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1 Verkostoanalyysi 
 

1.1 Kalaleader kohti kumppanuusverkostoa  
 

Kalaleader pyrkii toimimaan ketterästi yhteistyössä toiminta-alueensa kumppanien kanssa 
adaptoituen muuttuviin tarpeisiin. Kalaleader kehittää toimintaansa avoimeksi uusille 
kumppanuuksille. Toiminta-alue on laaja ja heterogeeninen sisältäen sekä merialueita että 
sisävesistöjä.  

Säännöllinen yhteys toimijoihin: 

• Aktivointi ja vaikuttavuusviestinnän tehostaminen  
• Kalaleaderin teematilaisuudet tai/ja ryhmät (teemat valitaan myöhemmin)  
• Kumppanuusneuvottelut Leader-ryhmien kanssa valmisteluvaiheessa ja ohjelmakauden 

aikana tarvittaessa ja osallistuminen tai tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä Leader-
ryhmien kanssa  

• Tapaamiset kuntien viranhaltijoiden, elinkeinotoimijoiden ja päättäjien kanssa  
• Vuorovaikutteinen ja aloitteellinen yhteydenpito elinkeinoharjoittajien kanssa  
• Mukaan elinkeinotyöryhmiin (sis. Elintarvikkeet, matkailu, yleisempi kehittäminen) ja 

YritysSuomi verkostoihin  
• Kalaleaderin palautekysely hanketoteuttajille ja neuvonnan asiakkaille, jatkuva, yhdessä 

kalaleaderin verkosto kanssa  
• Hanketoimijatreffit, erilaiset verkostoitumistilaisuudet myös kansainvälisesti 
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Kuva 1. Selkämeren ja Pyhäjärven elinkeinokalatalouden toimintaryhmän verkosto lähdettäessä 
valmistelemaan uutta Lännen kalaleaderin strategiaa v. 2019. 

 

 

Kuva 2. Lännen Kalaleaderin monipuolistuva verkosto ja kehityssuunnat ohjelmakausien taitteessa. 

 

1.2 Verkostojen kehittäminen kaudella 21-27 
Lännen kalaleaderin verkostotoimintaa kehitetään monipuolisesti. Nykyisessä 
verkostonkuvauksessa tai tavoitellussa ei ole huomioitu erillisiä teemoja tai toimijoiden toivottuja 
rooleja suhteessa kalaleaderiin. Leader-ryhmät on nostettu esimerkinomaisesti yhtenä 
yhteistyökumppanina, vaikka ryhmiä toiminta-alueella on kaikkiaan kuusi. Leader-yhteistyön osalta 
on kuvattu yhteistyötä, tavoitteita ja toimenpiteitä käytännössä. Verkostojen kehittämistä kuvataan 
tarkemmin strategian liitteessä 6. Toimintatapauudistus. 
 
1.2.1 Kalaleaderin ja Leader-ryhmien yhteistyön tiivistäminen 
Nykytilanteessa kalaleaderit saattavat toimia usean Leader-yhdistyksen alla, mutta käytännössä 
yhteistyötä tehdään lähinnä emo ts. hallinnoivan Leader-ryhmän kanssa ja yhteistyö on lähinnä 
hallinnollista. Tavoitetilassa viestintää, aktivointia ja toiminnan suunnittelua tehdään yhteistyössä ja 
lisäksi toteutetaan yhteisiä toimenpiteitä, kuten koulutusta, ja hankkeita.  
 
1.3 Kalaleader tarkistaa säännöllisesti verkostolistaustaan  
Verkostojen kehittymistä seurataan työntekijöiden ja hallituksen yhteistyönä. Lisäksi tehdään 
ristiintarkastelua Leader-ryhmien kanssa. 
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•  Jatkuvapalaute, kysely avoinna yhteistyökumppaneille ja hanketoteuttajille 
yhteistyöstä ja sen kehittämisestä (Verkostotoimintana ja sisällytettynä hankeprosessiin 
eli osana raportointia) 
• Hallituksen ja teemaryhmien jäsenten verkostoja tehdään näkyväksi ja hyödynnetään 
toiminnassa 
•  Säännöllisen yhteyden ylläpito verkostoon 

• Keskinäiset tapaamiset 
• Aktiivinen viestintä 
• Osallistuminen alueen tapahtumiin ja jalkautuminen paikallisiin tapahtumiin 

 
Osana verkostotyötä kehitetään viestintää ja kartutetaan omaa osaamista 
verkostomaisesta toiminnasta. 
 

1.4 Verkoston kehittymisen mittaaminen 
• Verkostotoimijoiden lukumäärä, excel-lista 
• Uusia yhteistyöverkostoja synnytetty tai menty mukaan toimintaan, excel-listaus 
• Yhteistilaisuuksien määrä 
• Tavoiteltu verkostoon-> saatu verkostoon 
• Uusien hanketoteuttajien lukumäärä 
• Yhteistyöhankkeiden määrä 


