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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021 
 
YLEISTÄ 
Keskipiste-Leader on maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä, jonka toiminta-alueeseen 
kuuluvat Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Nivalan, Pyhäjärven, Pyhännän, Reisjärven ja 
Siikalatvan kunnat. Yhdistyksellä on 3-6 toimihenkilöä ja sen toimisto sijaitsee Nivalassa. Osa 
henkilökunnasta voi olla sijoitettuna etäpisteisiin alueella. Tarvittaessa toimihenkilöt järjestävät 
kuntapäiviä alueensa kunnissa. 
 
Leader-ryhmän tarkoituksena on maaseudun monipuolinen kehittäminen yhteistyössä toiminta-
alueensa yritysten, yrittäjien, järjestöjen, yhteisöjen, oppilaitosten, maaseudun ihmisten ja muiden 
toimintaan liittyvien osapuolten kanssa.  
 
Leader-ryhmä edistää toiminta-alueensa maaseudun kaikenpuolisen kehittymisen yleisiä edelly-
tyksiä, alueyhteistyötä ja jäsenten välistä yhteistoimintaa, sekä lisää maaseudun kehittämiseen liit-
tyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä.  
 
Tarkoituksen toteuttamiseksi Leader-ryhmä 

• osallistuu Euroopan unionin ja kansallisten maaseudun kehittämisohjelmien laatimi-
seen ja toteuttamiseen erityisesti paikallista toimintaa painottaen. 

• toteuttaa eri tavoin rahoitettuja hankkeita tavoitteensa saavuttamiseksi. 

• järjestää kursseja, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia sekä jäsenilleen opintomatkoja. 

• harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa. 

• ylläpitää sidosryhmien yhteistoimintaa ja verkottumista omalla toimialueellaan, kan-
sallisesti ja kansainvälisesti. 
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TOIMINNAN PAINOTUKSET VUODELLE 2021 
Keskipiste-Leaderin vuoden 2021 erityisiä painopisteitä ovat uuden ohjelmakauden valmistelu, siir-
tymäkauden toteutus, viestinnän tehostaminen sekä Leader nuorisotyön näkökulmasta. 
 

Uuden ohjelmakauden valmistelu 
Jatketaan ohjelmakauden 2021-2027 strategian valmistelutyötä ja viimeistellään strategia-
asiakirja. Etsitään uusia välineitä ja avauksia paikalliseen kehittämiseen. Hyödynnetään stra-
tegiatyössä arviointien tuloksia, niin vertaisarviointeja kuin itsearviointeja ja ulkopuolisia arvi-
ointeja. Tulosten avulla toimintaa kehitetään kohti seuraavaa ohjelmakautta.  
Strategiatyöhön sitoutetaan alueen toimijoita ja kerätään alueen kehittämisideat strategian 
painopisteiden pohjaksi. Koronaepidemia huomioiden pyritään löytämään uudenlaisia osallis-
tamisen tapoja strategiatyöhön. 
 
Siirtymäkauden toteutus 
Ohjelmakautta 2014-2020 jatketaan siirtymäkaudella joka kattaa vuoden 2021 ja todennäköi-
sesti myös vuoden 2022. Siirtymäkauden rahoitus tulee uuden kauden 2021-2027 rahoista, 
mutta hankerahoituksessa noudatetaan vanhan kauden lainsäädäntöä ja ohjeistusta.  
 
Viestinnän tehostaminen 
Keskipiste-Leaderin oman hankkeen ”Tuloksista vaikuttavuuteen” kautta kehitetään ja lisä-
tään tiedottamista ja viestintää Leader-toiminnasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Lisä-
resurssia haetaan ostopalveluna ammattitiedottajalta. 
Sosiaalisen median hyödyntämistä tehostetaan facebookin ja Instagramin kautta sekä pyri-
tään löytämään uusia tapoja tiedottamiseen. Pohjois-Pohjanmaan viisi Leader-ryhmää uudis-
tavat nettisivunsa vastaamaan nykypäivän tiedotustarpeita. Nettisivut tarjoavat ajantasaista 
tietoa hanketoiminnasta, rahoitetuista hankkeista ja Leader-ryhmän päätöksenteosta. Nettisi-
vujen kautta voi hakea tarpeellisia lomakkeita ja sieltä löytyvät mm. hakuohjeet ja tiedotusoh-
jeet. 
Pohjois-Pohjanmaan yhteiset Nuoriso-Leader sivut tarjoavat puolestaan tietoa Nuoriso-
Leader rahoitusvälineestä ja hankkeista koko Pohjois-Pohjanmaan alueella. 
 
ELYn rahoittamaa maakunnallista vaikuttavuushanketta hyödynnetään myös Leader-
toiminnan näkyvyyden lisäämisessä. Hankkeen avulla kerrotaan esimerkiksi hyvistä hank-
keista ja niiden tuloksista.  
Keskipiste-Leader huolehtii hyvien suhteiden syntymisestä ja säilymisestä paikallisiin ja alu-
eellisiin tiedotusvälineisiin. Onnistuneita hankkeita ja toimintaa tuodaan julki myös valtakun-
nallisesti. Kuntatiedotteita ja paikallislehtiä käytetään hyväksi tiedotettaessa paikallisista tilai-
suuksista.  
 
Leader nuorisotyön näkökulmasta 
Vahvistetaan nuorten osallistumista kehittämistyöhön ja Leader-toimintaan Nuoristyöryhmä-
toiminnalla, Nuoriso-Leader rahoitusvälineellä ja mahdollisuuksien mukaan kansainvälistymi-
sellä. Kehitetään nuorisotyöryhmätoimintaa ja otetaan kuntien nuorisotoimet ja nuorisoval-
tuustot aktiivisemmin mukaan. Autetaan Maaseutuverkostoa Nuoriso-Leader toiminnan levit-
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tämisessä valtakunnalliseksi ja Euroopan laajuiseksi. Viimeistellään nuorisostrategia osaksi 
Keskipiste-Leaderin strategiaa. Etsitään ESC nuorisovaihto-ohjelman kautta vapaaehtoisia 
nuoria alueellemme ja kannustetaan myös Keskipistealueen nuoria lähtemään ulkomaille, jos 
koronatilanne sen sallii. Edistetään nuorten yrittäjyyskasvatusta yhdessä oppilaitosten kans-
sa ja innostetaan nuoria kokeilemaan yrittäjyyttä esimerkiksi Nuoriso-Leaderin avulla.  
 

 
 
 
 
HANKERAHOITUS  
Vuosi 2021 on siirtymäkautta päättyvän 2014-2020 ja uuden ohjelmakauden 2021-2027 välissä. 
Siirtymäkaudelle tulee rahoitus hanke- ja yritystukiin sekä toimintarahaan. Rahoitusta voidaan 
myöntää hanke- ja yritystukiin kauden 2014-2020 säädöksillä. Rahoitus tulee uuden kauden va-
roista. Hankkeiden toteutusaika selviää tarkemmin, kun siirtymäkauden asetukset on annettu. On 
myös todennäköistä, että siirtymäkausi jatkuu vuonna 2022. 
Siirtymäkaudella on tärkeää painottaa sellaisia hankkeita, jotka varmasti ehditään toteuttaa täysi-
määräisinä toteutusajan puitteissa. Yritystuet ovat yleensä nopeampia toteuttaa, mutta myös hyvin 
suunnitelluille yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille on tilaa. 
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KOULUTUS JA ARVIOINTI 
Keskipiste-Leader järjestää hanketoimijoille ja yrittäjille koulutusta tarpeen mukaan erityisesti säh-
köisestä asioinnista. Pääsääntöisesti hakijoiden neuvonta Hyrrä-järjestelmään tapahtuu siinä vai-
heessa, kun hakijat aloittavat hakemuksen tekoa Hyrrään. Vuonna 2021 erityistä ohjeistusta ja 
kouluttamista vaatii Katso-tunnusten vaihtuminen Suomi.fi -valtuuksiin Hyrrän käytössä.  
Hallitusta koulutetaan vuosittain uusien jäsenien osalta ja valtakunnallisiin koulutuksiin osallistu-
malla. Myös muiden organisaatioiden järjestämistä koulutustilaisuuksista tiedotetaan hallitusta ja 
hanketoimijoita. Leader-toimiston väki on käytettävissä tarvittaessa myös alueen ulkopuolisten 
toimijoiden koulutuksiin. 
Leader-toiminnan vertaisarviointia jatketaan mahdollisuuksien mukaan Ylä-Savon Veturin ja Oulu-
järvi-Leaderin kanssa.  
 
YHTEISTYÖ 
Pohjois-Pohjanmaan viiden Leader-ryhmän yhteistyötä jatketaan ja yhteisten hankkeiden kautta 
pyritään strategia- ja laatutyössä nostettuihin tavoitteisiin. Uutta ohjelmakautta 2021-2027 varten 
laaditaan yhteinen paikalliskehittämisstrategia-osio kunkin ryhmän strategian yhteyteen.  
 
Ohjelmakaudella 2014-2020 Keskipiste-Leaderin alueista Pyhäjärvi on ollut mukana Kainuu-
Koillismaan Kalatalousohjelmassa. KalaLeader toiminnan strategiatyötä kaudelle 2021-2027 teh-
dään yhdessä Oulujärvi-Leaderin kanssa. Keskipiste-Leader jatkaa yhteistyötä Pohjois-
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Pohjanmaan liiton, Maaseutuverkostopalvelut-yksikön, Europe Direct-tiedotusverkoston, kuntien, 
seutukuntien, elinkeinoyhtiöiden ja alueen oppilaitosten sekä muiden kehittämisorganisaatioiden ja 
rahoittajien kanssa. Yhteistyöllä pyritään löytämään jatkuvasti uusia toimintatapoja ja mahdollisia 
rakenteellisia uudistuksia maaseudun kehittämisen organisoinnissa. Uuden kauden strategiatyön 
myötä yhteistyötä on tiivistä vuoden 2021 aikana.  
 

 
 
JÄSENHANKINTA 
Keskipiste-Leader yhdistys tiedottaa yhdistyksen jäsenyydestä ja jäsenten vaikutusmahdollisuuk-
sista ja pyrkii kasvattamaan jäsenmääräänsä. Yhdistyksen omista rahoitusvälineistä Yhteisö-
Leader ja Startti-Leader ovat jäsenistölle tarkoitettuja eli edellyttävät Leader-yhdistyksen jäsenyyt-
tä. 
 
 


