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Yleistä hallinnon ohjauskäynneistä

• Käyntejä tehty tähän mennessä 38 ryhmään 
• Tavoitteena oli saada käynnit tehtyä vuoden 2019, mutta valitettavasti 

muutama alue jää ensi vuodelle
• Ruokavirastossa ei ole erillistä resurssia käyntien suorittamiseen, vaan 

asiantuntijat tekevät niitä muiden töiden ohella 
• Ruokavirasto valmistautuu käyntiin mm.

• ELY-keskuksen kanssa ennakkopalaveri
• Taustatietoa toimintarahan myönnöstä ja maksusta sekä tarkastusyksiköstä
• Tilastotietoa ja esimerkkitapauksia Hyrrästä
• Vuosiraportit ja nettisivut



Yleisiä havaintoja

• Ryhmien tilanteissa ja toimintatavoissa on paljon eroja
• Henkilöstöön liittyviä erilasia haasteita yllättävän paljon
• Ryhmien keskinäisessä yhteistyössä kehitettävää
• Monissa ryhmissä todettiin, että aktivointia ei tarvitse juurikaan tehdä, vaan 

hakemuksia tulee muutenkin riittävästi 

• Hankevalintaa tehdään vaihtelevasti, strategian mukaisuus vaihtelee paljon

• Hyrrä saanut paljon positiivista palautetta



Hallitustyöskentely

• Hallituksen puheenjohtajien kanssa käyty keskustelu ollut 
antoisaa ja tarpeellista uskallettu hyvin nostaa esille arkojakin 
asioita

• Hallitustyöhön käytettävä aika vaihteli paljon eri ryhmien 
puheenjohtajilla, kuten myös hallitusjäsenten aktiivisuus

• Hallituksen roolia voisi lisätä monessakin ryhmässä, ja varmistaa 
suora tiedonsaanti myös hallituksen jäsenille
• Toimiston yhteinen sähköposti myös puheenjohtajien 

käyttöön!
• Lisäksi esim. puheenjohtajille pääsyoikeus Pikanttiin, tämä 

selvityksessä onko mahdollsita 



Leader-ryhmän rooli ja yhteistyöverkostot

• Osa ryhmistä on ottanut laajan kehittäjän roolin alueella ja toimii 
aktiivisesti eri verkostoissa

• Osa pääasiassa vain rahoittaa 
• Ei innostuta/uskalleta kokeilla uusia asioita
Leader-ryhmien rooli tulisi selkeyttää tulevalle kaudelle

• Useissa ryhmissä ei käytännössä ole kv-toimintaa
• Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa vaihtelee huomattavasti alueittain
• Kuntien kanssa yleensä hyvät suhteet, haasteita lähinnä suurien 

maakuntakeskusten kanssa



Tuleva ohjelmakausi

• Tuleva ohjelmakausi huolettaa useita ja ohjelmakausien vaihdos alkaa 
näkymään monissa ryhmissä

• Ryhmät toivovat tasaisempaa toimintarahakehystä, pitäisi pystyä 
palkkaamaan kaksi henkilöä
• Alueiden epätasa-arvo, pienet ryhmät eivät voi osallistua alueiden 

välisiin hankkeisiin
• Yritystukityökalut eivät vastaa tällä hetkellä kysyntää
• Teemahankkeita toivotaan tulevalle kaudelle yksinkertaistettuna 

mallina



Suosituksia
• Dokumentoinnista ja toimintatavoista

• Valinnan dokumenteista tulee näkyä selkeästi se, että hallitus on tehnyt 
päätöksen hankkeen/yritystuen puoltamisesta’

• Hallituksen kokouksen pöytäkirjasta/Hyrrästä tulee olla selkeästi nähtävissä 
käsiteltävien hakemusten kokous kohtainen tärkeysjärjestys

• Hallituksen jäsenten taustatahot on merkittävä pöytäkirjaan (julkinen, yhteisö 
tai yksityinen) ja mahdolliset jääviydet tulee todeta selkeästi

• Hallituksen jäsenten tulisi käyttää Hyrrää perehtyessään rahoitettaviin 
hankkeisiin (tietoturva)

• Rahoitettujen hankkeiden toteutumisen seurantaan kiinnitetään enemmän 
huomiota ja hankkeiden tilannetta käydään läpi myös hallituksen kokouksissa

• Toiminnan sopeuttaminen siten, että sovitut velvoitteet hoidetaan 
30.4.2023 asti



Suosituksia

• Hallituksen työnantajarooli 
• kehityskeskusteluiden käyminen  jokaisella Leader-ryhmän työntekijällä 

tulee olla mahdollisuus luottamukselliseen keskusteluun puheenjohtajiston 
kanssa

• Henkilöstön kuormittumiseen liittyvät asiat
• Henkilöstön hyvinvointiin liittyvät asiat

• Kyseessä pieniä työyhteisöjä, joissa tilanteet voivat kriisiytyä nopeasti eri 
syistä

Miten teidän ryhmässä on tuettu henkilöstön hyvinvointia?
Miten kriisitilanteisiin on varauduttu? Miten niitä on ratkaistu?
Mitä toivotte meiltä?




