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Dynaaminen verkostoanalyysi – miten tästä eteenpäin?

Kaksi samansisältöistä 
webinaaria
26.8. ja 2.9.
ja niihin liittyvä välitehtävä 19.8. 
mennessä

Laatutyön sparrauspäivä 30.9.
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Välitehtävä webinaariin

• Tee Leader-ryhmäsi dynaamisesta 
verkostoanalyysista ensimmäinen versio ja 
palauta se 19.8.2020 mennessä Word-, 
Powerpoint- tai Pdf-tiedostona google driveen: 
https://drive.google.com/drive/folders/18fyWIqI21nf
5Mg2RVwFIisSwpJCHz6nH

• Nimeä tiedosto selkeästi Leader-ryhmäsi nimellä. 
Muista lisätä palauttamasi verkostoanalyysin 
etusivulle selkeästi Leader-ryhmäsi tiedot ja omat 
yhteystietosi.

• Hyödynnä välitehtävän palauttamisessa 7.5. 
Leader-päivän asiantuntija-alustuksia ja 
keskusteluista nousseita oivalluksia. Hyödynnä 
luovasti tekstiä, taulukoita ja kuvia. Työstä 
välitehtävää yhdessä Leader-ryhmäsi kanssa. 

• Tärkeintä on, että välitehtävän toteutus tukee 
paikallisen Leader-verkostotyön kehittämistä ja 
Leader-ryhmänne hakemuksen valmistelua. 
Huomioikaa, että palautettuja välitehtäviä 
käsitellään webinaarissa pienryhmissä ja yhteisissä 
keskusteluissa.

Leader-ryhmien hakuohjeissa verkostotoimintaa ja dynaamista 
verkostoanalyysiä on kuvattu seuraavasti:

• Leader-ryhmän verkostotoiminnan ja dynaamisen verkostoanalyysin 
tavoitteena on kehittää ja tukea paikallisen kehittämisstrategian 
osallistavaa valmistelua ja vaikuttavaa toteuttamista.

• Verkostoanalyysissa tulee pohtia esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: 
Keiden kanssa paikallista kehittämistä tulisi tehdä? Mitä toimijoita 
Leader-ryhmän verkostossa on? Puuttuuko verkostosta joitain toimijoita? 
Mitä paikalliseen kehittämiseen liittyviä tarpeita verkoston toimijoilla on? 
Mitä verkostossa tavoitellaan yhdessä? Mitä osaamista ja muita 
resursseja verkoston toimijoilla on? Miten työnjako ja yhteistyö alueen 
kehittämisessä eri toimijoiden välillä toimii käytännössä, mitkä ovat 
verkoston toimintatavat ja mitä muutostarpeita verkoston toiminnassa 
on?

• Analyysissa tulee huomioida alueen sisäiset ja ulkoiset toimijat ja 
verkostot. Kuvauksessa tulee tunnistaa erityisesti ne toimijat, jotka ovat 
paikallisen kehittämisstrategian näkökulmasta tärkeimpiä. 
Verkostoanalyysia laadittaessa kannattaa katsoa myös taaksepäin: mikä 
verkoston tilanne oli tälle ohjelmakaudelle tultaessa ja miten se on 
kehittynyt?

• Tavoitteena on, että dynaaminen verkostoanalyysi on keskeinen osa 
Leader-ryhmien paikallisen kehittämisen toimintatapaa: se linkittyy 
paikallisen kehittämisstrategian laatimiseen ja toteuttamiseen.
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Ajankohtaista 
Leader-ketjussa

Leader ajankohtaispäivä 7.5.2020

COVID-19 ja katsaus kuluvaan kauteen
Tuleva rahoituskausi ja siirtymäkausi
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COVID-19 ja Leaderin mahdollisuudet

5

Kehittämishankkeet 
apuun koronahaasteessa

Marianne Selkäinaho

Maaseudun yritysten 
kriisituki

Juuso Kalliokoski

Leaderin digiloikka
Etäkokoukset ja tietoturva

Tiina Rinta-Rahko
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Ohjelman eteneminen 

Esko Leinonen, yksikönjohtaja

Maali, Make, kehu

Leader ajankohtaispäivä 

7.5.2020
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TOIMENPIDE
Maaseutuohjelman 
EU-rahoitusosuus

Sidottu 
31.12.2019 (EU-

osuus) Sidottu %

Maksettu 
31.3.2019 (EU-

osuus)
Maksettu 

kehyksestä %
Maksettu 

sidotusta %
19. LEADER, YHTEENSÄ 126,00 103,50 82 % 73,91 59 % 71 %
19.2 Tuki paikallisen kehittämisstrategian mukaisten toimien toimenpanoon 
(Leaderin kautta myönnetyt hanke- ja yritystuet) 91,14 75,54 83 % 56,71 62 % 75 %
19.3 Paikallisen toimintaryhmän yhteistyötoimien valmistelu ja toimeenpano (AV- 
KV- ja esiselvityshankkeet) 9,66 7,84 81 % 5,00 52 % 64 %

19.4 Toimintakustannukset ja toiminnan edistäminen (toimintaraha) 25,20 20,12 80 % 12,20 48 % 61 %

EU-rahoitusosuuden sidonnat ja maksut 
Leader-toimenpiteessä 19 



13.5.2020Esityksen nimi8

Leader hanke- ja yritystuet, sidottu, maksettu, 
kpl (30.4.2020)
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Tauko
Jatketaan klo 13:30

Tauon jälkeen:

Tuleva rahoituskausi ja siirtymäkausi



13.5.2020Esityksen nimi10



13.5.2020Esityksen nimi11

Leader-valmistelun prosessi ja foorumit

2014-2020
• Nykyinen 

ohjelmakausi

2021-?
• Siirtymäkausi
• Nykyinen maaseutu-

ohjelma ja nykyiset 
Leader-ryhmät 

• Uuden kauden varoja 
saadaan käyttöön 
siirtymäkaudelle

• Uudet 
kuntarahasitoumukset

2021 (2023) -
2027
• Tuleva 

rahoituskausi
• Uusi CAP-

strategia-
suunnitelma ja 
uuden kauden 
Leader-ryhmät 
2022 (2023)

11

• CAP-strategiaryhmä ja työryhmät

• Lainsäädännön valmistelu

• Toimeenpanon valmistelu

• Leader-ryhmien valintakomitea

• SYTY:n Leader-jaosto 

• Leader-asiantuntijaryhmä

Leader-ryhmien 
hyväksyminen2. HakuvaihePalaute               

2021
1. hakuvaihe 

12/2020

Paikallisten 
strategioiden 
valmistelu
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Leaderin käytössä olevat välineet

Mitä uutta, mikä muuttuu?

• Teemahanke2.0

• Yritysrahoituksessa selkeämpi työnjako 
ELY:llä ja Leaderillä

• Älykkäät kylät

• Leader ja maatalous?

• Toimintarahan uusi malli

• Yritysten perustamis-/käynnistys-/aloitus-
/start up -tuki mukaan lukien kokeilut

• Yritysten aineelliset ja aineettomat 
investoinnit

• Yleishyödylliset investoinnit

• Palvelujen ja kylien kehittäminen ja muu 
yhteistyö ml. yritysryhmähankkeet

• Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt

Mikä säilyy?
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Nuoriso-Leader:
yhdessä eteenpäin

Anu Suotula ja Salla Pätilä

Leader-ajankohtaispäivä 7.5.2020

Kuvat Roosa Sarajärvi
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Nuoriso-Leader-tapaaminen 1.-2.2.2020 Ellivuoressa
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Toiveena yhtenäisempi nuoriso-Leader

• Miltä nuoriso-Leader-toiminta näyttää nyt? 

• Alueelliset erot suuria

 Nuoriso-Leader koetaan kuitenkin tarpeelliseksi

• Toive yhtenäisestä Nuoriso Leader -toimintamallista tullut sekä Leader-ryhmiltä että 
nuorilta 

• Yhtenäinen toimintamalli helpottaisi toiminnan käynnistämistä sekä 
markkinointia

• Sateenvarjo, jonka alla vapaus toimia omannäköisesti
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Miten eteenpäin?

Tukea nuoriso-Leader-toiminnan aloittamiseen 
ja kehittämiseen:

• Yhteinen visuaalinen ilme, joka on osa 
Leader-brändiä

• Infopaketti

• Vuorovaikutteinen webinaari - kuinka aloitan 
nuoriso-Leader toiminnan? Kokemusten 
vaihtoa, sparrausta

 vaikuttavuutta ja selkänojaa yhteistyön 
tekemiseen
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Jatketaan keskustelua!

Salla Pätilä, maaseutuverkostopalvelut

Salla.patila@maaseutu.fi

+358 29 520 4288

Anu Suotula, Keskipiste-Leader

Anu.suotula@keskipisteleader.fi

+358 46 922 9600
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Maaseutuverkoston 
ajankohtaiskatsaus

Verkostoasiantuntija
Juha-Matti Markkola
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Kesän ja syksyn suunnitelmia

• Älymaatalous-keskustelusarja touko-kesäkuussa teemoina: 
tutkimus, koulutus, neuvonta ja yrityskenttä

• Älykäs maaseutu –kiertue jatkuu syksyllä
• Kaakkois-Suomessa virtuaalinen työpaja jo 9.6. 

• Laatutyön sparrauspäivä syyskuussa: teemana verkostotyö

• Syksyn Leader-ajankohtaispäivät Helsingissä 3.-4.11.

• Muiden syksylle suunniteltujen tilaisuuksien kohtalosta tiedotamme 
erikseen.
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Jotta voisimme hyvin.

www.maaseutu.fi


