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Hanke edistää työllisyyden hoitoa Joutsan, Hartolan, Pertunmaan ja Sysmän alueella

Pienten kuntien elinvoimaa 
-hanke yhdistää voimat
JOUTSAN, Hartolan, Pertun-
maan ja Sysmän kuntien yhtei-
nen Pienten kuntien elinvoimaa 
-hanke edistää yhteistyötä työl-
lisyyden hoidossa. Hankealu-
een kunnat muodostavat noin 
12.000 asukkaan työssäkäynti-
alueen kolmen maakunnan reu-
na-alueella. Jokainen kunta on 
ydinmaaseutua, väestöä menet-
täviä ja asukasrakenteeltaan van-
husvoittoisia. 

– Alue vaatii erityisiä toimen-
piteitä elinvoiman kehittämisek-
si ja Pienten kuntien elinvoimaa 
-hankkeen avulla edistetään yh-
teistyötä työllisyyden hoidossa. 
Työvoiman saatavuus ja toisaal-
ta työmahdollisuuksien löytymi-
nen alueelta on merkittävä asia 
alueen elinvoimaisuuden näkö-
kulmasta. Yhdessä tekemällä ja 
alueen erityispiirteen huomi-
oiden saadaan myös työllisyy-
den hoitoon leveämmät harti-
at, hankkeen projektipäällikkö 
Anne Lahikainen-Aho sanoo.

ENSIVAIHEESSA hankkeessa kar-
toitettiin alueen hoivatoimijoi-
den työvoimantarpeita. Näyttää 
siltä, että hoivahenkilökunnan 
saatavuudessa on ongelmia jo-
kaisessa hankekunnassa. Työ-
voimaa kaipaavat niin julkisen 
kuin yksityisen sektorin toimijat. 
Työvoiman saatavuutta yritetään 
ratkaista koulutuksen avulla. 
Paikallista lähihoitajakoulutusta 
suunnitellaan Gradian, Salpauk-
sen ja Esedun yhteistyönä. Kou-
lutuksen avulla halutaan madal-
taa opiskelukynnystä ja vahvis-
taa työnantajien yhteistyötä op-
pilaitosten kanssa.

– Jotta tämä lähihoitajakou-
lutus saadaan alueelliseen toteu-

tukseen, se vaatii aivan uuden-
laista kolmen maakunnan op-
pilaitosyhteistyön rakentamis-
ta. Kaikki oppilaitokset ja maa-
kuntien TE-hallinnon edustajat 
lähtivät hienosti mukaan rat-
komaan koulutusyhteistyöhön 
liittyviä esteitä. Olemme kevään 
aikana luoneet askelmerkit koh-
ti paikallisesti toteutettavaa lähi-
hoitajakoulutusta, kertoo Lahi-
kainen-Aho.

Tavoitteena on, että loppusyk-
systä 2020 käynnistyy lähihoita-
jakoulutus parhaimmillaan jopa 
kahdessa alueellisessa ryhmässä. 
Koulutuksen ennakkomarkki-
nointi käynnistyy toukokuussa 
ja markkinointipanostuksia lisä-
tään kesän aikana. 

MUUTAKIN koulutusta on tulossa. 
Tarkoituksena on järjestää lop-
puvuodesta yrittäjäkoulutusta 
paikallisena toteutuksena. Myös 
yrittäjäinfoja yrittäjyydestä ja 
kevytyrittäjyydestä kiinnostu-
neille on luvassa. Tiedotusta su-
kupolvenvaihdoksista ja yritys-
myynneistä toteutetaan hank-
keen aikana.  

HANKKEEN avulla suunnitellaan 
ja luodaan alueellinen pienten 
kuntien digipalvelualusta, joka 
tuo kootusti nähtäville Hartolan, 
Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän 
työn, yrittämisen, asumisen ja 
elämisen mahdollisuuksia. Alus-
tan toteutukseen ja ylläpitoon 
valikoitui yhteistyökumppaniksi 
Joutsan Seutu Oy kilpailutuksen 
avulla. 

– On hienoa, että saimme yh-
teistyökumppaniksemme pai-
kallisen toimijan, jolla riittää 
pitkäaikaista ja laaja-alaista ko-

tavoitteena on, että kesäkuun 
2020 loppuun mennessä voim-
me hyödyntää alustaa hankkeen 
toimenpiteiden markkinoinnis-
sa. Tarkoituksena on markkinoi-
da aluetta ulospäin, mutta myös 
sisäisesti, jotta pienten kuntien 
yhteistyö vahvistuisi työllisyy-
den hoidossa.

Hanke työllistää suoraan ko-
koaikaisesti projektipäällikkö-
nä toimivan Anne Lahikainen-
Ahon ja osa-aikaisesti pääasial-
lisesti viestintää tekevän Kaisa 
Karlssonin.

Lahikainen-Aho on kokenut 
kehittämisprojektien vetäjä, jol-
loin myös ydinmaaseutukuntien 
haasteet ovat tulleet tutuiksi. Vii-
me vuosina kokemusta on kerty-
nyt myös yrittäjyydestä ja yritys-
ympäristöjen kehittämisestä. 

– Kehittäminen osallistavana 
sidosryhmäyhteistyönä on lähel-
lä sydäntäni ja sitähän tämä han-
ke juuri parhaimmillaan tarjo-
aa. On ilo olla mukana luomassa 
uudenlaista alueellista yhteistyö-
tä, jonka päämääränä on paran-
taa elinvoiman mahdollisuuksia 
eri kunnissa. 

Osa-aikaisena työtekijänä 
hankkeessa toimii Kaisa Karls-
son.

– Tehtäväni on keskittyä vies-
tintään, mutta häärin mukana 
muutenkin. Vien viestiä hank-
keesta eteenpäin eri tahoille par-
haani mukaan. Olen itse kasva-
nut Pertunmaalla ja paluumuut-
taja viiden vuoden takaa, joten 
pieni paikkakunta on tuttu juttu. 
Gerontologian taustastani uskon 
olevan hyötyä lähihoitajakoulu-
tusmallin toteutuksessa.
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sesti projektipäällikkönä toimivan Anne Lahikainen-Ahon (vas.) ja 
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kemusta ja näkemystä myös di-
giaikaiseen aluemarkkinointiin, 
toteaa Anne Lahikainen-Aho. 

– Digialustan kehittämi-
nen yhteistyössä Joutsan Seu-
dun kanssa on käynnistynyt ja 

Uusi rakennusjärjestys selkeyttää lupien hakemista
JOUTSAN kunta on uudistamassa 
rakennusjärjestystään. Raken-
nusjärjestys on kuntakohtainen 
paikallisesti laadittu rakenta-
misen ohjeisto. Sen määräykset 
voivat koskea esimerkiksi raken-
nuspaikkaa, rakennuksen kokoa 
ja sen sijoittumista, rakennuksen 
sopeutumista ympäristöön tai 
vaikkapa rakentamistapaa.

Joutsan tekninen lautakunta 
on laittanut uuden rakennusjär-
jestyksen lausuntokierrokselle. 
Se tulee myös julkisesti nähtä-
ville kesän aikana. Uudistuksen 
tavoitteena on muun muassa tul-
kintakysymysten helpottaminen 
sekä lupaprosessien selkeyttämi-
nen rakentajille.

– Rakennusjärjestykseen tu-
lee taulukko, josta jokainen saa 
tiedon hankkeen lupamenette-
lystä. Yli neljänkymmenen eri-
laisen toimenpiteen lupame-
nettely on taulukossa ilmoitettu 

on, että maa- ja metsätalousval-
taisella alueella olisi mahdollis-
ta rakentaa venekatos erityisistä 
syistä. Vanha rakennusjärjestys 
on loma-asuntojen yhteydessä 
kieltänyt venevajojen rakenta-
misen. Uudistuksen myötä tämä 
olisi toimenpideluvalla mahdol-
lista, edellyttäen, että venevaja 
sopeutuu ympäristöön.

KOTIELÄINSUOJIEN, eläinten ja-
loittelualueiden, ulkotarhojen 
sekä lantavarastojen rakentami-
nen pohjavesialueella sallitaan 
jatkossa vain erityisistä syistä ja 
siten, että pohjaveden pilaantu-
minen estetään.

Maalämpökaivojen osalta 
määräykset selkeytyvät. Maa-
lämpökaivo ei saa jatkossa olla 
ilman naapurin suostumusta 
viittä metriä lähempänä naapu-
rin rajaa.

Markku Parkkonen
niin asemakaava-, ranta-asema-
kaava-, yleiskaava- kuin haja-

asutusalueellakin, kertoo Jout-
san rakennustarkastaja Arttu 

Mönkölä.
Yksi konkreettinen uudistus 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea esimerkiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja 
sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön tai vaikkapa rakentamistapaa.


