
23.8.2019

LEADER-TOIMINTATAPA JA HYVÄ ELÄMÄ 
SUPISTUVALLA MAASEUDULLA



MDI:N VÄESTÖENNUSTE 2040
Helsingin Sanomat 22.2.2019



OSALLISUUS HYVÄN ELÄMÄN EDELLYTYKSENÄ

• Paikallinen osallisuus

• Kyky panostaa yhteiseen hyvään, osallistumaan merkityksellisyyden luomiseen ja 
kokemiseen sekä liittymään vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin 

• Miten osallisuutta edistäviä olosuhteita voidaan edistää lähellä ihmistä?

• Paikallinen yhteinen hyvä osana osallisuutta 

• Tunnistaminen

• Hallinta



OSALLISUUDEN VIITEKEHYS

Isola ym. 2017, 19



LEADER-TOIMINTATAPA 

• Leader-toimintatapa on olennainen osa maaseudun 
kehittämispolitiikkaa

• Leader-toiminnan tavoitteena on vahvistaa ja kehittää paikallisia 
yhteisöjä, yrityksiä ja alueen elinvoimaa

• Tehdään erityisesti uudistuvalla ja tarpeisiin vastaavalla paikallisella 
kehittämistyöllä

• Myös verkostoitumista ja verkottamista paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti 



LEADER-TOIMINTATAPA HYVÄN 
ELÄMÄN EDISTÄJÄNÄ?



ARVIOINNIN ALUSTAVIA TULOKSIA

• Verkostoituminen, verkottaminen ja yhteistyö

• Alhaalta ylös (päätäntävalta paikallisesta osallistavasta 
kehittämisstrategiasta)

• Paikallinen kumppanuus (kolmikanta)



KRIITTISIÄ HUOMIOITA

• Kenen ääni Leader-ryhmissä kuuluu?

• Leader-ryhmien osallistuminen päättäviin pöytiin?

• Aitoa osallisuutta vai hallinnoitua osallistamista?

• Toimintarahojen määrän vaihtelu



KÄYNNISSÄ OLEVAT MAASEUTUPROJEKTIT

• Järvi-Suomen vesi- ja ilmasto-ohjelma
• MDI ja Luke tukevat Järvi-Suomen alueen (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi ja Keski-Suomi) ELY-keskuksia. Ohjelma 

tuottaa osaltaan sisältöjä seuraavan ohjelmakauden valtakunnallisiin ja alueellisiin maaseudun kehittämisohjelmiin. Ohjelmassa kootaan 
olemassaolevaa tietoa, työstetään tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä seuraavissa teemoissa: esiensuojelu, ilmastonmuutos, luonnon 
monimuotoisuus, elinkeinotoiminta ja asuminen. Järvi-Suomen ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistuu joulukuussa 2019.

• Leader-periaatteiden ja hallintomallin arviointi
• MDI ja Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toteuttavat maa- ja metsätalousministeriölle maaseudun paikallisen kehittämisen Leader-

toiminnan eli Leader-periaatteiden toteutumisen ja hallintomallin arvioinnin paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella tasolla. Arvioinnin 
tiedonkeruussa käytetään dokumentti- ja indikaattorianalyysin lisäksi kyselyjä, haastatteluja, fokusryhmiä, työpajoja ja havainnointia. 
Arvioinnin avulla pyritään saamaan kattava näkemys Leader-periaatteiden ja hallintomallin toimivuudesta, lisäarvosta ja 
kehittämiskohteista. Arviointin valmistuu joulukuussa 2019.

• Vilja-, öljy- ja valkuaiskasvien yhteistyöhankkeiden arviointi
• MDI toteuttaa Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n hanketoiminnan arviointia hankekausien 2015-2019 välistä toiminnan ja toiminnallisuuden 

arvioinnin maa- ja metsätalousministeriölle. Arvioinnissa selvitämme vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n hanketoimintaa, roolia ja 
toimintatapoja alan vaikuttajana. Arviointi valmistuu syyskuussa 2019.



TEHTYJÄ MAASEUTUOHJELMAN ARVIOINTEJA

• Osaaminen, tiedonvälitys, innovaatiot ja yhteistyö maaseudulla lisääntyvät
• Selvitys neuvontatoimenpiteen toteutuksesta, tuloksista ja alustavista vaikutuksista. Valmis. MDI ja Avaintaito.

• Maataloustuotannon kilpailukyky vahvistuu / Maaseutuyritykset vastaavat 
kuluttajien kysyntään ja arvostuksiin tuottamalla laadukasta ruokaa ja 
parantamalla eläinten hyvinvointia
• Selvitys tuloksista ja vaikutuksista maatalousalan kilpailukykyyn. Valmis. PTT ja MDI.

• Hallinnollinen tehokkuus, Leader-toimintatapa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus
• Valtakunnallisten hankkeiden vaikuttavuuden arviointi. Valmis. MDI ja TK-Eval.

https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/arviointi-neuvonta/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/kilpailukukyvaikutusten-arviointi/
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/vaikutukset/arviointi/valtakunnallisten-ja-koordinaatiohankkeiden-arviointi/


PALVELUMUOTOILU JA FASILITOINTI

• Etelä-Pohjanmaan maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin ja 
viestinnän palvelumuotoilu
• MDI toimi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tukena maaseutuohjelman vaikuttavuuden arvioinnin ja viestinnän palvelumuotoilun 

kehittämisessä. BSTR toimi työssä MDI:n kumppanina ja tuotti projektin visuaalisen ilmeen. https://pareemaaseutu.fi/mahtisatoa

• Innovaatioleiri:
• MDI suunnitteli ja fasilitoi Porvoossa 26-28.11.2018 pidetyn 48 tunnin innovaatioleirin, jonka aikana 46 osallistujaa ideoi, konseptoi ja 

suunnitteli pilotteja maaseudun lähipalveluille. http://www.mdi.fi/showroom/palvelut-maalle-innovaatioleiri-fin/

https://pareemaaseutu.fi/mahtisatoa
http://www.mdi.fi/showroom/palvelut-maalle-innovaatioleiri-fin/
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