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1. Johdanto, strategian tavoitetila (visio) ja Leader-ryhmän tehtävät ja rooli 
paikallisena kehittäjänä (missio) 

 
1.1. Leader Sepra toimijana  
 
Sepra on 147 maksaneen henkilöjäsenen ja 30 maksaneen yhteisöjäsenen yhdistys, jonka jaostoissa on 
mukana 50-60 alueen asukasta, sekä heidän kauttaan sidosryhmiä.  Sepran tarkoituksena on tukea 
toiminta-alueensa kehittämistä ja luoda uusia edellytyksiä työllistymiselle. Yhdistys tukee erityisesti uutta 
luovaa ja yhteistyöhön perustuvaa paikallista toimintaa. Kehittämistyöllä halutaan lisätä toimijoiden 
hankeosaamista sekä tukea kansainvälistymistä. Toiminnan painopiste on maaseutualueilla, mutta 
paikalliskehittämistä toteutetaan myös saaristossa sekä kaupungeissa keskusta-alueilla.  
Verkostotyön avulla vahvistetaan Leader tietoisuutta alueella ja saadaan mukaan uusia jäseniä myös eri 
organisaatioista. Jatkuvan laatutyön avulla niin Sepran oman organisaation, sidosryhmien kuin alueen 
toimijoiden Leader-toiminnan osaamista saadaan kehitettyä. Leader-periaatteita sekä toiminnan merkitystä 
alueen kehittämisessä nostetaan esiin viestinnän ja tapahtumien avulla.   
 
Visio 2030 (voimassa yli ohjelmakauden 2025-2027)  
 
Alueen asukkaat kokevat alueensa asuin- ja työolot laadukkaina ja turvallisina. Alueen ominaispiirteet 
tunnistetaan ja tunnustetaan ja niitä hyödynnetään kehittämistyössä. Ilmapiiri on eteenpäin katsova ja 
toimijat kokevat itse voivansa vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen sekä viihtyvyyteen. Monipaikkaisten 
asujien osallisuuden tunne on vahvistunut, ja asukkaat ovat osa elinvoimaista Etelä-Kymenlaaksoa, jossa 
elinkeinoja kehitetään kestävästi.   

 

1.2. Missio - Ryhmän tehtävät ja rooli paikallisena kehittäjänä 
 

Sepran toiminta-ajatuksena on tukea paikkaperusteista kehittämistä Etelä-Kymenlaaksossa sekä osin 
Kalaleaderin ja ED-toiminnan osalta laajemmallakin alueella, Leader-periaatteiden mukaisesti. Painopiste 
on maaseutualueilla, mutta toimintaa toteutetaan koko alueella.  
 
Alueen asukkaita autetaan löytämään oman alueen erityispiirteistä ne vahvuudet, joiden avulla he pystyvät 
parhaiten viemään kehittämistyötä eteenpäin. 
 
Yrityksiä rohkaistaan uusiin kokeiluihin ja toimintamalleihin sekä autetaan sopeutumaan muuttuvaan 
toimintaympäristöön ja kehittämiään toimintaansa ottaen huomioon kestävä kehitys, viherelpymisen 
tavoitteet sekä digitalisaation mahdollisuudet. Sepran tehtävänä on myös toimia alustana ja verkottajana 
monipuolisen, sektorirajat ylittävän yhteistyön syntymiseksi alueen innovatiivista kehittämistä edistämään.   
 
Ydinarvoja Sepralle ovat: paikallis- ja asiakaslähtöisyys, yhteistyökyky, luotettavuus sekä mielipiteiden 
kuunteleminen. Toiminnalle keskeisiä muita arvoja ovat mm. alhaalta ylös toimintatapaa, osallistaminen, 
demokratian kunnioittaminen, tosissaan tekeminen mutta ei tosikkomaisuus sekä jatkuva kehittyminen ja 
uudistuminen. 
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2. Tiivistelmä strategian valmisteluprosessista 
 
Alueen määrittely 
Sepran hallitus käynnisti tulevaisuustyön osana kansallista prosessia vuonna 2017, jolloin tavattiin 
kuntaedustajia ja asukkaita. Yhdessä todettiin, että nykyinen seutukunta on Leader-toiminnan kannalta 
toimivin. Etäisyydet ovat lyhyet ja pienellä työresurssilla kyetään jalkautumaan kaikkialle, pysyen näin 
lähellä asukkaita. Nykyinen vapaaehtoisuuteen ja palkkiottomuuteen perustuva hallitustyöskentely jatkuu 
sekä aluetuntemus paranee aina uusien hallitus- ja jaostojäsenten myötä.   
 
Toimintaa sekä strategiaa on siis valmisteltu samaa aluetta ajatellen, joskin päivitetyn vision mukaisesti. 
Kehittämällä yhdistyksen omaa toimintaa määrätietoisesti – pitäen kuitenkin katse tiiviisti siinä, mikä on 
yhdistyksen tarkoitus ja tavoite – ja laajentamalla verkostoja, kyetään varmistamaan paikalliseen 
kehittämiseen sopivan alueen Leader-toiminnan jatkuminen määriteltyjen arvojen pohjalta myös 
ohjelmakaudella 2023-2027. Tavoitteena on, että toiminta jatkuu seuraavillakin ohjelmakausilla samalla 
alueella, siksi katse tulevaisuustyössä on ollut jo vuodessa 2030, vaikkakin strategia on laadittu tulevalle 
kaudelle. 
 
Valmisteluprosessi 
Tulevan kauden yhteistyötä ja voimavarojen hyödyntämistä on kaakon Leader-ryhmien kesken mietitty 
alkaen vuodesta 2018, myös sidosryhmä- ja tulevaisuustyö käynnistyi tällöin. Tietoa kerättiin osallistavan 
prosessin pohjana tulevaisuustyössä olevaan SWOTiin. 2019 järjestettiin ensimmäiset tilaisuudet 
kunnittain, näissä kerättiin asukkaiden tulevaisuudennäkemyksiä. 2020 kokoontuivat Sepran hallitus ja 
jaostot tekemään jatkotyötä ensimmäisessä tulevaisuustyöpajassaan. Pidettiin Teams-kehittämispäiviä 
oppilaitosten ja kylien kanssa sekä kaksi kalatalouskeskustelua; näistä koottiin huomioita ja 
kehittämisideoita tulevaisuustyöhön. Kymenlaakson Leader-ryhmien ja kylien (KyKy) tapaamisessa saatiin 
kylätoimijoiden näkemystä maakunnan kehittämiseen, sekä löydettiin maakunnallisia yhteistyöteemoja, 
joita hyödynnetään strategian painopisteiden toimenpide-esityksissä. 
 
Vuonna 2020 järjestettiin jälleen tulevaisuustyöpaja hallituksen kanssa ja tässä pajassa mm. koottiin 
kattava listaus valmistelutyöhön mukaan osallistettavista yhteistyötahoista. Eriaiheisia työpajoja 
järjestettiin sekä yhdistysten että kuntien edustajien kanssa. Näistä koottiin esiin nousseita teemoja 
jatkotyötä varten. Toistuvia teemoja olivat mm. paikallinen luonto ja matkailu, yrittäjyyden haasteet, 
ympäristönmuutokseen liittyvät asiat sekä digitaidot. Näitä kaikkia sisältyy eri tavoin painopisteiden 
toteutumiseen liittyviin toimenpide-esityksiin. Lokakuun keskusteluissa Kymenlaakson Liiton kanssa 
nousivat esiin EU-viestintä sekä digitaitoihin liittyvät haasteet. Kotkan kalamarkkinoilla kysyttiin asukkailta 
kehittämistarpeita saaristoon liittyen. Sidosryhmien - ProAgria, Harjun oppimiskeskus, Cursor, Kymen 
Yrittäjät, EKAMI sekä KyKy – kanssa keskusteltiin yritysneuvonta- ja Viro-yhteistyöstä, lähiruosta sekä 
yhteiskoulutuksista paikallisesta näkökulmasta. XAMKin opiskelijoilta kerättiin Sepran englanninkielisessä 
webinaarissa kommentteja harjoittelu- ja kv-toiminnan tarpeesta.  
 
Vuonna 2021 järjestettiin siihen mennessä kerätyn tiedon pohjalta työpajoja; aineistoa oli kerätty myös 
alueellisesta maaseutuohjelmaluonnoksesta, maakuntaohjelmasta, elinkeinoyhtiön strategiasta sekä 
kuntastrategioista, jotta tiedettiin eri aluetasoille laadittujen ohjelmien olevan samoja tavoitteita 
toteuttavia. Jäsenistö sai kirjekyselyn nykytilasta. Sähköiseen SWOT- ja toimenpidekyselyyn saatiin 200 
vastausta pohjaksi syksyn strategiatyöhön. Strategian kolmeksi painopisteeksi valittiin kokonaisuudet 
yhteisöt, yrittäjyys ja ympäristö. Keväällä 2022 kuntakohtaisissa työpajoissa sekä erillisissä ympäristö- ja 
yrittäjyystyöpajoissa keskustelua vietiin eteenpäin ja kerättiin osallistujilta valittuihin teemoihin kultakin 
alueelta esiin nousseita konkreettisia toimenpide-esityksiä.  
 
Nuorten ajatuksia heidän tarpeistaan kartoitettiin sekä ammattiopistolla järjestetyssä työpajassa että 
lukiovierailujen aikana ja netissä nuorille suunnatulla kyselyllä, johon vastauksia saatiin 131 kappaletta. 
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Keväällä 2022 Sepra osallistui myös osallistavan budjetoinnin prosessiin Kotkassa, Haminassa ja Pyhtäällä, 
joissa käytiin läpi alueen asukkailla olevia ideoita ja työnjakoa kuntien kanssa. Näistä joitakin ideoita 
poimittiin mukaan Sepran strategiaan. 
 

3. Toiminta-alueen kuvaus ja nykytilan analyysi (sis. toiminta-alueen kartta) 
 

Sepra toimii eteläisessä Kymenlaaksossa Pyhtään, Kotkan, Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kuntien 
alueella. Kunnista Pyhtää, Hamina, Virolahti ja Miehikkälä kuuluvat toiminta-alueeseen kokonaisuudessaan, 
mutta Kotkasta on rajattu pois kaupunkikeskustan alueet (liite x) 
 
Kokonaisvaltaisen paikallisen kehittämisen kannalta on tärkeää, että hieman reilun 20.000 asukkaan 
Hamina on kokonaan maaseutuohjelman tukikelpoisella alueella mukana, vaikka sen keskusympyröille ei 
tukia ilman hyviä perusteluita kohdennetakaan. Lisäksi joitakin Kotkan ulkoisen kaupunkialueen alueita on 
tarpeen pitää mukana nykyisen aluerajauksen mukaisesti, jotta paikallisesti tärkeää kalastus-, maaseutu- ja 
saaristomatkailua voidaan kehittää sujuvasti. Nämä ovat Kotkan läntiset kylät sekä Tiutisen saari, osa 
Mussalon saaresta sekä Kymijokivarsi. Aluemäärittelystä sekä perusteluista oltiin yksimielisiä Cursorin, 
kaupunkien ja Kaakkois-Suomen ELYn kanssa. 
 
Koko toiminnan pohjana on paikkaperustaisuus, joka Seprassa mielletään fyysiseksi paikkaperustaisuudeksi. 
Nykyinen toiminta-alue – Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti – on toimiva sekä luonteva alue 
Leader-toiminnalle. Kalatalouden osalta alueen ulottuminen Hankoon asti pitkin rannikkoa on toimiva 
ratkaisu, joka tukee kalatalouden – sekä maaseutualueiden ja saariston -kehittämistä Sepran alueella. 
Euroopan komission Kymenlaakson tiedotuspisteenä toimiminen luo uudenlaisia mahdollisuuksia 
paikalliseen kehittämiseen sekä Sepran varsinaisella toiminta-alueella, että koko Kymenlaaksossa. 
Asukkaita Sepran alueella on 31.12.2021 tilanteen mukaan Haminassa 19.702, Kotkassa 51.241, 
Miehikkälässä 1.835, Pyhtäällä 5.119 sekä Virolahdella 3.040. Saaristoalue on Sepran alueella laaja, 
sisältäen suurelta osin Itäisen Suomenlahden kansallispuiston. Saarista reilu tusinassa asuu vakituisesti yhä 
yli 60 henkilöä, näistä Haminassa muutama, Kotkassa nelisenkymmentä ja Pyhtäällä parikymmentä. 
Pelkästään vakituisesti asutuissa saarissa on yli 3.200 vapaa-ajanasukasta, joista useita asuu saarissa jo 
pitkiä aikoja vuodesta; he ovat jo käytännössä monipaikkaisia asujia. Heitä on paljon lisää muissa saarissa, 
missä ei ole enää vakituisia asutusta.  
 
SYKEn 2/2015 raportin mukaan kesämökkien määrä on alueen rannikolla ja saaristossa selvästi kasvanut, ja 
osa-aikakäyttö lisääntynyt. Raportti toteaa, että nuoret käyttävät paljon suvun omistuksessa olevia vapaa-
ajankiinteistöjä, ja ajankäyttö maaseudulla tulee vain lisääntymään vuosien myötä. Tämä voitiin todeta 
korona-aikana, jolloin alueella alkoi näkymään enenevässä määrin monipaikkaisia asujia, myös lapsiperheitä 
ja nuoria.   
  
Taustaa  
Kymijoki loi aikanaan edellytykset metsäteollisuuteen liittyneen suurteollisuuden synnylle. Kotkan Norjan 
saha perustetiin vuonna 1872 ja siitä lähtivät aikansa start-up -yrittäjien menestystarinat. UPM Kymmene 
on tehnyt viime aikoina alueelle isoja investointeja ja eräs merkittäviä työllistäjä alueella on Kotkamillsin 
tehtaat, jonka tuotteisiin lukeutuvat mm. kierrätysmateriaaleista tehdyt kartonkituotteet. Lisäinvestointeja 
alueelle tehnyt Stora Enso puolestaan tuottaa paljon biomateriaalipohjaisia tuotteita ja maailman johtaviin 
innovatiivisten, kuitupohjaisten ratkaisujen tuottajiin lukeutuu alueella toimiva Ahlström-Munksjö. Metalli-, 
muovi- ja lääketeollisuuteen pakkaustarvikkeita valmistava Sonoco on sekin merkittävä toimija alueella.  
Haminasta löytyy kemianteollisuuden puolelta suuria yrityksiä, kuten Prefere ja Basf, sekä jatkuvasti 
investointeja tekevä Googlen Datakeskus. Muissa kunnissa on pääosin pienempiä yrityksiä, joskin niistäkin 
joillakin on merkittävää kansainvälistä kaupankäyntiä, kuten Pyhtäällä sijaisevalla PyrollillaVirolahdella on 
louhintayrityksiä, kuten JK-louhinta ja Palin Granit. Uutena elintarviketoimijana kunnasta löytyy 
kansainvälisiä palkintoja voittanut Takatalo & Tompuri pienpanimo, jonka jälkeen alueelle on perustettu jo 
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muitakin pienpanimoita. Miehikkälässä on huomattavan paljon koneurakoitsijoita sekä rakentamispalveluja 
tarjoavia yrityksiä. Matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksiä löytyy kaikista kunnista.  
 
Metsäalan lasketaan työllistävän koko Kymenlaaksossa n. 3.300 henkeä, joista suurin osa yrittäjinä, esim. 
alihankintaketjuissa. Haasteena kansainvälistä kauppaa harjoittaneelle alueelle tällä hetkellä on, että 
kauppaa on tehty paljon itärajan yli, mikä ei nyt ole juurikaan mahdollista. Kolmasosa teollisista työllisistä 
työskentelee metsäsektorilla. Teollisuuden liikevaihto on lamavuosien jälkeen noussut, mutta henkilöstön 
määrä jatkaa laskuaan, mikä näkyy erityisesti yli 50-vuotiaiden ja pitkäaikaistyöttömien määrässä. 
Eriarvoisuuksien Suomi -raportissa alueen kunnista vain Pyhtää on keskiverto-Suomea, Kotka kuluu 
sosiaalisen syrjäytymisen riskialueisiin ja muut kunnat ovat taantuvia alueita.  
 
Työttömyysaste (TEM tilastot 04.2022) oli Sepran alueella 10,6 % eli työttömänä 4146 henkeä. Avoimia 
työpaikkoja oli samalla hetkellä alle 1050 kpl. Sukupuolten välinen jakauma noudattaa kansallista jakoa. 
Työttömyysaste on korkein Kotkassa (12,3%) ja alhaisin Pyhtäällä (8,2%). Alle 25-vuotiaiden osalta tilanne 
on vastaava samoissa kunnissa; korkein Kotkassa (9%), ja alhaisin Pyhtäällä (3%). Pitkäaikaistyöttömyys on 
ollut alueen haasteena pitkään, ja haastavin tilanne on Haminassa (37%) ja alhaisin Miehikkälässä (29%). 
Työllistymisen eteen tekevät paljon töitä TE-toimiston, Cursorin ja kuntien lisäksi kolmas sektori, kuten 
Sotek-säätiö ja lukuisat yhdistykset, usein Leader-tukien avulla. Pyhtään hyvää työllisyystilannetta 
selittänee ikärakenne, sillä lapsiperheiden määrä lisääntyy koko ajan. Lisäksi kunnasta pendelöi töihin 
nopeasti lähikaupunkeihin sekä kohtuullisessa ajassa pääkaupunkiseudullekin.  
 
Tulevaisuuden trendejä metsä- ja puuteollisuusalalla ovat ekologisuus ja ilmastopoliittisten päätösten 
vaikutukset, joten osaamistarpeessa korostuu ympäristöosaaminen sekä monialaisuus. Biotalous ja -
polttoaineet ovat kokonaisuus, jossa nähdään kehittämispotentiaalia, myös pienimuotoisten toimien 
muodossa. Maakunnassa on tehty muutamia merkittäviä innovaatioita; BioA -kierrätyslannoite, 
Kotkamillsin muoviton pakkausmateriaali sekä Pyrollin kansainvälisen kestävän kehityksen palkinnon 
saanut FlowPap® Evo -paperipakkaus. Nämä esimerkit ovat osaltaan luomassa parempaa ilmapiiriä 
kokeiluille ja innovaatioiden synnylle, kun vain osataan nähdä, ettei kaiken tarvitse tapahtua laajassa 
teollisessa mittaluokassa.   
 
Rakennemuutos on pakon kautta johtanut jalostustuotteiden monimuotoistumiseen. Tämä lisää 
osaamistarvetta, mihin ei ole kyetty alueella oppilaitosten ponnisteluista huolimatta vastaamaan. Suuri osa 
yrityksistä kokee osaavan työvoiman löytymisen olevan este henkilöstön palkkaamiselle. Avoimista 
työpaikoista suurin osa on asiantuntijoiden tai erityisasiantuntijoiden ryhmissä, jotka vaativat osaamista, 
mutta perinteiset rakennus-, korjaus- sekä valmistustyöntekijöiden paikat vähenevät selvästi. Avoimet 
työpaikat keskittyvät kaupunkien yrityksiin, joissa paikoista on yli 95 %. 7,3% työttömistä on lomautettuja, 
ja vaikka tilanne on v. 2021 jälkeen parantunut, esim. matkailupalveluiden käyttö ei Ukrainan sodan takia 
palautune ennalleen, venäläisten matkailijoiden puuttuessa.  
 
Suurteollisuuden myötä syntyi lukuisia taajamia, joista useat – kuten Kymi-Karhulan ja Summan alue – 
alkoivat rakennemuutoksen myötä taantua. Niiden kehittämiseen on kohdennettu toimia elinkeinoyhtiön ja 
kuntien toimesta. Taajamissa asuu noin 90 % väestöstä, joten näiden alueiden yhteisöllinen kehittäminen 
yhteistyössä maaseudun kehittämisen kanssa on perusteltua. Monilla perheillä on saaristossa tai rannikolla 
vapaa-ajanasunto, ja sitä kautta he ovat kohteena ja osallisina maaseudun kehittämistoimissa. Ikääntyvässä 
muuttotappiomaakunnassa väestömäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2040 mennessä jopa 6,4 %:lla 
huolimatta pääkaupunkiseudun läheisyydestä. Monipaikkaisen asumisen myötä vähenemistä voi saada 
taittumaan, joten erityisesti alueen ulkopuolelta tulevien monipaikkaisten asujien tarpeisiin tulee kyetä 
vastaamaan, vakituisten asujien ohella. Tämä tarve nousi esiin myös alueen työpajoissa ja on huomioitu 
tavoitteiden asettelussa sekä toimenpide-esityksissä.  
 
Alueen huoltosuhde on valtakunnallisesti tarkastellen kuudenneksi huonoin ja sitä pahentaa tosiasia, että 
15-24-vuotiaita muuttaa muualle opiskelemaan ja töihin. Hieman yli 600 uutta asukasta vuosittain on saatu 
pääasiassa positiivisesta nettomaahanmuutosta paljolti Venäjältä ja Virosta. Vaikka alueelle on saatukin 
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melko paljon Ukrainasta tulleita sotapakolaisia on vielä epävarmaa, miten monet heistä ovat valmiita 
alueelle jäämään; siksi heidän pääsy työelämään, opiskeluihin ja yhteisöjen toimintaan mukaan on alueelle 
tärkeää. Tässä monikulttuuristen toimijoiden, kuten Myllyn, Rodnikin ja seurakunnan 
maahanmuuttajakoordinaattorien työllä on iso merkitys paikallisyhteisöjen toiminnan ohella. 
 
Etelä-Kymenlaakson maaseutu on pääosin kaupunkien läheistä maaseutua. Haminan maaseutualueet ovat 
alueluokituksessa kaupungin läheistä maaseutua, mutta etenkin kaupungin pohjoisosissa samoin kuin 
Kotkan pohjoisten maaseutualueiden osalla keskustan ulkopuolelle jäävällä maaseudulla palveluja on 
vähän, samoin aktiivista toimintaa vain muutamissa taajamissa ja kylissä. Kyläkoulut sekä muut palvelut 
vähenevät koko ajan, joten nuoria on vaikea pitää alueella tai nuoria perheitä saada alueille muuttamaan. 
Kotkan maaseutualueet eivät ole kaupungin kehittämisen keskiössä, joskin maaseutualueiden vahvuuksia 
on hyödynnetty esim. puistoverkoston rakentamisessa. 
 
Pyhtään kaupunkialueen läheinen maaseutu on osa Kotkan työssäkäyntialuetta, mutta muutoin kunta on 
tyypillinen maaseutukunta; keskustaajamassa on kohtuullisesti palveluja, ja kunnassa on paljon 
pienyrittäjyyttä, jopa muutamia pienempiä tehtaita. Kylillä on lähinnä yhdistys- ja seuratoimintaa. Aktiivisia 
toimijoita on kuitenkin melko paljon, myös saaristossa. Kunnassa on ainoana alueella päädytty julkisten 
terveyspalvelujen osalta yksityistämiseen, millä on kyetty turvaamaan palvelutarjonta myös syrjäisemmällä 
maaseudulla, mikä lisää alueen kiinnostavuuttakin. Virolahdella länsiosien läheisyys Haminaan on sekä 
mahdollisuus (työssäkäyntialuetta) että uhka (voi tarkoittaa julkisten palvelujen valumista pois kunnasta ja 
kauemmas maaseudun asukkaista). Tällä hetkellä Kaakon kaksikko, eli Virolahti ja Miehikkälä tekevät 
yhteistyötä palvelujen järjestämisen osalta. Kummassakin kunnassa on vireitä kyliä ja pienyrittäjyyttä. 
 
Nykytilanne 
Alueen sotahistoriaan liittyvien kohteiden, kuten Salpalinjan ja linnoitusten lisäksi eteläisen Suomen paras 
lohijoki, Kymijoki, tarjoaa ympäristöineen pienyrityksille hyvät puitteet toiminnan kehittämiseen sekä 
uuden yrittäjyyden syntymiseen esim. matkailualalla. Elämyksellisyys korostuu yritystoiminnassa 
muutoinkin kuin matkailussa. Pienpanimot sekä elintarvikejalostajat hyödyntävät markkinoinnissa alueen 
historiaa tai omaa tarinaansa; tehdastyöläisestä lihamestariksi, pääkaupunkiseudun keittiömestarista 
pienpanimoyrittäjäksi sukutilalle. Tämä vaatii osaamisen lisäämistä, tuotetuntemusta ja uusien, 
innovatiivisten tuotteiden luontia sekä liiketoiminta- ja markkinointiosaamista. Yritykset ovat hyvin pieniä 
alkuvaiheessa, joten Leader-toiminnan kautta saatavat verkostot sekä matalan kynnyksen osallistumis-
mahdollisuus kansainväliseen toimintaan kiinnostavat tuoreita yrittäjiä ja yrityksiä.  
 
Elintarviketeollisuus on ollut kasvussa jo vuosia ja lihanjalostuksella on vahva sija alueella. Raaka-aineita 
elintarviketuotantoon on hyvin saatavissa Kymenlaakson maaseudulta, sen tehokkaassa viljelyksessä 
olevalta 145 000 ha pinta-alalta, sekä alueen 1600 maatalous- ja puutarhayritykseltä. Niin yritysten kuin 
asukkaidenkin kannalta on keskeistä, että vesihuolto toimii alueella hyvin, niin nyt kuin tulevaisuudessa. 
Hamina, Kotka ja Pyhtää ovat osakkaina Kymenlaakson Vesi Oy:ssä, jonka vedestä 100% on pohja- ja 
tekopohjavettä. Se saadaan Kouvolan puolella sijaitsevasta Haukkajärven vedestä, soraharjun 
hiekkakerrosten läpi pohjavesikerrokseen imeyttämällä. Virolahdella ja Miehikkälässä on kummassakin 
omat vesihuoltonsa. Kaikkien näiden investointitarpeista tulee huolehtia, jotta puhtaan veden saanti 
saadaan varmistettua myös jatkossa.  
 
Maataloudessa eläköityminen ja tilojen koon kasvu laskevat alalla työskentelevien lukumäärää. Tilojen 
kasvun sekä automaation myötä tuottavuus kuitenkin kasvaa, mikä on tärkeää elintarvikeomavaraisuuden 
kannalta.  Sukupolvenvaihdokset luovat mahdollisuuksia uudelle yrittäjäsukupolvelle, joka on tietoisempi 
tulevaisuuden trendeistä kuten ekologisuus ja vastuullisuus sekä mukautuva tuotanto. Nuoret yrittäjät ovat 
myös valmiimpia toteuttamaan kokeiluja, ja olemaan mukana verkostoissa kehittämässä toimintaansa.   
Verkkokaupan yleistyminen vaatii digiosaamista sekä laajakaistayhteyksiä. Kymenlaakson liiton kyselyssä 
vuonna 2020 nousi esiin selkeitä haasteita digitaalisuuteen liittyen; hankalinta on puutteellinen 
laajakaistayhteys. Asiaa on yritetty edistää EU-osarahoitteisilla hankkeilla, mutta työtä on paljon jäljellä. 
Tämä onkin asia, mihin tullaan tarvitsemaan alueella investointeja. Osuuskuntamuotoisestikin asiaa on 
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kylissä ratkottu EU-hankkein, mutta yhteydet ovat yhä riittämättömät, mikä nousi esiin lähes kaikissa 
työpajoissa alueella.  
 
Digiosaamisen sekä -palvelujen hyödyntämisessä on haasteita, koska väestö on iäkästä sekä keskimäärin 
vähän koulutettua. Hankkeissa on koulutettu digituutoreita ja julkisella sektorilla on neuvojia. Koulutusta 
on tarjolla esim. senioreille. Silti maakunnassa nähdään, että digitaalisten palvelujen käyttöönotto tulee 
olemaan haastavaa, jos viranomaiset vuonna 2023 siirtyvät laajemmin sähköisiin palveluihin. Nuoret ovat 
käteviä kännyköiden ja laitteiden kanssa, mutta eivät aina osaa hyödyntää digipalveluita monipuolisesti. 
Näihin haasteisiin voidaan kylillä etsiä älykkäitä ratkaisuja yhdessä yhdistysten ja muiden toimijoiden 
kanssa, sekä tiedonvälitystoimin.   
 
Maakunta sijaitsee liikenteellisesti merkittävässä paikassa - Kymenlaakson ympäristöä on aina muokannut 
vahvasti idän ja lännen välinen rajankäynti, ja aikanaan vanhaa Kuninkaantietä pitkin kuljettiin Norjasta 
Pietariin ja jopa pidemmälle, Sepran alueen liikkuvien rajojen kautta. Tällä hetkellä liikenne liittyy myös 
EU:n ulkorajaliikenteeseen. Virolahdella sijaitsevan Vaalimaan rajanylityspaikan kautta on kulkenut 
vuosittain reilut 1,4 miljoonaa ajoneuvoa ja yli 3 miljoonaa matkustajaa. Koronan mukanaan tuomilla 
matkustusrajoituksilla onkin ollut hyvin negatiiviset vaikutukset alueen matkailu- ja ostosliikenteeseen ja 
nyt tilannetta heikentävät Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siihen liittyen pakotteet.   
 
Rannikkoseudulta on raideyhteys Kouvolan kautta pohjoisen suuntaan. Kouvolan ja Kotkan välinen 
raideliikenne on kohtuullisella tasolla työpendelöintiä ajatellen. Rannikolla on Suomen suurin yleis-, kontti-, 
vienti- ja kauttakulkusatama, Hamina-Kotkan satama Oy. Kasvavasta rahti- ja matkustajalaivaliikenteestä 
huolimatta kaupungeista ei ole suoraa raideyhteyttä pääkaupunkiseudulle. Vaikka rantarata olisi ollut 
ympäristön ja alueen kannalta todella tarpeellinen investointi, siihen ei ole saatu rahoitusta. Niinpä rahti ja 
matkustajat kulkevatkin pääosin E-18 liikennekäytävää ja haastavaa valtatie 15 pitkin määränpäihinsä, mikä 
ei ole kestävän kehityksen tavoitteiden mukaista. Nykytilanteessa pitää huolehtia siitä, että tiestö pysyy 
kunnossa ja mahdollistaa turvallisen sekä sujuvan liikenteen, niin tavaroille kuin ihmisille, samalla nostaen 
esiin vähäpäästöisen liikkumisen merkitystä ympäristön kannalta.   
 
Meriteitse rahtiliikenne satamiin sujuu ja väylät ovat kunnossa. Säännöllisen laivayhteyden saaminen 
suoraan Viroon ja sitä kautta EU-sisämarkkina-alueelle on ollut monesti esillä. Haasteen aiheuttaa 
Suomenlahdella sijaitseva Suursaari, sillä liikennöinti Venäjän aluevesien kautta ei ole mahdollista, joten 
liikennöinti ei ole kannattavaa. Kulkeminen pienten satamien välillä rannikolta toiselle on kiireettömästi 
matkaillen kyllä mahdollista. Suurten alusten risteilyliikenne Sepran alueen satamiin on kasvussa ja 
todennäköisimmin myös lisääntyy, kun Pietari jää varustamojen kohteista pois.     
 
Suomenlahden tila on kohentunut, joten siniselle kasvulle on paremmat edellytykset. Tämä liittyy paitsi 
kalastukseen ja kalankasvatukseen myös saariston elinvoimaisuuteen ja matkailuun. Lisääntyneet hylje- ja 
merimetsopopulaatiot Itämerellä aiheuttavat hankaluuksia kalakannoille, vaikka Kymijoen vedenlaatu on 
parantunut ja vaelluskalojen lisääntyminen mahdollista Korkeakosken kalatien, ja lisääntymisalueiden 
kunnostusten myötä. Vesialueet, sekä alueella sijaitsevat kaksi kansallispuistoa, luovat hyviä edellytyksiä 
asukkaiden virkistystoimintaan ja luontomatkailun kehittämiseen. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto 
ulkosaaristossa sekä Valkmusan kansallispuisto Pyhtäällä ovat kasvattaneet kävijämääräänsä tasaisesti.  
Vaikka Kymijoen ja Itämeren tila paranee, ilmastonmuutoksen vaikutuksilta ei alueella voida välttyä; leudot 
talvet lisäävät lannoitejäämäkuormaa vesistöissä ja kuivat kesät lisäävät metsäpalojen määrää. Jo nyt laajat 
palot Venäjän puolella aiheuttavat ajoittain ilmanlaadun huononemista.  
 
Kymenlaakson liitto on asettanut kestävän kehityksen edistämisen ja ekotehokkuuden parantamisen 
keskeiseksi tavoitteeksi aluesuunnittelussa ja maakunnallisessa kehittämistyössä. Maakunnan tavoite on 
olla hiilineutraali vuoteen 2040 mennessä. Maakuntakaavaa sekä -ohjelmaa ja – suunnitelmaa laadittaessa 
kiinnitetään erityistä huomiota mm. ympäristöinnovaatioihin, alueidenkäytön ekologiseen kestävyyteen ja 
kestävään alue- ja yhdyskuntarakenteeseen. Nämä luovat pohjaa uusien innovaatioiden syntymiselle. 
Suomen ympäristökeskus on nimittänyt Kymenlaakson hiilineutraalien maakuntien (Hinku) joukkoon ja 
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maakunnassa aiotaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi kymmenen vuoden sisällä. Mukana 
ovat Kotka ja Hamina. Vahva metsäteollisuus ja puupolttoaineiden käyttö dominoivat energiatasetta ja 
nostavat uusiutuvan energian osuuden Kymenlaaksossa huomattavasti muuta maata korkeammaksi. 
Tuulivoiman lisärakentamiselle aiheuttaa ongelmia itärajan läheisyys, sillä puolustusvoimat ei ole sallinut 
tuulivoimaloiden lisärakentamista aivan kaikkialle alueella. Jää nähtäväksi tuleeko tähän seuraavan 
ohjelmakauden aikana muutoksia.  
 
 
4. Kehittämistarpeet – SWOT  
 

 Alueen vahvuudet Alueen heikkoudet 
A. monipuolinen luontoympäristö 
B. pääkaupunkiseudun läheisyys 
C. kansainvälisyyden perinne 
D. yhteisölliset pienet kunnat ja kaupungit 

lähellä toimijoita  
E. maaseudulta lyhyet etäisyydet taajamiin 
F. yrittäjyyskasvatus oppilaitoksissa 

A. julkisen liikenteen väheneminen 
B. ei yliopistotasoista koulutusmahdollisuutta 
C. väkimäärä vähenee  
D. itärajan ylittävä toiminta ei enää 

mahdollista käytännössä millään sektorilla  
E. haastava yrittäjyysilmapiiri  
F. vähäiset yritysinnovaatiot 

Toimintaympäristön mahdollisuudet Toimintaympäristön uhat 

A. edullista tilaa yrittämiseen ja asumiseen  
B. E18-moottoritie alueen halki 
C. matkailuvirtojen kasvu 
D. monipaikkaisen asumisen lisääntyminen 
E. palvelutarpeen monipuolistuminen 
F. biotalouden ja kiertotalouden 

merkityksen kasvu  
 

A. väestön ikääntyminen jatkuu  
B. palvelujen katoaminen pääväyliltä sivuun 

jäävistä keskustoista  
C. Venäjän ennalta-arvaamattomuus 
D. kouluttautumismahdollisuuksien 

keskittyminen kaupunkeihin  
E. meri- tai muu luontokatastrofi 
F. yrittäjyys- ja kokeiluilmapiiri ei parane  

 

 
Vahvuudet 
Alueen vahvuutena on monipuolinen luontoympäristö - merialue, saaristo, joet, kansallispuistot, 
kaupunkipuistot – jotka ovat pääkaupunkiseudun lähellä ja helposti saavutettavissa satamien ja E-18 
moottoritien avulla. Alueella on paljon pieniä taajamia ja kyliä, omine erikoispiirteineen, jotka ovat helposti 
saavutettavissa, niin asukkaille kuin matkailijoille. 
 
Korona-vuosien aikana luonto- ja lähikohteet ovat nousseet uuteen arvoon, ja tämän trendin odotetaan 
jatkuvan pandemian laannuttuakin. Veneily alueelle lisääntyy jatkuvasti, ja alue tarjoaa Helsingistä 
lähteville veneilijöille tilaa vastapainona läntisten satamien ruuhkille. Kymenlaakso ei ole Saimaan tapaan 
tunnettu matkailualue, mutta mahdollisuuksia on paljon ja kiinnostus hyödyntää luontoympäristöä 
yritystoiminnassa kasvaa koko ajan. Luontomatkailun ja lähituotteiden kehittämistä halutaan edistää 
enenevässä määrin tulevaisuudessa, sekä pysäyttää alueen läpi kulkevia matkailijoita viipymään alueella ja 
lisätä alueen tunnettuutta. 
 
Tällä hetkellä kouluissa ja oppilaitoksissa satsataan yrittäjyyskasvatukseen, sekä digitaitoihin, ja 
ammattikorkeakoulussa on tarjolla myös englanninkielisiä opintolinjoja, jotka lisäävät nuorten sekä 
maahanmuuttajien kiinnostusta opiskella alueella, jossa kansainvälisyys on perinteisesti ollut sijainnista 
johtuen läsnä. 
 
Heikkoudet 
Heikkoutena on itä-länsisuuntaisen suoran raideliikenteen puuttuminen, joka hankaloittaa esim. 
teollisuuden kuljetuksia, vaikka E-18 moottoritie on nopeuttanut matkustusaikoja. Muuttunut Venäjän 
tilanne heikentää monien eri alojen yritysten toimintaedellytyksiä, joiden asiakaskunta on tullut itärajan 
takaa. Esim. vasta koronasta toipumassa olevan matkailualan näkymiä tilanne vaikeuttaa huomattavasti.  
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Yrittäjäilmapiirimittauksissa Kotka-Hamina -seutu on pitkään ollut Suomen heikointa aluetta – joskin tuore 
barometri vuodelta 2022 osoitti tässä Kotkan osalta huomattavaa paranemista -, eikä yrittäjyysperinnettä 
pääse syntymään, jos ilmapiiri esim. rahoitukseen nähden on hankala, tai yritystoimintaa peilataan 
entisajan suuriin tehtaisiin yksin- ja pienyrittäjyyttä väheksyen.  
 
Väestö vähenee, eikä muuttotappiota ei ole saatu pysäytettyä. Nuorten jäämistä alueelle vaikeuttaa 
yliopistotasoisen koulutuksen puuttuminen; nuoria muuttaa yliopistokaupunkeihin opiskelemaan, ja 
alueelta puuttuu yritys-yliopistoyhteistyö. Mikäli nuoria ei saada jäämään tai palaamaan alueelle, ei 
yrityksiin löydy jatkajia eikä osaavaa työvoimaa, mikä vaikuttaa verokertymään ja sitä kautta palveluihin.   
 
Uhat 
Uhkana luontomatkailun ja esim. lähikalan hyödyntämiselle on mahdollinen meri- tai muu luontokatastrofi. 
Venäjän arvaamattomuudesta johtuen satamaliikenteellä on edessä heikompia vuosia, sillä noin kolmasosa 
rahdista on ollut Venäjän liikennettä. Voimassa olevien pakotteiden takia kaupankäynti Venäjälle alueen 
satamien kautta on selvästi laskenut ja uhkana on, että se laskee edelleen vielä vuosia. Uusia avauksia 
pitäisi siis etsiä, mutta kun kokeiluja – ’epäonnistumisriskeineen’ - ei aina hyväksytä, ei niitä helposti 
myöskään toteuteta, joten innovaatioiden syntyminen on haastavaa. 
 
Risteilymatkailu kuitenkin jatkuvasti kasvaa, joten Itämeren liikenne on vilkasta, minkä lisäksi Itämerellä 
kulkee yhä paljon laivaliikennettä muualta maailmasta Venäjän satamiin; vilkas liikenne lisää öljyvahinkojen 
riskiä.  
 
Väestö ikääntyy ja sen myötä muuttaa taajamiin; tämä puolestaan vähentää palveluja taajamien 
ulkopuolella, ja näiden maaseutualueiden kiinnostavuus nuorten ja lapsiperheiden silmissä vähenee 
entisestään, sillä peruskoulutasoinen opetuskin siirtyy hiljakseen päätaajamiin.  
 
Mahdollisuudet 
Alueella on hyvät mahdollisuudet sijaintinsa takia tarjota edullista maa-alaa ja kiinteistöjä niin yrittäjille 
kuin kausi- ja monipaikkaisille asujille. Koko alueen läpi kulkeva moottoritie lisää matkailuvirtoja sekä 
laajentaa työpendelöintialuetta.  
 
Monipaikkainen asuminen on saaristo- ja rannikkoalueella voimavara, joka luo tarvetta erilaisille palveluille.  
Kestävän kehityksen tavoitteiden takia biotalouden ja kiertotalouden merkitys kasvaa myös 
Kymenlaaksossa.  Maakunnassa on laadittu tiekartta vuoteen 2025 ja toteutetaan jo kiertotalous-
koulutusta, ja kun bio- ja kiertotalousosaamiseen satsataan, löytyy alueelta aikanaan myös osaajia erilaisten 
yritysten tarpeisiin, sekä innovaatioiden kehittäjiä.  
 
Johtopäätöksiä SWOTista (täydentyy) 
Tuomalla esiin nuorisovaihtoja ja kansainvälistymismahdollisuuksia, sekä luomalla kanavia harjoitteluihin 
maaseudun ja kalatalouden yrityksissä lisätään nuorten kiinnostusta yrittäjyyteen. Kaakon ryhmien 
yhteistyönä yritetään saada nuoria mukaan kansainväliseen yhteistyöhön, ja ERASMUS-mahdollistaa 
käytännön kokemustenvaihtoa. Yhteiskunnallisen, osuuskunta- ja osa-aikayrittäjyyden esiin nostaminen 
madaltavat nuorten – sekä maahanmuuttajien - kynnystä testata omia yrittäjyystaitoja.  
 
Ympäristötietoisuutta sekä valmiuksia vastata uhkiin ollaan valmiita parantamaan sidosryhmien kanssa. 
Kaakon Leader-ryhmät ovat keskustelleet ja sopineet yhteisistä ympäristökoulutuksista ja 
tiedonvälityksestä alueiden toimijoille sekä Leader-hallituksille. Yhdessä kalatalouden sekä 
ympäristötoimijoiden kanssa mietitään Älykäs kylä- konseptilla ratkaisuja tai sopeutumiskeinoja hylje- ja 
merimetso-ongelmiin, myös Itämeren tasolla, jotta lähikalaa on saatavissa jatkossakin. 
 
Yrittäjiä tuetaan toteuttamaan kokeiluja sekä kannustetaan yhteishankkeisiin, ja laajemmalla verkostolla 
kokeilemaan uusia asioita. Erityisesti panostetaan sektori- ja maakuntarajat ylittävän yhteistyön 
rakentamiseen sekä matalan kynnyksen kansainvälistymiseen, jotka ovat osoittautuneet kiinnostaviksi 
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yksinyrittäjille. Lisäksi tehdään yhteistyötä elinkeinoyhtiön sekä viranomaisten kanssa, jotta neuvonnan 
rajapinnat ja rahoituskäsittely sujuu nykyistä paremmin asiakkaita ajatellen.  
 
Monipaikkaisen asumisen luomiin tarpeisiin voidaan vastata joko lisäämällä jo olemassa olevien yritysten 
palveluita tai osa-aika- tai kausiyrittäjyyttä. Myös yhteiskunnallinen ja osuuskuntayrittäjyys voi olla ratkaisu 
syrjäalueilla, missä liiketaloudellisesti kannattavaa toimintaa ei ole mahdollista saada syntymään. 
Edistetään monipaikkaisen asumisen esiin nostoa, jolloin osa-aikaiset asujat voivat innostua palvelujen 
tuottamiseen – ja ainakin hyödyntävät niitä pidemmän aikaa alueella asuessaan. Etsitään erityispiirteisiin, 
kuten saaristoon liittyviin haasteisiin paikallisia ratkaisuja, jotka tukevat elinvoimaisuutta ja ympärivuotista 
asumista osallistumalla TEM:n kansalliseen asuttujen saarten Habitability- verkostohankkeeseen.  
 
Tuodaan esiin mahdollisuuksia, joita löytyy esim. EU-tason verkostoista tai yhteistyöstä kollega-alueiden 
kanssa osaamiseen liittyen, ja rakennetaan yhteistyötä LUT:n suuntaan. Hyödynnetään kansainvälisiä 
yhteyksiä ja tuodaan esimerkkejä innovaatioista alueelle naapurimaista, esim. Vihreän vyöhykkeen 
yhteistyön avulla. Alue kulkee Euroopassa osin entisillä rajavyöhykkeillä ja vaikka itärajan ylittävä yhteistyö 
nyt on käytännössä mahdotonta, saman teeman parissa toimivia tahoja löytyy Virosta alkaen Kreikkaan 
asti; on järkevää etsiä yhteistyössä erilaisia tapoja hyödyntää näitä alueita kestävästi. Kiinnostusta 
yhteistyöhön on noussut jo useammista Leader- ja Kalaleader-ryhmistä Itämeren rannikkoalueilta.   
 
Leader-toiminnalle aktiivisuutta ja osallisuutta nostavana työtapana on alueella suuri tarve, erityisesti kun 
yritetään vaikuttaa yhteisöllisyyden ja aktiivisuuden avulla sosiaaliseen hyvinvointiin ja osallisuuteen. 
Tämän on todettu olevan yksi Leader-toimintatavan tärkeimmistä lisäarvoista. Vaikka Leader-rahoituksella 
ei kyetä ratkomaan isoja rakenteellisia ongelmia tai esim. nettiyhteyksien puutetta tai EU pakotteiden 
negatiivisia vaikutuksia, voidaan Leader-periaattein toimimalla vaikuttaa positiivisesti alueen asukkaiden 
aktiivisuuteen ja tunteeseen, että jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen 
sekä viihtyvyyteen, mikä taas vaikuttaa pitovoimaan.  
 
5. Valitut kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja niihin liittyvät toimet  
 
Kaikilla valituilla kehittämisen kokonaisuuksilla halutaan etsiä, testata ja löytää rakenteellisiin ongelmiin 
paikallisin keinoin älykkäitä, toimivia ratkaisuja, joilla vahvistetaan alueen maaseudun monipuolisuutta. 
Leader-toiminnalla ei kyetä ratkaisemaan laajakaistaverkkojen eikä mittavampien huoltovarmuuden 
kannalta tarpeellisten infratoimien toteutumista, vaikka nämä alueella tarpeellisina ovat esiin nousseetkin. 
Kekseliäitä ratkaisuja näihin kuitenkin päästään hakemaan, yhteistyössä sektorirajat ylittävien verkostojen -
myös alueiden – ja kansainvälisten- kanssa. Samalla tarkoituksena on tukea digiosaamisen parantamista, ja 
digitaalisuuden hyödyntämistä kaikissa painopisteissä.  
 
Toiminnalla aiotaan olla mukana tukemassa työllisyyden lisääntymistä -erityisesti maataloudessa naisten 
osalta - ja alueen elinvoimaisuuden kasvua. Nämä asiat vaikuttavat nuorten kiinnostukseen palata alueelle- 
sekä vahvistavat pitovoimaa alueella jo asuvia ajatellen.  
 
Viihtyisyyttä ja yhteisöjen toimintaa uudistaen kyetään lisäämään eri ikäisten ja taustaisten asukkaiden 
sosiaalista osallisuutta, matalan kynnyksen osallistuminen mahdollisten. Näin kyetään vahvistamaan 
sosioekonomista rakennetta toiminta-alueella. Lisäarvoa toimenpiteisiin saadaan alueiden- ja 
kansainvälisellä yhteistyöllä, jota on pohjustettu jo esim. Vihreän vyöhykkeet teemassa sekä Itämeren 
alueen asioissa.  
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Painopiste 1: yrittäjyys ja elinkeinot 
Tavoitteena on kokeilujen ja uusien avausten hyödyntäminen, yhteishankkeiden ja laajempien verkostojen 
aikaansaanti. Tuoda monimuotoisen maaseudun elinvoimaisuuden tukemiseksi tietoa yhteiskunnallisesta 
yrittäjyydestä ja rohkaista kohti osuuskunta- ja osa-aikayrittäjyyttä.  
Tavoitteita on mietitty eri toimialojen näkökulmasta sekä yleisesti, ja toimijoiden kanssa on kirjattu 
muutamia toimenpide-esimerkkejä:  

• luontomatkailussa oheispalveluiden lisääminen: lähiruoka, majoitus ja muut palvelut 
(pyörävuokraamo, kanoottivuokraus yms.)  

• pienimuotoisen/sivutoimisen toiminnan käynnistämisen edistäminen matkailu- ja 
saaristotoimijoille (esim. yhteistyössä Kalaleader-toiminnan kanssa, mahdollisten 
sukupolvenvaihdoksia kannattavuuden lisääntymisen kautta)  

• maatilojen pienet kokeilut (Maa- ja puutarhatalouden tuotantoedellytysten parantaminen, 
työllistymismuodot erityisesti naisille, nuorille ja maahanmuuttajille) 

• lähituotteiden luomiseksi ja kehittämiseksi tehtävät kokeilut, ja tuotteet paremmin esiin sekä 
jatkuvammin saataville (toreille, ja kausimyyntiä/-myymälöitä ympärivuotisiksi) 

• raja-alueelle erityisten teemojen, -Euroopan Vihreän vyöhykkeen ja Salpalinjan sekä 
Kuninkaantien -, hyödyntäminen laajemmin yritysten tarjonnassa ja tuotteissa (alueiden ja 
kansainvälisenä yhteistyönäkin)  

• vaihtoehtoisten asiakasryhmien, tuotteiden ja toimintatapojen löytäminen korvaamaan 
menetettyjä Venäjä-markkinoita ja asiakkaita (hyödyntäen esim. Europe Direct verkostoa) 

• kiinnostavien toimintamallien löytäminen esimerkiksi 3. sektorin toimijoille muilta alueilta, 
esim. yhteiskunnallisesta yrittäjyydestä tai osuuskuntatoiminnasta (esim. yhteistyötä Älykäs 
kylä- toimintasuunnitelmien toteuttajien kanssa) 

• ilmastonmuutoksen ja kuluttajien tottumusmuutokset huomioivien innovaatioiden 
kehittäminen sekä kokeilut, ml. biotalous (esim. kierrätysmateriaalien hyödyntäminen, 
eläinperäisiä tuotteita korvaavat innovaatiot) osin yhteistyössä Kalaleader-toiminnan kanssa 

• verkostomaisen toimintatavan edistäminen saman alan toimijoiden kesken (kilpailijasta 
yhteistyökumppaniksi, oman alueen ulkopuolellakin)  

• sektorirajat ylittävän yhteistyön edistäminen, innovaatioiden kehittämiseksi, yhteistyönä 
oppilaitosten ja verkoston toimijoiden kanssa 

• digitalisaation ja sähköisten palvelujen kehittäminen (esim. olemassa olevien kuljetus- ja 
ostoalustojen jatkokehittely sekä hyödyntäminen): alkuun päästy hyvin korona-aikana 

 
Mittarit 2023-2027  

• uudet yritykset 2 kpl  
• tuetut yritykset 10 kpl  
• pienhankkeet 15 kpl 
• maatalouden kokeilut 6 kpl  
• yhteiskunnallisen- tai osuuskuntayrittäjyyden hankkeet 3 kpl  
• syntyneet nais- tai nuorisotyöpaikat 5 kpl 
• ympäristö- ja ilmastotoimet 7 kpl  
• yhteistyötoimet 3 kpl  
• alueen erityisteemoja hyödyntäneet toimet 7 kpl  
• syntyneet yhteistyöverkostot 3 kpl  
• yhteistyötoimet Kalaleader-toimijoiden kanssa 4 kpl  
• miten digitalisaation hyödyntämiseen liittyvät toimet? 

 
Painopiste 2: yhteisöt ja monipaikkainen asuminen 
Tavoitteena on paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä Älykkäät kylät-toiminnalla kylien ja yhteisöjen 
toiminnan uudistaminen sekä ajantasaistaminen.  Monipaikkaisten ja uusien asujien matalan kynnyksen 
mukaan saamisella pyritään yhteisöjen kehittämiseen sekä virkistyspalvelujen monipuolisempaan tuottamiseen. 
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Samalla tavoitellaan asukkaiden parempaa osallisuutta ja elämänlaadun paranemista sekä kestävästi 
kohennettua, viihtyisämpää elinympäristöä. 
Tavoitteita on mietitty eri toimintojen näkökulmasta sekä yleisesti, ja toimijoiden kanssa on kirjattu 
muutamia toimenpide-esimerkkejä:  

• kyläyhdistysten roolia aktivoidaan, jotta paikalliset, kestävästi tuotetut palvelut ja muu 
paikallinen tieto saadaan helpommin löydettäviksi (tukien samalla matkailutoimintaa) 

• parannetaan kylien ja toimijoiden digivalmiuksia yhteistyötahojen kanssa (korona-ajan 
kokemuksista oppien) 

• uusien ja monipaikkaisten asukkaiden kotouttaminen ja osallistaminen (esim. 
’kyläkierrospassin’ avulla) 

• kannustetaan yhdistyksiä innostamaan nuoria mukaan näiden osallistamiseksi paikalliseen 
kehittämiseen (esim. ERASMUS-yhteistyön, ALMA-hankkeiden ja muun kansainvälisen 
toiminnan avulla) 

• pop up -tyyppiseen toimintaan aktivoiminen tapana saada uusia toimijoita mukaan (luomalla 
matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia yhteisölliseen toimintaan) 

• osana Älykäs kylä kehittämistä kylien brändäys, oman identiteetin löytäminen ja ’me-hengen’ 
luonti (tarinat ja tavat esiin, hyödyntäen jo olevia digitaalisia ’tarina- ja reittialustoja’) 

• luodaan uusia luontoon tai liikuntaan liittyviä tapahtumia, jotka erottuvat massasta 
(uskalletaan kokeilla ”hullujakin ideoita”, sekä ammennetaan oman kylän brändiä)  

• kehitetään kestävästi luontokohteita hyvinvointikohteina tai harrastuspaikkoina, huomioiden 
erityisryhmien tarpeet (mahdollisuuksien mukaan esteetön pääsy, selkokieliset ohjeet) 

• innostetaan kyliä ja yhdistyksiä osana osallisuuden vahvistamista parantamaan olemassa olevia 
tiloja ja rakennelmia vastaamaan tulevaisuuden tarpeita (mm. energiatehokkuus, digitaaliset 
valmiudet, muuntuvat tilat) 

• laajennetaan kokemustenvaihtoa ja yhteistyötä oman alueen ulkopuolelle uusien ideoiden 
löytämiseksi alueen kehittämiseen (hyödynnetään mm. Habitability- ja  COMCOT sekä SEIC-
verkostoja, jotka on jo Sepralla olemassa aiemman toiminnan kautta) 

• hyödynnetään Vihreällä Vyöhykkeellä sijaintia alueiden- ja kansainvälisen yhteistyön 
edistämiseksi paikallisten yhteisöjen kesken 

• nähdään seniorit voimavarana, joista suuri osa on hyväkuntoisia ja osaavia sekä yhä 
talkoohenkeä yllä pitäviä 

• tavoitellaan esteettömyyttä aina kun se on kohtuudella mahdollista  
 

Mittarit 2023-2027 
• älykkäät kylät toimintasuunnitelmat 3 kpl 
• älykkäät kylät paikalliset toimet 6 kpl 
• ympäristö- ja ilmastotoimet 5 kpl 
• paikallisidentiteettiin liittyvät toimet  
• digivalmiuksia parantaneet toimet  
• nuoria osallistavia toimia  
• monipaikkaisia ja uusia asukkaita huomioivat toimet  
• esteettömyyttä lisäävät toimet  

 
Painopiste 3: ympäristö  
Tavoitteena on ympäristötietoisuuden lisääminen alueella sekä keinojen kehittäminen ilmastonmuutokseen 
sopeutumiseen liittyen. Toiminnalla halutaan tukea luonnon monimuotoisuutta ja vesistöjen suojelua sekä 
pienimuotoisia kunnostustoimia. Ympäristöteemaan kannustetaan asukkaita aktiivisemmin hyödyntämään 
kestävästi lähiluontoa sekä luonnontuotteita ja olemaan avoimia mm. kimppakyytiliikkumiselle.  
Tavoitteita on mietitty eri alueiden näkökulmasta sekä yleisesti, ja toimijoiden kanssa on kirjattu muutamia 
toimenpide-esimerkkejä: 

• alueella on sisävesistöjä kohtuullisen paljon ja vähemmän tunnettuja tulee hyödyntää 
kestävästi enemmän (esim. luomalla melontareittejä taukopaikkoineen)  
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• virta- ja rantavesien sekä pienten lampien osalta ekosysteemien ennallistamista tuetaan 
pienimuotoisin yhteisöjä osallistavin toimin 

• digiosaamisen lisääminen (palveluita maaseudulle kestävästi ja vähemmällä liikkumisella) 
• jatketaan kiertotalouden ja kierrätyksen esiin nostamista 
• tuodaan tietoa ja esimerkkejä vihreästä ja sinisestä biotaloudesta  
• toteutetaan asuttavuusanalyysiä paitsi asutuissa saarissa myös kylissä, joita kiinnostaa 

älykkään strategian laatiminen  
• ilmastonmuutoksen vaikutusten ehkäiseminen (mm. tukemalla muutoksille herkkien lajien 

suojelua, toteuttamalla puunistutustalkoita ja tarjoamalla tietoa sekä esimerkkejä 
ilmastotoimista muualta) 

• kannustetaan toteuttamaan pölyttäjille suotuisia alueita yhteisten kokoontumistilojen 
pihapiireihin sekä tarjotaan tietoa hyödyllisistä lajeista kotipuutarhoihin (hyödyntäen esim. 
Marttojen Monipuolinen kotipiha-hankekokemuksia) 

• lisätään vuorovaikutusta kalavesien omistajien kanssa (mm. uusien alueiden käyttöön 
saamiseksi yritys- ja virkistystoimintaan, huomioiden merialuesuunnitelman sisältö sekä 
ympäristöasiat) 

• nostetaan esiin lähituotteiden ja palvelujen hiilijalanjälkeä niin asukkaille kuin 
päätöksentekijöille (esim. toisarvoisen kalan merkitystä kestävänä ruokana) 

• herätellään kylien ja taajamien asukkaita huomaamaan lähiasuinympäristö ja sen säilyttäminen  
• yhteiset tilat kestävän kehityksen mukaisiksi (esim. kylätalojen lämmitysjärjestelmät ajan 

tasalle, kierrätysmahdollisuudet) 
• tarjotaan nuorille tietoa kestävästä liikkumisesta (sähköpyöräily, junaliikenne, Euroopan 

komission Interrail-lippukampanjat, kimppakyytisovellukset) 
• kehitetään saaristossa rantautumis- ja piensatamia, jotta ne vastaavat kestävän kehityksen 

käyttötarpeita (kompostoivat käymälät, opastetaulut ja neuvonta) 
• Vihreän vyöhykkeen puitteissa tehtävä alueiden- ja kansainvälinen yhteistyö Itämeren alueen 

suojelun edistämiseksi sekä virkistystoiminnan edistämiseksi 
 

Mittarit 2023-2027 
• Ympäristö- ja ilmastotoimet 6 kpl 
• pienhankkeet 8 kpl 
• tiedonvälitykseen liittyvät toimet 3 kpl 
• rakennus- ja kunnostustoimet 7 kpl 
• nuorille kohdennetut toimet 5 kpl 
• yhteistyötoimet 4 kpl 
• Itämeren alueen yhteistyötoimet 
• yhteisöjä osallistavat talkootoimet 
• sisä- ja virtavesitoimet 

 
Yleisesti arvioidaan jokaisen toimen osalta sen ympäristövaikutuksia, kestävän kehityksen mukaisuutta sekä 
innovatiivisuutta. Innovatiivisuutta tarkastellaan suhteessa siihen, miten yksittäinen hanke tukee 
Sepra2030 strategian toteuttamista, joka on pyritty rakentamaan aluetta uudistavaksi ja innovatiivisia 
avauksia sisältäväksi. Innovatiivisuuden mittareita hankkeissa ovat mm.   

- Uudet yhteistyömallit ja kumppanuudet 
- Uudet tuotteet, tapahtumat, toimintatavat, rahoitusmallit ja olemassa olevien tekniikoiden uudet 

käyttötavat 
- toiminnan olevan jotakin yhteisön normaalistoiminnasta poikkeavaa; uusi tapa toimia, toimijalle 

uusi hankinta tai rakennelma 
- toiminnan siirrettävyys, vaikutusten laajuus. 
- yhteistyö yrittäjien tai muiden toimijoiden välillä 
- uusi toimiala yritykselle  
- kokeilu 
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- toiminnan monipuolistaminen tapoja uudistaen 
 

6. Rahoitussuunnitelma (lisätään ennen hallituksen käsittelyä, kun rahoitusosuudet on päätetty) 
 

Painopiste EU (43%) Valtio 
(37%) 

Kunta 
(20%) 

Julkinen 
yht. 

Yksityinen 
(tavoite) 

Kokonaisrahoitus 

Yrittäjyys ja 
elinkeinot 

      

Yhteisöt ja 
monipaikkaisuus 

      

Ympäristö       
Strategiaa 
toteuttavat 
toimet yht.  

      

Toimintaraha       
 
 
7. Toimeenpanon kuvaus  
 
Sepran hallinto ja organisaatio 
Hallitus on yhdistyksen organisaation tärkein osa, joka johtaa ja linjaa toimintaa. 9 + 9 -jäsenisen hallituksen 
jäsenvalinnoissa huomioidaan kolmikanta ja alueellinen tasapuolisuus sekä tavoitteellisesti sukupuoli- ja 
ikäjakauma. Jäsenistä muutama nimetään asiantuntijajäseniksi Sepran jaostoihin (kalaleader- ja 
kaupunkijaosto) sekä teemaryhmiin. Hallitus osallistuu aktiivisesti mm. tiedottamiseen ja jäsen- sekä 
varainhankintaan ja sen toivotaan sitoutuvan työhönsä neljäksi toimintakaudeksi peräkkäin.  
 
Avoimen ja keskustelevan hallituksen toiminta on kiitettävän aktiivista. Työskentelyilmapiiri on positiivinen 
ja hallituksen sekä työntekijöiden kesken vallitsee selkeä ymmärrys siitä, mitkä ovat toiminnan tavoitteet ja 
kuinka niihin parhaiten yhdessä päästään. Vuoden alussa hallituksella on orientoitumistilaisuus, jossa 
käydään läpi mm. Leader-periaatteet, hankearvioinnin perusteet sekä strategian seuranta.  
 
Sepralla on kolme teemaryhmää sekä nuorisotiimi, joihin liittyminen on kaikille mahdollista. Jäsenten kausia 
ei ole rajattu. Painopisteiden mukaan perustetut ryhmät toimivat hallituksen ja työntekijöiden tukena sekä 
myös uusien hallitusjäsenten kasvualustana. Sepran kolmessa teemaryhmässä on mukana noin 30 ihmistä, 
jotka edustavat eri taustoja; yksittäisiä kyläaktiiveja, yrittäjiä, neuvontajärjestöjen ja oppilaitosten edustajia. 
 
Teemaryhmien pääasiallinen tehtävä on tukea oman painopisteensä edistämistä ja kuulla Sepran 
hankehakijoita, arvioida hankkeiden toteutumismahdollisuuksia ja toimijoiden resursseja 
asiantuntijanäkökulmasta sekä antaa toimijoille vinkkejä ideoiden eteenpäin kehittämiseen.  
 
Nuorisojaoston toiminnan käynnistäminen on osoittautunut erittäin haastavaksi, vaikka sitä on yritetty jo 
vuosia. Nyt kansallisesti on hyödynnettävissä useita esimerkkejä onnistuneesta toiminnasta, ja Seprassa 
uskotaan, että oman Nuorisotiimin toiminta saadaan vihdoinkin käyntiin uuden kauden alussa. Tarkoituksena 
on laatia Nuorisojaostolle uusi toimeksianto, ja nimittää jaosto viimeistään v.2023 syksyllä. Sillä on 
käytettävissään myös huomattava määrä ns. vanhaa kuntarahaa sekä yhdistyksen omia varoja, joita se voi 
kohdentaa nuorten pieniin hankkeisiin ja toteuttaa itsekin tapahtumia. Ajatuksena on hakea Nuorisoleader-
lähettiläitä kouluista ja harrastajaryhmistä, ja kasata näistä aktiivinen verkosto, joka toimii Nuorisojaoston 
pohjana.  
 
Työtiimi on laajentunut 5-6 hengen asiantuntijatiimiksi, jonka vastuualueet on jaettu selkeästi, vaikka 
toimitaan yhtenäisenä tiiminä. Työtiimi jakaa vastuun tehtävien hoitamisesta työnkuvaustensa mukaisesti. 
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Toiminnasta työtiimin jäsenet raportoivat hallitukselle Leader- raportoinnin sekä vuosikertomusten 
yhteydessä vähintään kahdesti vuodessa. Työntekijöistä 3 on kokoaikaista sekä 3 osa-aikaista, useimmilla 
vuosien kokemus. 2018 laajan selvityksen jälkeen tehtävänkuvia päivitettiin. Riskienhallinta-analyysi sekä 
selkeät prosessi- ja tehtäväkuvaukset on tehty.  
 
Toiminnanjohtaja vastaa Leader Sepran toiminnan kokonaisuudesta, johon Leader-toiminnan lisäksi kuuluu 
kiinteästi kalatalous- ja kaupunkitoiminta sekä EU-tiedotus. Toiminnanjohtaja vastaa taloudesta 
kokonaisuutena. Toiminnanjohtaja on henkilöstön lähiesimies ja vastaa työtehtävien jaosta sekä toiminnan 
koordinoinnista. Toiminnanjohtaja vastaa säännöllisestä yhteydenpidosta alueen kuntiin ja pitää huolta 
sidosryhmäyhteyksistä.  Toiminnanjohtajan vastuulla on myös kansainvälinen toiminta.  

 
Hankeneuvojan päätehtävä on yhteisöjen aktivointi, yhteisöhankkeiden hakemusten valmistelussa 
auttaminen ja viestintä. Hän valmistelee hankkeet hallituksen käsittelyä varten. Hankeneuvojan vastuulla on 
hakemusten seuranta ja käsittely Hyrrässä sekä yhteydenpito viranomaisiin hankkeisiin liittyen. 
Hankeneuvoja huolehtii yhteydenpidosta hanketoimijoihin.  Yrityshankeneuvoja vastaa samoista asioista 
yritysten osalta. Kalaleader-aktivaattori vastaa Kalaleader-strategian ja aktivointihankkeiden toimenpiteiden 
suorittamisesta hankeneuvojien tapaan ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  
 
Koordinaattoreiden tehtäviin kuuluu mm. taloushallinnon asioita, viestintää ja erityisiä kalatalous-, kaupunki- 
sekä hankeasioita.  Tarpeen mukaan työtiimi osallistuu myös yhdistyksen omien hankkeiden toteuttamiseen. 
 
7.2 Aktivointi ja hankeprosessi 
Aktivointi 
Aktivoinnin tarkoitus on innostaa asukkaita oman alueensa ja toimintansa kehittämiseen sekä tiedottaa 
rahoitusmahdollisuuksista. Aktivointiin kuuluu myös avustaminen ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa 
hankkeiksi.  
 
Aktivoinnista vastaa käytännössä pääosin Sepran työtiimi, mutta myös hallituksella, teemaryhmillä ja muilla 
sidosryhmillä on tärkeä rooli tiedon välityksessä. Näiden tahojen toivotaan myös rohkaisevan toimijoita 
olemaan Sepraan yhteyksissä, ja mietinnässä on esim. käyntikorttimainen info jaettavaksi tarvitsijoille.  
 
Aktivointia kohdennetaan erityisesti niille toiminta-alueen kylille ja alueille, joilla on ollut hanketoiminnassa 
hiljaisempaa sekä niille strategian osa-alueille, jotka eivät ole toteutuneet suunnitellusti. Hallitus päättää 
toiminnan painotuksista vuosittain. Sepran toimistolla seurataan jatkuvasti, miten aktiivisia eri puolilla 
aluetta on oltu hankehakemusten kanssa: seinällä on alueen kartta, jonne hankkeet lisätään, ja josta 
seurataan eri alueiden aktiivisuutta. Myös sidosryhmien kanssa käydään läpi yhteistyöteemoja paitsi 
teemaryhmissä myös erilaisissa tapaamisissa, ja tapahtumien järjestämisen yhteydessä. 
 
Aktivointia ja viestintää toteutetaan kyläilloissa, hanketapaamisissa, hankeretkillä, koulutuksissa sekä 
yhdistyksen tiedotteiden ja lehdistötiedotteiden kautta. Sähköisiä kanavia ovat omat kotisivut, sähköinen 
uutiskirje ja yhdistyksen Facebook-sivut ja Instagram. Sepra on myös mahdollisuuksiensa mukaan mukana 
yhteistyöryhmissä ja tapahtumissa, joita yhteistyötahot ja sidosryhmät järjestävät. Laajojen verkostojensa 
sekä hallitus- ja teemaryhmäjäsenten avulla Sepra kykenee ’näkymään’ alueella paremmin kuin mitä 
työtiimin koko antaisi ymmärtää. 
 
Hankeprosessi 
Kaikki hanke- ja yritystukihakemukset tulevat vireille sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Hakijoita 
rohkaistaan ottamaan yhteyttä Leader-toimistoon jo hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä. Asiakasta 
neuvotaan tutustumaan sepra.fi-sivuihin, joista löytyy ohjeita. Asiakkaaseen pyritään olemaan yhteydessä 
hankkeen muokkauksen aikana ja opastamaan hanketta oikeaan suuntaan niin, että sen suunnittelussa 
otetaan huomioon Sepran strategia ja sen tavoitteet. Työntekijät auttavat hankesuunnitelman 
jalostamisessa ja hankeprosessin kaikissa vaiheissa. 
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Hakijat pääsevät tapaamaan teemaryhmää viimeisten ideoiden hiomiseksi ja näkökantojen laajentamiseksi. 
Ryhmä keskustelee hankeideasta ja käy hakijan kanssa läpi sitä, miten hyvin hanke toteuttaa Sepran yleisiä 
tavoitteita tukea digitaalisuuden toteutumista, kestävää kehitystä ja nuorten osallistamista.   
  
Hallitus arvioi hankkeen Sepran kriteereiden perusteella ja tekee tarpeellisuusharkinnan.  Valintakriteerit 
painottuvat Leader-toiminnan periaatteisiin sekä paikallisesti määriteltyihin tarpeisiin. Hallitus päättää 
hankkeiden tukiprosentin. Puolletuille hankkeille hallitus valitsee keskuudestaan hankeyhteyshenkilön, joka 
pitää yhteyttä hanketoimijaan, ja tuo terveiset hankkeesta hallituksen kokouksiin.  
 
Hallitus linjaa vuosittain tai väliarviointia tehdessään strategian toteutumistilanteen mukaan toiminnan 
painotukset ja arvioi hankkeiden rahoitustarpeen tältä pohjalta. Kokouksessa hallitus keskustelee hankkeen 
tarpeellisuudesta Sepran strategian toteutustilanteeseen nähden. Tarpeellisuusharkinnassa hallituksen 
vahvuutena on vahva paikallistuntemus. Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on 
toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä: Sepra 2030-strategian mukaisuus, paikallislähtöisyys, kyky 
toteuttaa hanke suunnitellusti ja pyrkimys luoda uutta. Jos nämä kriteerit täyttyvät, lähdetään hanketta 
arvioimaan sen painopisteen kriteerien mukaan, mitä hanke toteuttaa. Kriteereiden mukainen 
tärkeysjärjestykseen asettelu on osa päätösmenettelyä. Lausunnot, valintaprosessin perustelut sekä 
seurantaryhmäterveiset kirjataan selkeästi ylös prosessin eri vaiheissa. 
 
Hallituskäsittelyn jälkeen ELY-keskus tekee hankkeelle laillisuustarkastuksen. Saatu päätös viedään omaan 
seurantajärjestelmään, ja hankkeista tiedotetaan Sepran omissa kanavissa.  
 
Aloittavien hankkeiden kanssa järjestetään aloituspalaveri, jossa käydään läpi hankkeiden toteuttamisen 
kannalta keskeiset asiat, jotta toiminnan edistymisen seuranta ja hankeraportointi sujuu ongelmitta.  
Maksatusosaamiseen liittyen yhteistyötä tehdään ELY-keskuksen kanssa mm. yhteisissä 
koulutustilaisuuksissa. Tavoitteena on järjestää jokaisen hankkeen toimijoiden kanssa ’päätöskahvit’, jossa 
käydään läpi kokemuksia prosessista, ja hankkeen päättymisen jälkeen toteuttajalta kerätään myös 
nimetöntä palautetta hankkeen sujumisesta. Hankkeiden käsittelyprosessi on kuvattu yksityiskohtaisemmin 
Sepran toimintaohjeessa. 
 
 
7.3 Yhteistyö ja verkostot 
 
Sepran verkosto on monipuolinen. Koulutusten ja isojen tapahtumien järjestelyssä mukana on toimijoita 
kuten elinkeinoyhtiö Cursor, ProAgria, MTK, maakunnallinen kyläyhdistys, oppilaitoksia, seurakuntia ja 
kuntia. Toimijoiden osaamista on helppo tukea tekemällä yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa. Kuntien ja 
SRK:n mukana olo on keskeistä; isoja tilaisuuksia järjestetään heidän alueillaan, kuten Kymenlaakson 
Maaseutufoorumi Merimuseo Vellamon tiloissa joka toinen vuosi, yhdessä n. 10-12 toimijan kanssa, KAS 
ELY mukaan lukien. Toimijajoukko vaihtelee, ja mukaan pyydetään ne, joita foorumin teema koskettaa - 
samalla verkostoon löydetään uusia tahoja. Maailma Kylässä -tapahtuman tapainen Maailma Kymissä -
tapahtuma pidetään Kotka-Kymin SRK:n tilojen ympäristössä. Kylille mennään paikallisten yhdistysten 
kanssa; heillä on suorat linkit asukkaisiin.  
KS ryhmien kesken on tehty voimavara- ja verkostoanalyysiä, ja toteutettu kv-hanketta; yhteistyö jatkuu 
yhä. Sepran alueella ei ole yliopistoa, mutta Länsi-Saimaan alueella on LUT; tätä yhteyttä päästään 
hyödyntämään jatkossa Sepran toiminnassakin. Maakuntaliitto on todettu verkostoanalyysissä tahoksi, joka 
tarvitaan lähemmäs, ja tätä edistetään ED-ja Kalaleader-toiminnan avulla. Maakuntatasolla Leader-ryhmien 
ja maakunnallisen kyläyhdistyksen sekä oppilaitosten yhteistyötä tiivistetään määrätietoisesti, mm. 
asettamalla yhteisiä tavoitteita teemojen edistämiseksi, sekä koordinoimalla viestintää. 
Sepra on mahdollisuuksiensa mukaan mukana yhteistyöryhmissä ja tapahtumissa, joita yhteistyötahot ja 
sidosryhmät järjestävät. Naapuritoimintaryhmien kanssa tehdään paljon käytännön yhteistyötä ja laaditaan 
mm. yhteisiä kannanottoja sekä esityksiä ELY:n ja muille tahoille. Kymenlaakson Kylien kanssa yhteistyö on 
tiivistä. Aika ajoin pyritään tapaamaan alueen kansanedustajia ja tuomaan esiin keskeisiä asioita niin 
toimintaryhmätyöstä kuin kylätoiminnastakin.  
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EU-tason yhteistyö muiden kuin MS-rahaston ja EMKVR:n toimijoiden kanssa on tuonut uusia 
yhteistyötapoja- ja verkostoja. ED Kymenlaakso- tietopisteenä kontaktit saadaan kätevästi mm. Creative 
Europen, kansalaisten Euroopan ja Eurooppa nuorten toimijoihin. Yhteistyö         Metsähallituksen kanssa 
Fennoskandian Vihreän vyöhykkeen teemaan liittyen on päättynyt, mutta toiminnan aikana luotiin hyvät 
yhteistyösuhteet. Kalaleader- verkostossa on mukana LUKE ja yhteistyö jatkuu eri teemojen puitteissa.  
 
Älykkäiden rannikkokylien yhteistyö Latviaan on käynnistynyt ja jatkuu tulevina vuosinakin. Elinvoimaisen 
asutun saariston Habitability-verkosto on saanut TEM-rahoituksen, ja toimintatapaa pyritään hyödyntämään 
asuttujen saarten kokemuksen jälkeen myös kylien kehittämisessä. Saaristo on se osa-alue Sepran 
kehittämistyössä, missä toimenpiteet nivoutuvat sujuvasti limittäin Kalaleader-toiminnan kanssa. Jo nyt on 
nähty, että kun saaristo- ja rannikkoaluetta päästään kehittämään kahden ohjelman kautta, voidaan 
kehittämistyövälineeksi valita aina tapauskohtaisesti toimijan kannalta paras väline. Etelärannikon 
Kalaleader-toiminta hyödyttää Sepran rannikkoaleen ja saariston kehittämistä, ja toisaalta, koska Kalasta 
Etelärannikolle Elinvoimaa strategia kattaa koko etelärannikon Virolahdelta hankoon, sen kautta on päästy 
tiivistämään yhteistyötä myös rannikkoalueiden Leader-ryhmien kanssa. Tästä esimerkkinä esim. Älykäs 
kylä-kehittäminen Latvian toimijoiden kanssa, sekä TEMin Habitability-hanke.  
 
Leader-toimintatavan mukaista toimintaa Kotkan keskustan osalta jatketaan, ja tässä hyödynnetään jo 
luotuja verkostoja. Toisaalta toivotaan, että ns. kaupunkileader-toiminta käynnistyisi ja jatkuisi muuallakin 
Suomessa, jotta kaupunkijaostolle  saataisiin yhteistyötahoja ja vertaiskokemuksia jaettavaksi. Rahoitusta 
tullaan hakemaan nykyiseen tapaan ESR-puolelta, ja toimintaan voidaan hyödyntää nuorten osalta myös 
yhdistyksen Nuorten minitukia. Kansainvälisissä hankkeissa kuten Interregin ja ERASMUS+:n osalta 
kaupunkialueet voivat olla mukana luontevasti toiminnassa, samoin komission suorarahoitteisessa 
toiminnassa. Missään vaiheessa toimiminen Kotkan keskustassa ei ole aiheuttanut Sepran alueella ongelmia 
tai haasteita; viestinnässä on painotettu maaseuturahoituksen rajauksia ja keskustatoimijoiden 
hanketarpeisiin on etsitty muita kanavia. Ongelmia ei odoteta aiheutuvan jatkossakaan, mutta toimiminen 
kattavasti koko Kotkan alueella katsotaan tarpeelliseksi, jotta osallisuus toteutuu paikallislähtöisessä 
kehittämisessä koko alueella.   
 
7.4 Viestintä 
 
Viestintää hoidetaan sekä alueviestijän toimesta että myös paikallisesti omin voimin. Myös kaudella 2023-
2027 suunnitelmissa on lisäksi yhteistyö kaakkoisen Suomen Leader-ryhmien kanssa, mahdollisesti 
tiedonvälityshankkeiden kautta. Kymenlaakson Leader-ryhmät laativat yhdessä Kymenlaakson kylät ry:n 
kanssa vuosittaisen viestintäsuunnitelman, tavoitteena on yhteistyössä parantaa näkyvyyttä alueella ja 
yhdistää voimavaroja.  
 
Viestintä liittyy kiinteästi aktivointiin ja aktivoinnissa painotetaan verkostomaista työskentelyä. Tapahtumien 
ja tilaisuuksien järjestäminen yksin vie paljon voimavaroja eikä tavoita riittävää määrää ihmisiä. Vaikka 
aktivoinnissa tullaan hyödyntämään yhä enemmän Internetiä ja sosiaalista mediaa pidetään myös perinteistä 
jalkautumista toimijoiden pariin yhä tärkeänä toimintatapana.  
 
Päävälineitä omassa viestinnässä ovat sähköposti- ja puhelinviestintä, www-sivut, Facebook, Instagram, 
kahdesti vuodessa ilmestyvä paperinen tiedote ja noin 10 kertaa vuodessa ilmestyvä sähköinen uutiskirje, 
lehdistötiedotteet sekä lehti-ilmoitukset. Teams-kokoukset ovat tullet kiinteäksi osaksi kommunikointia.   
 
Viestintä on erilaista eri kohderyhmille. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään opinto- ja hankematkoja sekä 
erilaisia tapahtumia. Näillä tavoitetaan suuria määriä asukkaita ja kyetään viestimään käytännön toiminnasta 
sekä konkreettisista tuloksista. Vuosittain kutsutaan sidosryhmäedustajia ja toimijoita tapaamiseen, jossa 
päivitetään yhteistyötilanne sekä tarkastellaan tulevaa toimintaa. Kuntia lähestytään säännöllisillä 
tiedotteilla, kunnanvaltuustoille pyritään lähettämään tietopaketti kerran kaudessa ja lisäksi Sepra pyrkii 
mahdollisuuksien mukaan vierailemaan valtuustojen kokouksissa. 
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Euroopan komission Europe Direct pisteenä, ED Kymenlaaksona toimiminen tukee erinomaisesti Sepran 
viestinnällisiä tavoitteita. Paitsi että sitä kautta saadaan viestintään erillisiä resursseja, saadaan myös paljon 
yhteistyöpyyntöjä välitettäväksi alueen toimijoille, sekä materiaalia ja aineistoja jaettavaksi esim. kouluihin. 
Tämä on tiivistänyt yhteistyötä niin oppilaitosten kuin Kymenlaakson Liitonkin kanssa. Maakuntatason 
viestintäyhteistyön lisäksi uudella puitesopimuskaudella 2021-2025 ED Kymenlaakso toimittaa aineistoja 
myös Etelä-Karjalan kollegaryhmille, jolloin heillä on yksi palvelu lisää tarjota omien alueidensa kunnille ja 
toimijoille.  
 
8. Seuranta ja arviointi 
 
Hankkeiden valinnassa tarkastellaan kaikkien Leader-periaatteiden toteutumista, ja niitä käydään läpi myös 
johtoryhmän katselmuksissa vuosittain. Arvioinnissa huomioidaan tarpeellisessa määrin EU-tason ja 
kansalliset CAP kriteerit, sekä Leader-erityiskriteerit, ja alustavasti on jo mietitty, mitä omia kriteerejä 
tarvitaan. Koska käyttöön tulee uusia työkaluja, on näiden arviointikriteereitä mietittävä tarkkaan, ja 
avattava myös kriteerejä hyvin hallituksen tapaamisissa. Maatalouden kokeiluihin sekä uusiutuvaan 
energiaan liittyviin mittareihin liittyen odotetaan vielä ohjeistusta MMM.stä.  
 
Painotus on jatkuvassa seurannassa, mikä pitäisi olla helpompaa uuden HYRRÄn avulla. Tuloksia ja 
tuloksellisuutta tarkastellaan huolella, ja hanketoimijoita opastetaan näiden raportointiin liittyen, jotta 
saadaan oikeansuuntaisia tietoja. Ohjeistusta tarjotaan mm. hyvän loppuraportoinnin tekemiseen eri 
hanketyypeille. Teemaryhmät ja hallitus keskustelevat kokouksissaan paljon ja hankkeiden sisältö sekä 
tavoitteet suhteessa Sepra 2030 -strategiaan käydään huolella läpi. Valinnassa tarkastellaan aina myös 
läpileikkaavien tavoitteiden toteutumista. Kaikkien hankehakijoiden edellytetään kuvaavan 
suunnitelmassaan, miten heidän toiminnassaan on joko suoraan tai välillisesti huomioitu digitaalisuuden 
toteutuminen, kestävä kehitys ja nuorten osallistaminen. Mitä paremmin toiminta toteuttaa kaikkia 
tavoitteita, sitä paremmin se tukee Sepra 2030 -strategian toteutusta.  
 
Painopisteitä on kolme ja kaikkien toteutuminen on olennaista strategian onnistumisen kannalta. 
Strategiaan ne on sijoitettu tärkeysjärjestyksessä ja rahoituksen kohdentamisella ohjataan painopisteiden 
toteutumista.   
 
Sepralla on käytössä omat valintakriteerit ja määrälliset mittarit valtakunnallisten indikaattorien lisäksi. 
Kriteereillä arvioidaan toimijoiden kykyä toteuttaa hankkeita sekä hankkeiden tarpeellisuutta Sepra 2030-
strategian kannalta. Kriteerit painottuvat Leader-toiminnan periaatteisiin sekä paikallisesti määriteltyihin 
tarpeisiin. Nämä ovat keskeisin kriteeristö, koska Leader-toiminnan kautta tuettavalla toiminnalla tulee olla 
paikallisuuteen liittyvää lisäarvoa.  Alueiden ja kansainvälinen yhteistyö sisältyy painopisteiden 
toteutukseen ja hankkeiden valinnassa tarkastellaan alueiden- tai kansainvälisyyden tuomaa lisäarvoa 
suhteessa paikallisesti toteutettavaan toimintaan. 
 
Kaikkien Sepran kautta rahoitusta hakevien hankkeiden on toteutettava neljä hyväksyttävyyskriteeriä: 
Sepra 2030-strategian mukaisuus, paikallislähtöisyys, kyky toteuttaa hanke suunnitellusti ja pyrkimys luoda 
uutta. Hyväksyttävyyskriteerit on kirjattu ’auki’ jotta hallituksen jäsenillä on aina yhteinen näkemys siitä, 
mitä kullakin hyväksyttävyyskriteerillä tarkoitetaan.  
 
Kun nämä kriteerit täyttyvät, lähdetään hanketta arvioimaan sen painopisteen kriteerien mukaan, mitä 
hanke toteuttaa.  Kriteerit arvioidaan kyllä tai ei -periaatteella. Kyllä-vastaus antaa yhden pisteen, ei-
vastaus nolla pistettä. Yleisten kriteerien kerroin on 3, Lisäkriteerien 1.  
 
Kriteereiden mukainen tärkeysjärjestykseen asettelu kokonaispisteiden avulla on osa päätösmenettelyä. 
Hallitus linjaa vuosittain tai väliarviointia tehdessään strategian toteutumistilanteen mukaan toiminnan 
painotukset ja arvioi hankkeiden rahoitustarpeen tältä pohjalta. Tarpeellisuusharkinnassa hallituksen 
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vahvuutena on vahva paikallistuntemus. Tarpeellisuusharkintaan pohjautuen hallitus antaa hankkeille 0-15 
pistettä, niin, että jokainen jäsen antaa kokoustilanteessa oman pisteensä, mistä sitten lasketaan keskiarvo.  
Hankkeilta kerätään palaute ja itsearviointi hankkeiden päättyessä. Hallitus tarkastelee hankkeiden tuloksia 
vuosiraportoinnin yhteydessä ja linjaa tulosten perusteella seuraavan vuoden tai parin toimintaa. 
Linjauksilla hallitus voi painottaa tiettyjä teemoja tai kokonaisuuksia hankkeiden valintavaiheessa. Hallitus 
asettaa kaikille hankkeille seurantaryhmän, jonka hallitus- tai työntekijäjäsen tuo hankkeen toteuttamiseen 
liittyvät terveiset hallituksen kokouksiin. Teemaryhmät käyvät mahdollisuuksien mukaan 
haastattelemissaan hankkeissa tukemassa toimijoiden työtä. 
 
Määrällisiä mittareita hyödynnetään lähinnä arvioitaessa toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 
Mittareita on viisi kaikille painopisteille yhteistä sekä muutamia kullekin painopisteelle erikseen laadittu. 
Alueiden- tai kansainvälisesti sekä saaristo- tai kalataloustoiminnan avulla tapahtuvaa kehittämistä 
arvioidaan ja mitataan osana niiden toteuttaman painopisteen mittareita.   
 
Haasteena tulosten mittaamisessa on, että suuri osa valtakunnallisista indikaattoreista on hankalasti 
paikalliseen kehittämiseen sovitettavissa. Sepra panostaa entistä enemmän omien sekä Leaderin 
indikaattorien käyttöä ja kerää virallista indikaattoritietoa sen verran, kun sitä rahoittajien taholta 
vaaditaan. Näin päästään paremmin selvittämään se, mikä on Leader-toiminnan todellinen vaikuttavuus.  
  
Oma toiminta ja strategian eteneminen sekä vaikuttavuus:  
Sepra kerää hankkeilta tuloksia ja palautetta oman arviointilomakkeen avulla sekä hankevetäjien 
koulutuksissa 3-4 kertaa vuodessa. Näin saadaan tietoa oman toiminnan kehittämisen sekä toimijoiden 
osaamisen lisäämisen tarpeista. Teemaryhmät saavat arvokasta tietoa arvioidessaan hankkeiden ja 
toimijoiden onnistumista hankekauden päättyessä.  Aiemmin epäjohdonmukaiseen tulosten keräystapaan 
on jo tehty parannuksia toimintaohjeella ja käytäntöä tarkennetaan sekä tehostetaan kaudella 2014–2020, 
kun mittarit ja palautteen keräämistavat muuttuvat. Sähköisen järjestelmän käyttöönoton toivotaan 
helpottavan sisäistä tiedon jakamista.  
 
Innovatiivisen ja itsenäisen toiminnan sekä hallinnollisen sitovuuden yhteensovittaminen on osin 
haastavaa. Jatkossakin pidetään mielessä se, että tilaa on jäätävä Leader-periaatteiden mukaisesti 
innovatiivisuudelle ja kokeiluille, huolehtien samalla hyvän tavan mukaisesta hallinnoinnista.  
Hallituksen toimintavuosi aloitetaan aina orientoitumistilaisuudella, jossa käydään läpi Sepran toiminnan 
periaatteet ja luodaan katsaus tulevan vuoden toimintaan. Hallitukselle tarjotaan kokousten alussa 30 min 
tietoiskuja eri teemoista. Näin mahdollistuu perehtyminen asiaan, joka jäsenille on jäänyt orientoitumisen 
jälkeen vielä vieraaksi. Kaudelle 2014–2020 yhdistyksessä on laadittu omaa osaamista kehittävä 
suunnitelma, jolla yhdistykseen hankitaan lisätaitoja mm. viestinnässä, lähidemokratia-asiassa sekä 
osallistuvassa budjetoinnissa. 
 
Toimijoiden ja sidosryhmien osaamista kehitetään pääosin painopisteiden yhteydessä kuvatuin 
toimenpitein. Näiden toimenpiteiden lisäksi toimijoille tarjotaan hankekoulutusta, valmiuksia 
kansainväliseen toimintaan ja työpajojen sekä opintoretkien muodossa mahdollisuuksia oppia hyviä 
käytäntöjä muualta.  
 
Kansainvälisesti verkostoituneelle yhdistykselle koronapandemia on opettanut uusia asioita: tarvitessa 
tavoitteisiin pääsemiseen voi löytää aivan uusia, osin digitaalisia, toimivia tapoja, kun uskoo omaan 
organisaatioon, tukeutuu hyvään yhteistyöverkostoon ja on valmis oppimaan uutta. 
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