinojen kehittämistyötä tekevien 
viranomaisten ja järjestöjen kanssa on tärkeää. Tämän vuoksi ohjelmakauden alussa tullaan 
luomaan toimiva verkosto yrittäjyyttä ja pienyritystoimintaa edistävien tahojen välille. 
Tavoitteena on, että pienyritystoimintaa edistävät toimenpiteet ovat yhdensuuntaisia ja kaikki 
toimijat tietävät toistensa yrittäjille tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista. Lisäksi 
toimiva verkosto mahdollistaa hyvän tiedonkulun ja tarvittaessa rahoitettavien 
toimenpiteiden ja kehittämiskohteiden uudelleenjärjestelyt. 
 
Elinkeinojen monipuolistamista tullaan toteuttamaan keskittymällä pääsääntöisesti 0-5 
henkilötyövuotta työllistävien mikroyritysten investointien ja kehittämisen tukemiseen.  
Elinkeinotoiminnan tukemisen ja monipuolistamisen erityisenä painopistealueena ovat naiset 
ja nuoret yrittäjät.  Tuettavista toimialoista avainasemassa ovat palveluyrittäjyys, uusiutuvien 
luonnonvarojen käytön tehostaminen ja jalostusasteen nostaminen sekä erilaisen 
alihankintayrittäjyyden edistäminen. Näiden asioiden lisäksi tuetaan alueen yrittäjien 
tietotaidon parantamista ja yritysten välisen yhteistyön parantamista. 
 
Tavoitteet:  
- Alueen elinkeinot monipuolistuvat 
- Alueen työllisyystilanne parantuu 
- Maatalouden sivutulot ja ansiomahdollisuudet paranevat alueella. 
 

4.3.1 Tietotaidon parantaminen ja yrittäjyyden edistäminen 

 
Päijät-Hämeessä asuvien ihmisten koulutustaso on Suomen keskiarvon alapuolella. 
Alhainen koulutustaso vaikuttaa niin alueen elinkeinorakenteeseen, tuottavuuteen, kuin 
uusien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöönottoon. 

 
Yrittäjillä ei ole usein aikaa eikä mahdollisuutta lähteä lisäkouluttamaan itseään, koska 
suurin osa ajasta menee liiketoiminnan kehittämiseen ja hoitamiseen. Tästä huolimatta 
yrittäjien osaamistaidon kohottaminen on ensisijaisen tärkeää pyrittäessä kehittämään 
yritysten kannattavuutta ja tuottavuutta. 

 
Yrittäjien aikapulasta johtuen tietotaidon parantaminen tulisi organisoida mahdollisimman 
lähelle yrittäjän arkirutiineita.  Lisäksi tarvittavat koulutukset tulisi pyrkiä räätälöimään 
mahdollisimman ongelmalähtöisiksi, tehokkaiksi, yrittäjäkohtaisiksi, jotta koulutuksiin 
osallistuvat yrittäjät kokisivat saavansa uhraamalleen ajalle ja rahalle vastinetta.  Lisäksi 
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yrittäjien ja yritysryhmien tietotaidon parantamiseen tähtäävissä hankkeissa tulisi 
hyödyntää eräänlaisia yritysvalmentajia, jotka auttavat yrityksen ongelmatilanteiden 
ratkaisemisessa mahdollisimman lähellä yrityksen päivittäistä toimintaa. 

 
Yritysvalmentajana voi toimia esimerkiksi elämysmatkailu / pitopalvelualalla toimivien 
yritysten yhdessä palkkaama keittiömestari, joka kehittää yritysten tarjoamien 
ruokapalveluiden laatua ja auttaa yrittäjiä verkottumaan keskenään. 

 
Yrittäjien tietotaidon parantamisessa ja yrittäjyyden edistämisessä on tärkeää että kaikki 
yrittäjyyden tukemisen ja edistämisen kanssa työskentelevät viranomaiset ja yhteisöt 
tekevät mahdollisimman läheistä yhteistyötä keskenään.  

 

Tavoitteet: 

- Alueella on toimiva yhteistyöverkosto, jonka kautta alueen yrittäjät voivat saada 
tarvitsemiaan koulutus-, neuvonta ja kehittämispalveluita. 

- Alueen yrittäjät kehittävät aktiivisesti liiketoimintaosaamistaan räätälöityjen ja 
ongelmalähtöisten koulutusmoduuleiden avulla. 

- Yrittäjien kasvanut kehittämishalukkuus nostaa uusien innovaatioiden määrää ja 
yritysten tuottavuutta.  

 

Toimenpiteet: 

- Tuetaan yrittäjien tietotaidon ja tuottavuuden parantamista esim. kehittämällä yrittäjien 
liiketoimintataitoja (esim. markkinointi, hinnoittelu, budjetointi jne.) yritysten 
tietotaidon parantamiseen tähtäävällä koordinaatiohankkeella. 

- Edistetään yritysten välisen yhteistyön syventämistä ja yrittäjien 
mentorointijärjestelmän parempaa hyödyntämistä. 

- Edistetään yritysryhmien kehittämishankkeita esim. avustamalla yritysvalmentajien 
palkkauksessa. 

- Luodaan yhdessä muiden alueen elinkeinoelämän kehittämistyötä tekevien (seudullinen 
kehittämisyhtiö, alueen oppilaitokset, TE-keskus, Pro Agria jne.) kanssa toimiva 
yhteistyöverkosto yrittäjyyden ja yrittäjien tietotaidon lisäämiseksi ja siihen tähtäävien 
toimenpiteiden koordinoimiseksi. 

 
Rahoitus: Toimenpide 111: Ammatillista koulutusta ja tiedotusta koskevat toimet, 
Toimenpide 331: Koulutus ja tiedotus,  

 

4.3.2 Hoiva-, hyvinvointi ja palveluammateista uusia elinkeinoja 

 
Etpähä ry:n toiminta-alueen sijainti palveluyrittäjyyden kannalta on ihanteellinen. Lahden 
kaupunki ja pääkaupunkiseudun voimakkaasti kasvavat kehyskunnat tarjoavat hyviä 
mahdollisuuksia uusien tulovirtojen hankkimiseksi maaseudulle.  

 

Ikääntyvä väestö tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan yhä enemmän erilaisia palveluita, 
jotka mahdollistavat heidän asumisen kotona mahdollisimman pitkään. Ikääntyvien 
ihmisten lisäksi palveluiden käyttö lisääntyy myös muiden väestönosien parissa.  
Esimerkiksi siivous ja kodinhoitopalveluiden ostamisesta ei enää tunneta niin suurta 
huonoa omaatuntoa kuin aikaisemmin. Ostettu palvelu tuo myyjälleen 
toimeentulomahdollisuuksia ja ostajalleen lisää vapaa-aikaa. Lähellä tuotettu palvelu on 
myös usein kaikkein edullisinta. 
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Palveluiden kehittämisessä on tärkeää että ne ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. 
Maaseudun palvelurakenne on viimeisimpien vuosikymmenten aikana huonontunut 
huomattavasti. Yksityinen palveluntarjonta mahdollistaa kuitenkin palveluiden 
saatavuuden ja tuottamisen mahdollisimman lähellä asiakasta. Hoivapalveluiden 
kehittämisessä tulisi tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä alueen kunnan kanssa. 
Toimiva yhteistyö mahdollistaa mm. palvelusetelijärjestelmän käyttöönottamisen ja 
toteuttamisen. 
 
Uusien palveluiden ja niiden tuottajien tueksi tarvitaan toimivia yhteistyöverkostoja ja 
esiyrittäjyyden muotoja. Toimivat yhteistyöverkostot auttavat kaikkia yrittäjiä ja 
helpottavat asiakkaiden tiedonsaantia. Hyviä yhteistyön solmukohtia ovat kylät – 
kyläyhdistys voi edesauttaa oman alueensa palveluntuottajien verkostoitumista ja toisaalta 
löytää uusia toimijoita, mikäli palvelurakenteessa on aukkoja. Työosuuskunnat oat tärkeitä 
aloittaville yrittäjille. Niiden suojassa voi rakentaa asiakaskuntaa ja itsenäistyä vasta sitten, 
kun toiminta täyttää kokopäiväisen yrittäjyyden edellytykset.  

 
Hoivapalveluiden lisäksi maaseudulla voidaan tarjota myös erilaisia kiinteistönhoito, 
tieisännöinti, mökkitalkkari tai ympäristönhoitopalveluita. Nämä tarjoavat 
sivuansiomahdollisuuksia alueen maatiloille ja muille alueen asukkaille. Lisäksi esim. 
ympäristönhoitopalveluiden tarjoaminen tehostaa tilan olemassa olevan konekannan 
käyttöä ja tuottavuutta.   

 

  

Tavoitteet: 
- Hoiva- ja palveluyrittäjien määrä maaseudulla kasvaa, palveluyrittäjien liikevaihto ja 

liiketaloudellinen kannattavuus kasvavat 
 

Toimenpiteet:  
- Edistetään uusien toimintatapojen luomista kylien palveluiden, erityisesti täydentävien 

hoivapalveluiden järjestämiseksi. 
- Edistetään ”kylätalkkari”, mökkitalonmies / kylä / tieisäntätoimintaa 
- Edistetään aloittavien palveluyritysten toimintaa mm. investointitukien avulla 
- Edistetään palveluntarjoajien verkottumista ja erilaisten yritysryhmien syntymistä 
- Edistetään monitaito-osuuskuntien syntymistä ja kannustetaan ihmisiä yrittäjyyteen 
 

Rahoitus: Toimenpide 311: Taloudellisen toiminnan laajentaminen maatalouden 
ulkopuolelle, Toimenpide 312: Tuki yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen, Toimenpide 
321: Elinkeinoelämän ja maaseutuväestön peruspalvelut. 

 
4.3.3 Uusiutuvien luonnonvarojen käytön tehostaminen ja edistäminen 

 
Maaseudun elinkeinotoiminta on perinteisesti liittynyt uusiutuvien luonnonvarojen 
hyödyntämiseen.  Perinteisin muoto uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön on maa- ja 
metsätalous. 

 
Tämän lisäksi maaseudulla on perinteisesti ollut myös uusiutuviin luonnonvaroihin 
liittyvää jalostustoimintaa. Esimerkkinä tällaisesta jalostustoiminnasta on ollut 
puunjalostukseen liittyvä teollisuus ja pienimuotoinen ruoantuotanto. Varsinkin lähiruoan 
tuotannossa on alueellamme vielä hyödyntämätöntä potentiaalia.  
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Lähiruoan saaminen markkinoille vaatii usein tuottajien ja kaupan välistä tiivistä 
yhteistyötä. Pienten pitkälle jalostettujen elintarvikkeiden tuottaminen on usein suhteellisen 
kallista, mikä näkyy tuotteiden hinnassa.  Lisäksi kauppa haluaa usein useamman tuotteen 
samaan tuoteperheeseen. 

 
Lähiruoan lisäksi tulevaisuuden mahdollisuuksia löytyy puu- ja bioenergian tuottamisesta. 
Varsinkin ruokohelven ja rypsin viljelyn osuus peltoalasta tulee tulevaisuudessa 
kasvamaan. Energiakasvien viljely ja puuenergian raaka-aineen tuottaminen tarvitsee 
kuitenkin toimivat markkinat. Toimivien markkinoiden synnyttämiseksi on luotava toimiva 
verkosto. Tämän lisäksi alueella tarvitaan erilaisia pilottihankkeita, joissa kokoillaan puu- 
ja bioenergian tuottamista yhteistyössä alueen yritysten, kuntien ja yksityisten henkilöiden 
kanssa. 

 

Tavoitteet: 

- Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttö lisääntyy 
- Alueen uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön liittyvä jalostusaste nousee. 

Mahdollisuuksia jalostusasteen nostamiseen löytyy etenkin elintarvikkeiden ja puun 
jatkojalostamisesta. 

- Alueelle syntyy osaavia ja toimivia verkostoja uusiutuvien luonnonvarojen 
jatkojalostamisesta. 

- Puu- ja bioenergian käyttö ja tuotanto kasvavat alueella 
 

Toimenpiteet: 
- Edistetään puu- ja bioenergian käyttöä rahoittamalla erilaisia selvitys- ja 

koulutushankkeita. 
- Edistetään uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön ja jatkojalostamiseen liittyvien 

verkostojen luomista ja avustetaan tuotteiden pääsemistä markkinoille. 
 
Rahoitus: Toimenpide 123 Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen, Toimenpide 

124: Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi, Toimenpide 311: Taloudellisen 
toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle, Toimenpide 311: Tuki yrityksen 
perustamiseen. Toimenpide 331: Koulutus ja tiedotus. 

 
4.3.4 Tuottavuuden kasvattaminen ja jalostusasteen nostaminen 

 
Kansallisessa ja maailmanlaajuisessa kilpailussa menestyminen vaatii entistä parempaa 
tuottavuutta ja jalostusasteen nostamista.  Parhaiten tuottavuus ja jalostusarvo kasvavat 
otettaessa käyttöön uusia entistä parempia tuotantovälineitä sekä hyödyntämällä uusimpia 
innovaatioita.  

  
Tavoitteet: 

- Pienten mikroyritysten 0-5 henkilötyövuotta työllistävien yritysten tuottavuus kasvaa ja 
tuotteiden jalostusaste nousee. 

- Naisyrittäjien ja nuorten yrittäjien määrä kasvaa 
 

Toimenpiteet: 
- Investointien tukeminen ja uusien tekniikoiden käyttöönotto 
- Naisyrittäjyys ja nuoret aloittelevat yrittäjät 
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Rahoitus: Toimenpide 123: Maa- ja metsätaloustuotteiden arvon lisääminen, Toimenpide 
124: Yhteistyö maatalouden ja elintarvikealan sekä metsätalouden uusien tuotteiden, 
menetelmien ja tekniikoiden kehittämiseksi, Toimenpide 311: Taloudellisen 
toiminnan laajentaminen maatalouden ulkopuolelle, Toimenpide 311: Tuki yrityksen 
perustamiseen. Toimenpide 331: Koulutus ja tiedotus. 

 

4.4 LEADER – TOIMINTATAVAN VAHVISTAMINEN 
 
4.4.1 Ohjelman toteuttaminen / toimintaryhmän hallinto 

 
Kokemukset ja tulokset toimintaryhmätyöstä ovat alueella olleet hyviä. Hankehallinto ja 
maksatukset ovat kuluvalla ohjelmakaudella sujuneet pääsääntöisesti hyvin. Tähän on 
auttanut  toimiva yhteistyö alueen viranomaisten kuin muidenkin toimintaryhmien kanssa. 
 
Yhdistyksen hallitus vastaa Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisohjelman  
strategisesta johtamisesta  sekä päättää rahoitettavista hankkeista. Yhdistyksen hallitus 
seuraa ohjelman toteutumista sekä tekee tarvittaessa linjauksia ohjelman ja hankkeiden 
suuntaamisesta.  Tämän lisäksi hallitus voi osallistua ohjausryhmätyöskentelyn kautta 
hankkeiden käytännön toteuttamiseen.  

 
Ohjelman käytännön toteuttamisesta ja toimintaryhmän hallinnosta vastaa yhdistyksen 
toimisto, jossa työskentelee kaksi vakituista ja täysipäiväistä työntekijää: toiminnanjohtaja 
ja talouspäällikkö. Toiminnanjohtajan tehtävinä on mm. vastata hankeaktivoinnista 
alueella, tiedotuksen koordinoinnista, sidosryhmäyhteydenpidosta sekä hankeneuvonnasta. 
Näiden tehtävien lisäksi toiminnanjohtaja vastaa yhdistyksen hallinnon järjestämisestä sekä 
toimii toimiston esimiehenä.  
 
Talouspäällikkö vastaa operatiivisella tasolla  toimintaryhmän  taloushallinnosta sekä 
toimintaryhmän kautta rahoitettujen hankkeiden maksatushakemusten käsittelystä ja 
maksatusneuvonasta. Tämän lisäksi talouspäällikkö vastaa omalta osaltaan toimintaryhmän 
päivittäisten toimistorutiineiden hoitamisesta. 
 
Toimintaryhmän kautta rahoitettavat hankkeet tullaan  valitsemaan käyttämällä avointa 
hankehakua. Toimintaryhmä järjestää hakukierroksen neljä kertaa vuodessa. 
Hankehakuajan päätyttyä toimintaryhmän hallitus tekee  harkintavaltapäätökset 
rahoitettavista hankkeista sekä antaa lausunnon Hämeen työvoima ja elinkeinokeskuksen 
maaseutuosastolle lopullista päätöksentekoa varten. 

 
Hankeohjauksessa keskitytään palvelemaan hakijoita henkilökohtaisella ohjauksella. 
Toiminnanjohtaja avustaa hankehakijoita hakemusten ja tarvittavien asiakirjojen 
laatimisessa. Talouspäällikkö järjestää jokaiselle hankkeelle talouskoulutuksen, jossa 
käydään lävitse hankkeiden kirjanpitoon ja maksatushakemukseen liittyviä asioita.  Tämän 
lisäksi hän laatii hankkeiden ensimmäisen maksatushakemuksen yhdessä hakijoiden 
kanssa, mikäli hakijalla ei ole aikaisempaa kokemusta maksatushakemusten laatimisesta. 
Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi toimintaryhmä laatii myös tulevalle ohjelmakaudelle 
hanketoteuttajan käsikirjan, jota löytyvät tärkeimmät perustiedot hankkeiden 
toteuttamiseksi ja hallinnoimiseksi. Henkilökohtaisen hankeohjauksen lisäksi 
toimintaryhmä voi tarvittaessa järjestää erillisiä hanke- ja hallinnointikoulutuksia 
hankkeiden hakijoille ja toteuttajille. 
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Tavoitteet: 

- Toimintaryhmällä on vähintään kaksi täysipäiväistä työntekijää, jotka vastaavat 
toimintaryhmätyön käytännön toteuttamisesta. 

- Hankehakemukset ja hankkeiden maksatushakemukset siirtyvät TE-keskuksen 
käsiteltäviksi ripeästi. Hanke- ja maksatushakemukset ovat huolella laadittuja ja ne 
sisältävät tarvittavat liitteet ja selvitykset. 

- Toimintaryhmä tekee sujuvaa yhteistyötä alueen eri hanketoimijoiden ja –rahoittajien 
sekä alueen muiden toimintaryhmien kanssa. Toimintaryhmien välisessä yhteistyössä 
huomiota kiinnitetään erityisesti ammattitaidon ja hallinnon kehittämiseen. 

 
Toimenpiteet: 

- Toimintaryhmän toimistoon palkataan toiminnanjohtaja ja talouspäällikkö. Henkilöiden 
valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota heidän kykyynsä selviytyä hankehallinnosta 
ja  alueen aktivoinnista. 

- Henkilökunnan ja hallituksen ammattitaidosta pidetään huolta jatkuvalla koulutuksella.   
 

4.4.2 Leader toimintatavan vahvistaminen 

 
Leader –toimintatavan vahvistaminen sisältää toimintaryhmätyön kehittämisen ja 
toiminnasta tiedottamisen. Toimintaryhmän tärkein voimavara on yhdistyksen hallitus ja 
työntekijät. Tämän vuoksi tulevalla ohjelmakaudella kiinnitetään erityistä huomiota 
hallituksen ja henkilökunnan kouluttamiseen ja tietotaidon vaihtamiseen. Hallituksen ja 
henkilökunnan kouluttamisessa tehdään yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa. 
Tämän lisäksi koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa. 
Koulutuksen ja tietotaidon vahvistamisen lisäksi tullaan henkilökunnan osalta huomiota 
kiinnittämään työnohjaukseen ja työssä jaksamiseen. Ohjelmakauden alussa kiinnitetään 
erityistä huomiota henkilöstövaihdosten aiheuttamana tietohävikkiin. Tätä pyritään 
korjaamaan laatimalla toimistoon laatu / toimintakäsikirjan, johon kirjataan kaikki 
toimiston ja yhdistyksen arkirutiinit sekä perustiedot toiminnassa noudatettavasta 
lainsäädännöstä yms. Toimintaryhmä laatii myös käsikirjan hankkeiden toteuttajille, josta 
löytyy keskeisimmät tiedot hankkeiden toteuttamisesta ja maksatusten hakemisesta yms.  

 
Tärkein työkalu toimintaryhmätyön käytännön työn kehittämisessä ja ohjelman 
toteuttamisessa on itsearviointi, joka toteutetaan tulevalla ohjelmakaudella vähintään 
kahdesti. Itsearvioinnissa tullaan keskittymään yhdistyksen hallinnon ja päätöksenteon 
tarkastelemiseen hankehakijan näkökulmasta. Tämän lisäksi itsearvoinnissa tullaan 
tarkastelemaan ohjelman ja rahoituksen toteutumista sekä hankkeiden tuloksellisuutta. 
Ennen ohjelmakauden alkua toimintaryhmä suorittaa edellisen ohjelmakauden toiminnan 
arvioinnin. Tässä arvioinnissa keskitytään myös edellä mainittuihin asioihin. Itsearvioinnin 
tuloksia tullaan käyttämään vuosin 2007-2013 kehittämisohjelman toteutuksessa ja 
toiminnan kehittämisessä.  
 
Itsearvioinnin lisäksi toimintaryhmä seuraa ohjelman tavoitteiden toteutumista 
valtakunnallisten indikaattoreiden avulla, jotka kerätään rahoitettavien hankkeiden 
maksatushakemusten yhteydessä. Mikäli ohjelman toteuttamisessa ja tavoitteiden 
saavuttamisessa ilmenee ongelmia, niin toimintaryhmän hallitus voi päättää 
hankerahoituksen suuntaamisesta joihinkin tiettyihin toimenpiteisiin / 
hankekokonaisuuksiin. Tällä pyritään edesauttamaan ohjelman määrällisten tavoitteiden 
toteutumista.  
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Eteläisen Päijät-Hämeen Maaseudun kehittämisohjelman ja toimintaryhmätyön 
toteuttaminen vaativat onnistunutta viestintää. Viestintä on jaettavissa ulkoiseen 
viestintään, sisäiseen viestintään sekä sidosryhmäviestintään. 

 
Toimintaryhmän ulkoisen tiedottamisen pääkanavat ovat tulevaisuudessa alueella 
ilmestyvät sanomalehdet, sekä alueen muu paikallismedia. Ulkoisessa tiedottamisessa 
toimintaryhmä käyttää apunaan Internet –sivustoa, joka uudistetaan ohjelmakauden alussa. 
Internet –sivuston lisäksi toimintaryhmä tulee mahdollisesti julkaisemaan omaa 
tiedotuslehteä yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen muiden toimintaryhmien kanssa.  

 
Tähän mennessä toimintaryhmän saama julkisuus on perustunut rahoitettujen hankkeiden 
saamaan julkisuuteen. Paikallislähtöiset maaseudun kehittämishankkeet ovatkin saaneet 
paikallismedioissa hyvää näkyvyyttä. Toimintaryhmä tulee laatimaan ryhmän rahoittamien 
hankkeiden hankevetäjille kirjalliset ohjeet hankkeiden toteuttamisen tueksi. 
Hankeohjeissa tullaan myös korostamaan viestinnän merkitystä sekä antamaan käytännön 
ohjeita hankkeista viestimiseksi. Toimintaryhmä kouluttaa myös tarvittaessa hankevetäjiä 
viestinnällisissä asioissa. 

 
Rahoitetuista hankkeista toimintaryhmä tulee laatimaan välittömästi hallituksen päätöksen 
jälkeen lehdistötiedotteen, jonka tarkoituksena on herättää alueella yleistä mielenkiintoa 
toteutettava hankkeita sekä toimintaryhmätyötä kohtaan. Lisäksi toimintaryhmä järjestää 
alueen medialle mahdollisuuksia tutustua alueella rahoitettujen hankkeiden toteuttamiseen 
järjestämällä hankevierailuita. Alueensa kunnille toimintaryhmä toimittaa vähintään kerran 
vuodessa raportin hankerahoituksen toteutumisesta, sekä hankerahoituksen jakautumisesta 
kunnissa. Tämän raportin yhteydessä käydään kuntien kanssa keskusteluja ohjelman 
toteutumisesta sekä kuullaan kuntien mielipiteitä ja tarpeita kehittämishankkeista. 

 
Toimintaryhmän toiminnasta tiedottamisen tulee olla jatkuvaa toimintaa ja osa 
toimintaryhmän jokapäiväisiä rutiineja. Säännöllinen viestintä ja tiedottaminen auttavat 
vahvistamaan toimintaryhmän ulkoista kuvaa aktiivisena, luotettavana ja avoimena 
toimijana. Onnistunut ulkoinen viestintä auttaa myös yhdistyksen jäsenhankinnassa. 

 
Yhdistyksen sisäisen viestinnän päävälineinä toimivat sähköposti- ja Internet –sivut. 
Tämän lisäksi toimintaryhmä ottaa tarvittaessa käyttöön hallituksen jäsenille Intranet –
palvelun, jolla hallituksen tiedonkulkua saadaan parannettua.  

  
Tarkemmin yhdistyksen viestinnästä tullaan päättämään yhdistyksen 
viestintäsuunnitelmassa, jota päivitetään tarpeen tullen. 

 
Tavoitteet: 

 
- Toimintaryhmän hallituksen ja henkilökunnan ammattitaito ja hanketietämys kasvavat 

ohjelmakauden aikana. 
- Toimintaryhmän henkilökunnan työssä jaksaminen ja –viihtyminen ovat hyvällä 

tasolla. 
- Toimintaryhmän tunnettavuus ja yleinen toimintaryhmätietämys alueella kasvavat. 
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Toimenpiteet: 

- Hallituksen uusille jäsenille järjestetään toimintaryhmäkoulutusta heidän 
toimikausiensa alussa. Tämän lisäksi hallituksen jäsenten tietotaitoa parannetaan 
järjestämällä tarvittavia koulutuksia toimintaryhmätyön kannalta keskeisistä asioista. 

- Henkilökunnan koulutukseen ja työssä jaksamiseen panostetaan. Henkilökunnalla on 
mahdollisuus osallistua ammattitaitonsa parantamiseen tähtääviin toimintaryhmän 
ulkopuolisten tahojen järjestämiin koulutuksiin. 

- Toimintaryhmä julkaisee omaa tiedotuslehteä yhdessä muiden Kanta- ja Päijät-Hämeen 
toimintaryhmien kanssa.  

- Toimintaryhmä laatii laatu / toimintakansion tiedonsiirron tueksi.  
- Toimintaryhmän Internet-sivustoista luodaan toimiva ja interaktiivinen www-portaali, 

josta on saatavissa laajasti tietoa maaseudun kehittämisestä ja erilaisesta 
hankerahoituksesta. Portaalin rakentamisessa toimintaryhmä tekee yhteistyötä muiden 
toimintaryhmien kanssa. 

- Toimintaryhmä tiedottaa rahoituksen toteutumisesta alueensa kunnille vähintään kerran 
vuodessa.  

 
4.4.3 Kaupunki - maaseutu vuorovaikutus 

 
Eteläisen Päijät-Hämeen alueella ei ole ALMA –ohjelmakaudelle syntynyt riittävästi 
toimivia vuorovaikutusmuotoja maaseudun ja kaupungin välillä. Toinen vaihtoehto on, että 
olemassa olevia vuorovaikutusmuotoja ei ole osattu tunnistaa. Kaupunki – maaseutu 
vuorovaikusta voidaan tarkastella ja toteuttaa usealla eri tasolla. Luonnollisinta maaseutu – 
kaupunki vuorovaikutusta on työssäkäynti – tai vapaa-ajan vietto joko maaseudulla tai 
kaupungissa. Tämän lisäksi maaseutu – kaupunki vuorovaikutusta voidaan tarkastella niin 
hallinnon, erilaisten hankkeiden tai vaikkapa kansalaistoiminnan ja kansalaisyhteiskunnan 
näkövinkkelistä.  
 
Kaupunki – maaseutu vuorovaikutuksen syntymisessä ja kehittämisessä keskeisenä 
haasteena on sopivien vastinparien löytäminen. Toimintaryhmätyössä tällainen vastinpari 
voisi olla esimerkiksi Lahden aluekeskusohjelma. Kylätoiminnassa vastinpareina voisivat 
toimia kaupunkien asukasyhdistykset ja kyläyhdistykset. Toimivassa vuorovaikutuksessa 
keskeisintä ei ole se kuka tekee vaan se, että  eri osapuolet tekevät keskenään aitoa ja 
avointa yhteistyötä ja ovat verkottuneet keskenään. Kaupunki – maaseutu 
vuorovaikutuksessa voidaan keskittyä esimerkiksi eri toimijoiden työtapojen kehittämiseen 
tai yhteisten foorumeiden luomiseen esimerkiksi hyvinvointipalveluiden kehittämiseksi.   
 
Kaupunki - maaseutu vuorovaikutusta toteutetaan Etpähä ry:n ohjelmassa 
läpäisyperiaatteella kaikissa toimintalinjoissa. Toiminnan painopisteenä on kuitenkin 
kansalaisyhteiskunnan ja asukaslähtöisen kehittämistoiminnan edistämisessä. Tämän  
lisäksi kaupunki – maaseutu vuorovaikutusta voidaan toteuttaa mm. hyvinvointi- ja 
hoivapalveluiden käyttämisessä tai vaikkapa elinkeinotoiminnan edistämisessä. 
 
Tavoitteet: 

- Kaupungin ja maaseudun välinen vuorovaikutus paranee ja vastakkainasettelut 
vähenevät. 

- Kaupungin ja maaseudun hanketoimijoiden välinen yhteistyö ja tiedonvaihto paranevat. 
- Ohjelmakauden aikana saadaan toteutettua hankkeita, jotka parantavat kaupungin ja 

maaseudun vuorovaikutusta 
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Toimenpiteet: 

- Edistetään kaupungin – ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen synnyttämiseen ja 
parantamiseen tähtäävien hankkeiden syntymistä ja toteuttamista 

- Pyritään lieventämään kaupungin – ja maaseudun välistä vastakkainasettelua 
tiedottamalla ja nostamalla esille yhdistäviä tekijöitä. 

 
4.4.4 Kansainvälinen toiminta 

 
Etpähä ry:n alueella ei ole juurikaan harjoitettu toimintaryhmätyön rahoituksella 
kansainvälistä yhteistyötä. Kuluvan ohjelmakauden loppupuolella toimintaryhmä osallistui 
Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistyksen (Päijänne Leader) kansainväliseen 
hankkeeseen. Hankkeeseen osallistumisen tarkoituksena oli käynnistää toimintaryhmän 
kansainvälistyminen sekä varautua vuosien 2007-2013 ohjelmakauden kansainvälisiin 
hankkeisiin. 
 
Kehittämisohjelmasta rahoitettavien kansainvälisten hankkeiden sisältö ja tavoitteet voivat 
toteuttaa Etpähä ry:n vuosille 2007-2013 laatiman Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun 
kehittämisohjelman toimintalinjoja 1-4. Pääpaino kansainvälisissä hankkeissa on kuitenkin 
kehittämisohjelman toimintalinjoilla 1 ja 2. Erityinen painopistealue on maaseudun 
elämänlaadun parantaminen ja maaseudun peruspalveluiden järjestäminen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että kansainvälisen toiminnan tavoitteena on lisätä alueen toimijoiden 
kansainvälisiä taitoja sekä löytää ja kokeilla mm. uusia palveluidentuottamismalleja ja 
ideoita maaseudun peruspalveluiden turvaamiseksi. Kansainvälistymisvalmiuksien 
lisäämisessä painopisteenä ovat erityisesti nuoret ja naiset. Kansainvälisissä hankkeissa 
pyritään tekemään mahdollisimman paljon yhteistyötä muiden alueen (Kanta- ja Päijät-
Häme) toimintaryhmien kanssa.  
 
Kansainvälistymistä tukeakseen Etpähä ry laatii ohjelmakauden alussa alueellaan 
kansainvälistymisselvityksen, jonka avulla selvitetään alueella tehtävän kansainvälisen 
yhteistyön laatu ja määrä sekä alueen toimijoiden kansainvälistymistarpeet. 
Kansainvälistymistaitojen kasvattamisessa toimintaryhmä pyrkii käyttämään myös muita 
mahdollisia rahoituskanavia (esim. EU:n nuorisovaihto-ohjelmat ja aluekeskusohjelma 
jne.). 

 
Tavoitteet: 

- Alueen asukkaiden, etenkin naisten ja nuorten  ja toimijoiden kansainvälistymistaitojen 
lisääminen 

- Uusien toimintamallien esim. monipalvelutuottajaverkostojen kehittäminen ja 
kokeileminen alueella. 

 
Toimenpiteet: 

- Alueella tehdään kansainvälistymiselvitys, jonka avulla pyritään selvittämään mm. 
alueella tehtävän kansainvälisen yhteistyön (ystävyyskunnat, nuorisovaihdot jne.) 
laatua ja määrää sekä alueen eri toimijoiden kansainvälistymistarpeita. 

- Tuetaan paikallislähtöisiä hankkeita, joiden tavoitteena on maaseudun asukkaiden 
elämänlaadun parantaminen, sekä uusien toimintatapojen löytäminen ja siirtäminen 
alueelle.  

- Tuetaan uusien palveluntuotantomallien löytämistä ja kehittämistä osana kansainvälisiä 
hankkeita. Palvelutuotantomalleista erityistä huomiota kiinnitetään verkostomuotoisten 
monipalvelumallien kehittämiseen.  
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- Tuetaan maaseudun eri toimijoiden kansainvälistymispyrkimyksiä 
- Edistetään mm. nuorisovaihto-ohjelmien ja kulttuurivaihdon avulla alueen 

kansainvälistymisvalmiuksia.   
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5 HANKETYYPIT JA OHJELMASTA RAHOITETTAVA TOIMINTA 

 
5.1 HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT 

 
Ohjelmaan valittavien hankkeiden tulee olla asukaslähtöisiä eli paikallisten ihmisten 
aloitteista syntyneitä. Hankkeen hakija ja toteuttaja voi olla yksityinen ihminen, yhteisö, 
rekisteröitynyt yhdistys ja yritys tai useampi yrittäjä tai yksityishenkilö yhdessä. 
 
Ohjelmasta rahoitettavat hankkeet: 
 
1. Tukevat ETPÄHÄn kehittämisohjelmaa ja sen asettamia tavoitteita  
2. Ovat asukaslähtöisiä: paikalliset ihmiset suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen  
3. Ovat realistisia ja toteuttamiskelpoisia.  
4. Hankkeen suunnitellut kustannukset ovat kohtuulliset, rahoitusrakenne on kunnossa ja se 

sisältää riittävän omarahoitusosuuden (raha ja mahdolliset luontaissuoritukset). 
5. Rahoittajat ja yhteistyökumppanit ovat pääsääntöisesti tiedossa.  
6. Hankkeen toteuttajalla on riittävä kokemus ja taloudelliset edellytykset suoriutua 

hankkeen toimenpiteistä ja hallinnosta asianmukaisesti. 
 

Rahoituspäätöstä tehtäessä kiinnitetään lisäksi huomiota: 
 
- Hankkeen ympäristövaikutuksiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, joista on tehtävä arvio.  
- Tuettavien hankkeiden tulee noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.  
- Hankkeen tavoitteisiin ja niiden realistisuuteen.  
- Hankkeen tekemään yhteistyöhön ja sen edistämiseen alueella  

 
Hankerahoituspäätöksiä tehtäessä toimintaryhmän hallitus kiinnittää erityistä huomioita 
alueen kehittämiseen kokonaisuutena. Yksittäiset hankkeet eivät voi olla ristiriidassa 
yhteisen edun kanssa. Erityisen suotavia ovat hankkeet, jotka kannustavat yrittäjyyteen ja 
työllistämiseen ja lisäävät näin suoraan tai välillisesti erityisesti naisten ja nuorten 
toimeentulomahdollisuuksia. Ohjelmasta rahoitettavien ympäristönhoitotoimenpiteet ja 
yhteistilojen kunnostus- ja hoitotoimenpiteiden tulisi pääsääntöisesti sisältää alueella uutta 
toimintaa, menettelytapoja tai esim. uudenlaista yhteistyötä. 

 
Päällekkäisiä hankkeita TE-keskuksen tai alueen muiden kehittäjätahojen kanssa ei rahoiteta. 
Täydentäviä ja tukevia hankkeita voidaan kuitenkin rahoittaa. 
 
Kehittämisohjelmasta ei voida rahoittaa yhdistykselle, yhteisölle tai yritykselle tavanomaista 
toimintaa eikä sellaisia toimenpiteitä, jotka kuuluvat kunnan tai valtion tehtäviin.. Mikäli 
hakemusta ei voida rahoittaa ETPÄHÄn ohjelmasta, syyt perustellaan hakijalle ja hakija 
ohjataan toisiin rahoittajatahoihin. 
 
Toimintaryhmä tukee, avustaa ja aktivoi alueen asukkaita hankeideoiden jalostuksessa ja 
hankkeiden suunnittelussa. Hankeohjauksella pyritään siihen, että jätetyt rahoitushakemukset 
ovat mahdollisimman valmiita ja että ne tukevat ETPÄHÄn ohjelman tavoitteita. 
Toimintaryhmä voi myös verkottaa hankkeita tai suositella hankkeiden yhdistämistä, jotta 
saataisiin toimintakykyisempiä ja laaja-alaisempia hankkeita. 
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5.2 OHJELMASTA RAHOITETTAVAT HANKETYYPIT 
 
Etpähä ry:n ohjelmasta rahoitetaan seuraavan tyyppisiä hankkeita. 
 
Yrityksen investointituki: Tuensaajana maatila tai mikroyritys (alle 10htv:n yritys), 
toiminimi, avoin yhtiö, osakeyhtiö, kommandiittiyhtiö. Tukea voidaan myöntää yrityksen 
kone- ja laitehankintoihin sekä rakentamiseen toimintaa aloitettaessa tai toimintaa 
laajennettaessa. Tukitaso 20-35% riippuen yrityksen sijainnista.  
 

Yrityksen tai yritysryhmän kehittämishanke: Tuen saaja yksittäinen maatila tai yritys (ks. 
yrityksen investointituki) tai yritysryhmä (vähintään 3 yritystä).  Tukea voidaan myöntää 
kehittämishankkeille, joissa mm. tuotetaan yrityskohtaisia kehittämispalveluita ja / tai 
valmennetaan yrityksiä. Kehittämishankkeen on tähdättävä tuotteiden tai 
tuotantomenetelmien oleelliseen parantamiseen, vientiin liittyvien erityisehtojen 
täyttämiseen, liikkeenjohdon tai erityisosaamisen lisäämiseen ja / tai yritysten väliseen 
liiketoiminnallisen yhteistyön kehittämiseen. Tukitaso 35-50 % riippuen kehittämishankkeen 
sisällöstä. 
 
Yritystoiminnan käynnistämistuki: aloittavalle tai yritystoimintaa laajentavalle maatilalle 
tai yritykselle (ks. investointituki) voidaan myöntää käynnistystukea ensimmäisten 
työntekijöiden palkkaukseen. Tukea voidaan myöntää enintään kahdeksi vuodeksi ja 
enimmäistuki on 45 %. 
 

Elinkeinotoiminnan kehittämishanke: Yritystoiminnan kasvumahdollisuuksien luomiseen 
(toimialan markkinointiin ja markkinoiden etsimiseen). Tuensaajana voi olla kunta, 
kuntayhtymä tai niiden laitos, yhtiö tai säätiö, yksityisoikeudellinen yhteisö (pl. yritykset ja 
luonnolliset henkilöt). Julkinen tuki pääasiassa 60-80%.  
 

Yleinen kehittämishanke: Yhteisöllinen kehittämishanke, jossa tuensaaja kunta, 
kuntayhtymä, niiden laitos, säätiö tai yhtiö. Valtion virasto tai  laitos, seurakunta, 
yksityisoikeudelliset yhteisöt (pl. yritykset ja yksityishenkilöt), rekisteröidyt yhdistykset. 
Julkinen tuki pääasiassa 60-80%. 
 

Koulutushanke: Tuensaajana voi toimia lähes kaikki muut paitsi yksityishenkilöt. 
Koulutushankkeilla tähdätään maa-, metsä- ja elintarvikealan menestysedellytysten 
lisäämiseen tai maaseudun muiden taloudellisten toimijoiden, yrittäjien ja asukkaiden 
osaamisen parantamiseen. Koulutuksen  tulee vaikuttaa joko suoraan tai välillisesti uusien 
yritysten tai työpaikkojen syntymiseen lisäksi koulutus voi olla täydentävää koulutusta.  
 
Yleishyödyllinen investointihanke: Tuen saajana lähes kaikki muut paitsi yksittäinen 
henkilö tai yritys. Yleishyödylliset, laajasti alueen asukkaita hyödyntävät investoinnit, kuten 
yleiset kokoontumistilat ja muu lähi-infrastruktuuri. Julkinen tuki pääasiassa 60 %. 

 
Toimintaryhmän koordinaatiohanke: kokoaa yhteen pieniä paikallisia toimenpiteitä, jossa 
hallinto ja raportointi ovat ryhmän vastuulla ja toteutustoiminta mukana olevien toimijoiden. 
Osahankkeet tekevät sopimuksen toimintaryhmän kanssa hankkeen toteutuksesta. 
Enimmäistuki 50 – 80 %. 

 
Aktivointihanke: ohjelman toteuttamiseen ja hallinnointiin tarkoitettu hanketyyppi, jonka 
enimmäistuki on 100 %. 
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Alueiden välinen hanke: vähintään kahden toimintaryhmän yhteinen kehittämishanke mm. 
tiedottamisen tai koulutuksen järjestämiseksi. 

 

Kansainvälinen hanke: vähintään yksi kansainvälinen partneri EU: alueelta. Ryhmän tulee 
täyttää paikallisen toimintaryhmän kriteerit. Hankkeen toteutuksesta laaditaan sopimus. 

 

Erityisympäristötuki: Toimintaryhmän kautta voidaan tukea myöntää muille kuin 
viljelijöille. Esimerkiksi arvokkaan perinnebiotoopin hoidosta voidaan tehdä viiden vuoden 
hoitosopimus kyläyhdistyksen kanssa. 
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6 OHJELMAN RAHOITUS 

 
6.1 OHJELMAN RAHOITUS TOIMINTALINJOITTAIN 

 
Alma –ohjelmakaudella Etpähä ry:n kehittämisohjelman saama julkinen rahoitus oli noin 
2,75 miljoonaa euroa. Rahoitus toteutettiin etupainotteisena, mikä on näkynyt ohjelman 
rahoituksen ja  maksatusten hyvänä toteutumisena. Vuosien 2007-2013 ohjelma tullaan 
myös toteuttamaan etupainotteisesti. Tällä varmistetaan ohjelman rahoituksen toteuttaminen 
ja ehkäistään ohjelman sulkemisvaiheessa tulevaa hanke- ja maksatusruuhkaa. 
 
Ohjelman toteuttamiseen Etpähä ry: hakee Leader rahoitusta yhtensä 4.000.000,00 €. 
Kuntien osuus Leader ohjelman rahoituksesta on 20 %. Kuntarahaa ei tulla käyttämään 
ohjelmasta rahoitettavien yrityshankkeiden toteuttamiseen mikäli kyseessä on yksittäisen 
yrityksen investoinnista / kehittämisestä tai pienen yritysryhmän kehittämishankkeesta. 
Mikäli kyseessä on laajempi toimialakohtainen hanke tai esimerkiksi yritysten 
neuvontapalveluihin keskittyvä hake  hankkeen rahoittamiseen voidaan käyttää myös 
kuntarahoitusta. Kuntarahaa ei myöskään käytetä erityisympäristötuen toimenpiteisiin. 
 
Yritysten kehittämis- ja investointihankkeille on ohjelmasta varattu ohjelman julkisesta 
tuesta  30 %.  Ympäristönhoitoon ja ympäristön tilan parantamiseen tähtäävien hankkeiden 
rahoittamiseen on varattu 22 % julkisesta rahoituksesta ja maaseutuyhteisöjen ja 
kansalaisyhteiskunnan kehittämiseen 22 %. Toimintaryhmän hallintoon, Leader-
toimintatavan vahvistamiseen sekä alueiden väliseen ja kansainväliseen toimintaan on 
varattu 26 % ohjelman rahoituksesta. Julkisen rahoituksen osuus ohjelman 
kokonaisrahoituksesta on 65 %. Ohjelman kokonaisrahoitus on yhteensä n. 6,154 miljoonaa 
euroa. Tarkemmat rahoitusliitteet ovat tämän asiakirjan liitteenä. 

 
Ohjelman rahoitus toimilinjoittain 

  

Rahoitussuunnitelma / tuhatta euroa EU+Valtio Kunta Yksityinen Yhteensä 

1. Elinvoimaiset maaseutuyhteisöt  22% 624 
 

256 220 1100 

2. Ympäristö 22 % 624 256 220 1100 

3. Elinvoimaa elinkeinoista 30 % 1200  1674 2874 
4. Leader-toimintatavan vahvistaminen 
26 % 752 288 40 1080 

Yhteensä 3200 800 2154 6154 

 
Arvio ohjelman vuosittaisesta rahoituksesta sekä taulukko ohjelman toimenpidekohtaisesta 
rahoituksesta liitteenä 5. ja 6.  
 

6.2 KUNTARAHOITUS JA KUNTIEN SITOUTUMINEN OHJELMAAN 
 
Alueen kunnat ovat tehneet vuoden 2006 aikana päätöksen osallistua Eteläisen Päijät-
Hämeen maaseudun kehittämisohjelman toteuttamiseen Leader –rahoituksella.  Ohjelman 
lopullisen rahoituskehyksen selvittyä toimintaryhmä laatii alueidensa kuntien kanssa 
kirjallisen sopimuksen ohjelman toteuttamisesta ja kuntarahan maksamisesta 
toimintaryhmän tilille.  
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Kuntien maksuosuudet tullaan jakamaan jäsenkuntien asukasluvun mukaan. Hollolan 
kunnan asukasluvusta jätetään kuitenkin pois Salpakankaan kuntakeskus, joka pienentää 
kunnan maksuosuutta suhteessa kunnan kokonaisväkilukuun.  Salpakankaan kuntakeskus 
jätetään myös ohjelman toteutuksen ja hankerahoituksen ulkopuolelle.  Kuntien maksuosuus 
tullaan laskuttamaan kunnilta vuosittain kahdessa osassa. Ennen lopullisen sopimuksen 
solmimista kuntien kanssa käydään neuvottelut mahdollisen tasausjärjestelmän 
rakentamiseksi, jotta varmistutaan siitä, että kunnat tulevat kohdelluiksi tasa-arvoisesti 
suhteessa kunnan alueelle kohdistuneeseen hankerahoitukseen ja kunnan maksamiin 
kuntaosuuksiin. Tasausjärjestelmässä tullaan ottamaan huomioon myös mahdollisen 
yritysrahoituksen kohdentuminen kuntien alueelle vaikka niiden toteuttamiseen ei 
kuntarahaa käytettäisiinkään.  
 
Taulukko kuntarahan jakautumisesta liitteenä 7.  

 
6.3 MUIDEN RAHOITUSMUOTOJEN KÄYTTÄMINEN 
 

Etpähä ry:n ohjelmaa voidaan toteuttaa myös muita rahoitusmuotoja käyttäen.  Euroopan 
unionin tulevan ohjelmakauden kansallinen valmistelu ja unionin rahoitussopimuksen 
laatiminen on on kuitenkin kesken, joten tässä vaiheessa ohjelmatyötä on vaikeaa arvioida 
muiden käytettävissä olevien rahoitusmuotojen määrää ja laatua. Ohjelman toteuttamisen 
voitaneen kuitenkin kanavoida tulevalla ohjelmakaudella mm. EAKR, ESR ja 
Aluekeskusohjelman tai Euroopan unionin nuorisovaihtorahastojen  kautta tulevaa 
rahoitusta. LEADER –toiminnan ulkopuolinen rahoittaminen mahdollistaa toimenpiteiden 
ulottamisen koko maakuntaan, jolloin kaupunki –maaseutu vuorovaikutus saadaan 
hanketoiminnassa aidoksi ja toimivaksi.  
 
Muiden rahoitusmuotojen mahdollisesta käytöstä on jo neuvoteltu eri rahoittajatahojen, 
kuten Maakuntaliiton ja Lahden aluekeskusohjelman kanssa. Mitään päätöksiä muiden 
rahoitusmuotojen käytöstä ei kuitenkaan ole tehty, vaan ne tullaan tekemään toimenpide ja 
hankekohtaisesti.. 
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7 LIITTEET 

 
Liite 1.  Yhdistyksen säännöt 
Liite 2.  Yhdistyksen hallituksen kokoonpano 
Liite 3.  Toimintaryhmän toiminta-alueen kartta 
Liite 4.  Ohjelman määrälliset tavoitteet toimenpiteittäin. 
Liite 5.  Arvio ohjelman vuosittaisesta rahoituksesta 
Liite 6. Ohjelman rahoitus toimenpiteittäin 
Liite 7.  Kuntarahan jakautuminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


