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Leader-työ 2018, osaaminen

Alueelliset hallituskoulutukset: 

• Alueelliset (ELY-keskusalueittaiset) koulutukset järjestävät 
Leader-ryhmät omaehtoisesti itse. Verkostopalvelut on 
mahdollistamassa näitä koulutuspakettien kautta. 

Uusien työntekijöiden koulutus

• kevään ajankohtaispäivien yhteydessä, 17.4. 



Leader-työ 2018, osaaminen

Temaattiset koulutusmoduulit: johtaminen
• Viiden osion (itsensä johtaminen, talous-, henkilöstö-, 

verkosto- ja hallitustyön johtaminen) 
koulutuskokonaisuus. 

• Toteuttaa Suomen Yrittäjäopisto

• Jokaisessa osiossa etätehtävä ja 1-2 lähiopetuspäivää, 
joihin mahdollisuus osallistua etänä



Moduulit
1. Itsensä johtaminen: Helsinki  6.–7.2.2018

2. Henkilöstön johtaminen: verkko 20.3., Tampere 28.3.

3. Talousjohtaminen: Helsinki 15.–16.5.2018

4. Verkostojohtaminen: Verkko 22.8., Hämeenlinna 29.8.

5. Leader-ryhmien hallitustyön johtaminen:

Verkko 3.10.2018, Helsinki 11.10.2018



Leader-työ 2018, verkostot

Leader-työn ajankohtaispäivät
• 2 kertaa vuodessa. Kevään ajankohtaispäivät 

”maakunnassa”, syksyn ajankohtaispäivät 
pääkaupunkiseudulla

• Kevään ajankohtaispäivät Kittilässä 17.-19.4.2018

Puheenjohtajien tapaamiset
• Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin

• Keväällä valtakunnallisen hallituskoulutuksen 
yhteydessä

• Syksyllä 12.10.2018, teemakoulutuksen yhteydessä



Leader-työ 2018, kv

LINC2018
• LINC-seminaari Suomessa 12.-14.6. Länsi-

Suomessa. Olemme mukana kumppanina

Kv-ajankohtaispäivät
• Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin
• 27.3.2018 Helsingissä



Leader-työ 2018, tulevaisuus

Maaseutu näkyväksi maakuntauudistuksessa 
• Yhdessä Maaseutupolitiikan neuvoston kanssa

• 1.6. valtakunnallinen seminaari: Sote ja kasvupalvelut

• Elo-syyskuussa viiden tilaisuuden suuraluekierros: 
Oulu, Kuopio, Tampere, Vaasa ja Helsinki: 

• lähidemokratia, osallistaminen ja kumppanuus (Leader-
ryhmien kumppanuus uusien maakuntien kanssa.

• Kasvupalvelut
• Maaseutuvaikutusten arvioiminen

CLLD tulevaisuusleiri
Laatutyö



Vertaisauditointi
• Osana Leader-ryhmien laatututyötä toteutetaan 

Leader-ryhmien välistä vertaisauditointia. 

• Leader-ryhmät ovat itse valinneet auditointiparit. 

• Ensimmäinen auditointikierros toteutetaan 12/2017-
4/2018

• Auditointikierroksella käydään läpi ainakin laatutyö; 
mikä on laatutyön tilanne Leader-ryhmissä. Lisäksi 
suositellaan läpikäytäväksi yksi prosessi. 

• Ensimmäinen auditointikierros tulisi olla valmis kevään 
2018 ajankohtaispäiviin mennessä

• Auditointien yleiset havainnot raportoidaan ministeriölle 
ja laatunyrkille.



Työryhmien toiminta

Ohjausryhmän asettamat maaseutuverkoston määräaikaiset 
temaattiset työryhmät laativat työryhmän toimintasuunnitelman 
osana maaseutuverkoston toimintasuunnitelmaa

• Tulevaisuuden maaseutuyrittäminen
• pj. Marko Mäki-Hakola, MTK

• Maaseudun hyvinvointi
• pj. Jalmari Heikkonen, Työterveyslaitos

• Meri- ja kalatalous
• pj. Kari Saulamo, MMM

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjel
ma/hallinto/tyoryhmat/



Viestintä 2018 –
Jotta voisimme hyvin.

• Helpotetaan viestintäverkostoa viestimään 
rahoituksen vaikutuksista

• Tiivistetään yhteistyötä yhteisistä aiheista 
viestivien tahojen kanssa.



Miten?
• Vaikuttavuuden esiin kaivaminen: arvioinnit, 

seurantatiedot, tutkimukset, havainnot
• Visuaalisuus (infograafit ja esitysmateriaali)
• Monikanavaisuus
• Kohdentaminen
• Viestintäverkosto





Maaseutu.fi

• Sivustouudistus jatkuu yhä sisältöjen ja 
käyttäjäpolkujen viilaamisella

• Muista verkostolaisten työssä hyödyllinen 
”toinen etusivu”:

www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto



Teemakuukausia
• Digitalisaatio, laajakaistat, palvelut…

• Ilmasto: teot ja sopeutumisen keinot

• Hyvinvointi – ihmiset ja eläimet

• Infrastruktuuri ja investoinnit

• Maatalouden ympäristötyö, vedet, ravinteet

• Luonnon monimuotoisuus, maaseudun aineeton anti

• Nuoret yrittäjinä ja asukkaina

• Ruoka: ketjut, lähi, luomu…

• Monipuolinen, uudistuva ja kilpailukykyinen yrittäjyys

• Kaikessa mukana: innovaatiot, kansainvälisyys, 
osallisuus, osaaminen…



Kiitos!


