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Osaaminen
Valtakunnalliset hallituspäivät kerran vuodessa

Alueelliset hallituskoulutukset: 

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

Uusien työntekijöiden koulutus:

Webinaari helmikuussa



23.5.2019Esityksen nimi3

Verkostot
Leader-työn ajankohtaispäivät
2 kertaa vuodessa. Kevään ajankohtaispäivät 

”maakunnassa”, syksyn ajankohtaispäivät 
pääkaupunkiseudulla

Puheenjohtajien tapaamiset
Kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin
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Ajankohtaispäivät

Ajankohtaispäivät

Teemakoulutus

Koulutus uusille 
työntekijöille

ELY Leader-
vastaavat
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Laatukäsikirjojen rakentaminen
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Vertaisauditointi
Osana Leader-ryhmien laatututyötä toteutetaan Leader-
ryhmien välistä vertaisauditointia. 

Leader-ryhmät ovat itse valinneet auditointiparit. 

Auditointikierroksella käydään läpi yksi Leader-ryhmän 
prosesseista
Ensimmäinen auditointikierros 2018, Leader-ryhmät 
haluavat jatkaa vertaisauditointia 2019

Auditointien yleiset havainnot raportoidaan ministeriölle 
ja laatunyrkille.
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Työryhmien toiminta

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

Tulevaisuuden tuottajat
• pj. Juho Lapatto, ProAgria

Älykkäät kylät
• pj. Sami Tantarimäki, Brahea-keskus
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Viestintä

• Vaikuttavuus esiin!
• Tulokset ja tekijät edellä
• Uusia toimijoita ohjelman pariin
• Entistä parempia tuloksia
• Maaseutu.fi
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Leader Euroopassa: pilotista valtavirtaan

Vuodet Ryhmiä
(kpl)

Ohjelma

1991-1993 217 Leader I

1994-1999 906 Leader II

2000-2006 893 Leader+

2007-2013 2 300 Leader osa EU:n maaseudun kehittämispolitiikkaa ja -
ohjelmaa,
Leader-toimintatapa myös meri- ja 
kalatalousrahastossa

2014-2020 3000 Leader-toimintatapa / Community Led Local
Development mahdollista kaikissa rakennerahastoissa 
ja myös kaupungeissa
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Suomi on kv-hankkeiden kärkimaa

Suomessa oli hyväksytty vuoden 2018 
lopussa kv-hankkeita 44 kpl. 

Esiselvityshankkeita 3. 

ELY-keskuksen rahoittamia kv-
hankkeita 3.

Vuoden 2018 lopussa EU:ssa oli 
notifioituna 81 kv-hanketta. Suomi 
kärjessä, 26 hanketta. 

Suomen Leader-ryhmät tekevät 
yhteistyötä jo yli 20 maan toimijan 
kanssa.
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Kv-palvelut

Leaderin uusien työntekijöiden koulutus

• apua kv-hankepartnereiden 
etsintään

• tietoa muista maista

• kv-viestintä
• www.rural.fi
• kv-uutiskirje
• Uutisten tarjoaminen                                                          

Contact Pointin julkaisuihin

• kv-seminaarit
• CLLD työkokous
• ENRD:n Depopulation 

working group

• kv-palvelupaketti
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www.maaseutu.fi
www.landsbygd.fi
www.rural.fi
www.enrd.eu

Facebook: 
Maaseutu – Tilaa elämälle 
Twitter: @MaaseutuFi, #maaseutufi
Youtube: maaseutuverkosto
Instagram: maaseutufi

#maaseutufi
#leaderfi
@maaseutufi
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Jotta voisimme hyvin.

Juha-Matti Markkola

juha-matti.markkola@maaseutu.fi

:

www.maaseutu.fi


