
 

 

Paikalliset voimavarat käyttöön – 
Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tulevaisu us  
 

Paikka: Ministeriöiden kokouskeskus, Mariankatu 9, Helsinki  

Aika: torstai 24.5.2018 

 

Päivää on mahdollista seurata myös netin välityksellä. Linkki lähetykseen löytyy myöhemmin maaseutu.fi-

tapahtumakalenterin kautta.  

 

Päivän aikana kuulemme esimerkkejä paikallisesta kehittämisestä eri puolilta Suomea, kaupungeista ja 

maaseudulta, eri EU-rahastojen tuella. Millaisin eväin ja opein suuntaamme kohti uutta EU:n 

ohjelmakautta? Tavoitteena on käydä vuoropuhelua paikalliskehittäjien, alue- ja valtionhallinnon välillä ja 

muodostaa yhteistä näkemystä siitä, miten EU-rahat saataisiin parhaiten tukemaan asukkaiden omaa 

tekemistä ja alhaalta ylös lähtevää kehittämistä.  

 

Kohderyhmä: Kuntien ja kaupunkien edustajat, maakuntaliittojen ja Leader-ryhmien työntekijät ja 

luottamushenkilöt, ELY-keskusten ja keskushallinnon asiantuntijat, muut asiasta kiinnostuneet 

 

Ohjelma 
 
9.00–10.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi  

 

10.00 Tervetuloa! Miltä näyttää paikallisen kehittämisen nykytila ja tulevaisuus? 

Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja Maaseutupolitiikan neuvoston pääsihteerit 
Johanna Osenius, TEM ja Christell Åström, MMM 

  
10.10 Missä mennään paikallisessa kehittämisessä eri EU-ohjelmissa 2014–2020? 

- Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupungeissa 
TEM:n edustaja ja rahoitusasiantuntija Merja Rossi, Hämeen ELY-keskus  

- Maaseuturahasto ja Leader-toiminta maaseudulla 

Maaseutuylitarkastaja Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö 
- Meri- ja kalatalousrahasto ja kalatalouden toimintaryhmät 

Ylitarkastaja Heta Ratasvuori, maa- ja metsätalousministeriö 
 

10.30 Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen esimerkkejä ympäri Suomea 

- Kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä yhdistysten yhteistyöllä Mikkelissä 

Projektipäällikkö Tiina Hölttä, Elävä kaupunki -hanke 
- Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä meri- ja kalatalousohjelmassa – Blue 

Care –hanke, tutkija Pia Smeds, luonnonvarakeskus 

- Yhteisölähtöinen kehittäminen Espoon strategiassa - Case Osallistuva 

budjetointi 

Kehittämispäällikkö Tuija Norlamo, Espoon kaupunki  
- Kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä Leader-mallilla Kotkassa ja Kouvolassa 

Toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, Leader Sepra ja projektipäällikkö Tanja 
Rautavirta, Leader Pohjois-Kymen Kasvu  

 

11.20 Pohdintaa yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen toimintamalleista 

Projektipäällikkö Päivi Pylkkänen, Ruralia-instituutti 
 



 

 

11.45 Lounastauko 

Omakustanteinen lounas vapaasti valittavassa lähistön ravintolassa 

 

12.45 Community Led Local Development in EU. Thoughts about future. 

Senior Policy Expert Paul Soto,  European Network for Rural Development  
 

13.15 Työstetään yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen tarpeita ja tavoitteita tulevalle 

kaudelle 
 

1. Tarpeet, mihin paikalliskehittämisellä pitäisi vaikuttaa 

2. Mitä lisäarvoa saamme yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen periaatteiden 

kautta 

3. Miten eri ohjelmissa (rakennerahastot, maaseuturahasto, meri- ja 

kalatalousrahasto) pitäisi tulevaisuudessa huomioida yhteisölähtöinen 

paikallinen kehittäminen 

 

Keskustelujen lomassa kahvi. 

 

14.30 Loppukeskustelu 

 Yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmän kannanotto tulevan 

ohjelmakauden tavoitteiksi 

CLLD-tulevaisuustyöpaja: tehdään tulevaisuus yhdessä 

 

15.15 Tilaisuus loppuu 

 
      
Tilaisuuden järjestävät Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän ja Maaseutupolitiikan neuvoston asettama 

yhteisölähtöisen paikallisen kehittämisen työryhmä ja maaseutuverkostopalvelut. 

 

Lisätietoja:  

Maaseutuverkostopalvelut, juha-matti.markkola@maaseutu.fi, puh. 040 5599 412  

 

Ilmoittautumiset 15.5. mennessä www.maaseutu.fi –tapahtumakalenterin kautta.  

Suora linkki ilmoittautumislomakkeeseen:  https://www.lyyti.in/paikallinenkehittaminen 

 


