Leader-sparraus
Varmistamme paikallisen
kehittämisstrategian
laatimisen sujuvuuden.

» Suunnittelu ja strategiapajat
» Nykytilan kuvaus

» Dynaaminen verkostoanalyysi
» ”Kriittinen ystävä”

» Seurannan ja arvioinnin suunnittelu
» Viestintästrategian sparraus

» Strategian visuaalinen ilme ja taitto

Räätälöity strategia
prosessi paikallisille
maaseudun kehittämis
yhdistyksille. Sparraamme
strategianne laatimispro
sessin suunnittelussa ja
tarvittaessa tuemme
koko matkan kriittisenä
ystävänä jalkauttamiseen ja
seurantaan saakka.
Leader-sparrauksen avulla kirjoitat
vakuuttavan strategian — saat meiltä
vahvaa ja osaavaa tukea strategian
laadintaan.
Alueita kehittävät ihmiset.
Soita Sari Rannanpäälle
050 523 6872.
Olemme riippumaton ja rohkea konsulttitoimisto.
Meihin luotetaan etenkin julkisen sektorin toiminta
ympäristöjen vuorovaikutteisessa kehittämisessä. mdi.fi

Kyllä vain, Leader-ryhmä.
Vaikka jokaisessa vaiheessa.
SUUNNITTELU JA
STR ATEGIAPAJAT

Sparraamme alueellisen kehittä
misstrategian laatimisprosessin
suunnittelussa. Työvaiheisiimme
kuuluvat mm. tiedonkeruu, osal
listavat työpajat, strategisten
kärkien työstö sekä strategian
viimeistely.

NYK Y TIL AN KUVAUS

Koostamme julkisten tietoläh
teiden sekä omien tietopalvelu
jemme ja datapankkimme avulla
Leader-ryhmän toiminta-alueesta
tarkan ja ajankohtaisen nykytilan
kuvauksen, jossa analysoimme
alueen elinvoimaa, aluekehitystä
ja tunnuslukuja.

DYNA AMINEN
VERKOSTOANALY YSI

Kartoitamme Leader-ryhmän
nykyisen verkoston haastatteluil
la ja dokumenteilla, jonka lisäksi
täydennämme verkostoanalyysia
(etä)työpajassa hallituksen ja/tai
työntekijöiden kanssa.

KRIITTINEN YSTÄVÄ

Mallinnamme valmistelu- ja
strategiadokumenteista interve
ntiologiikan. Tarkastelemme stra
tegian asianmukaisuuden, joh
donmukaisuuden, tehokkuuden
ja vaikuttavuuden. Varmistamme
valittujen toimenpiteiden vastaa
van alueen tarpeisiin ja voivan
johtaa suunniteltuihin tavoittei
siin sekä varojen jaon vastaavan
strategisia painotuksia.

SEUR ANNAN JA
ARVIOINNIN SUUNNITTELU

Luonnostelemme tavoitteisiin
sopivat laadulliset ja määrälli
set indikaattorit tavoitteiden ja
Leader-ryhmän työn seurantaa
varten. Nämä eivät korvaa Hyrrän
seurantaindikaattoreita vaan
ovat räätälöityjä työkaluja. Lisäksi
fasilitoimme etätyöpajan, jossa
laaditaan Leader-ryhmän arvioin
tisuunnitelma ohjelmakaudelle
arviointi- ja itsearviointitoimi
neen.

VIESTINTÄS TR ATEGIAN
SPARR AUS

Tuemme viestintäsuunnitelmaa
sekä viestinnän seurannan ja mit
tareiden kehittämistä kommen
toimalla ja suosittelemalla.

VISUAALINEN ILME JA TAITTO

Paketoimme kirjoittamanne
strategian helposti silmäiltävään
ja innostavaan ulkoasuun, joka
tukee strategianne pääsanomaa
ja tavoitteita.

Alueita kehittävät ihmiset.
Soita Sari Rannanpäälle
050 523 6872.
mdi.fi

LIITE
Yritysesittely

Tätä me olemme.
Autamme alueesi
kehittämisessä.

Kaupungit ja maaseudut
Väestö ja muuttoliike
Elinvoima ja kasvu
Yhteiskunta ja alueet
Työllisyys ja elinkeinot
Tiedolla johtaminen ja tulevaisuus
Hallinto ja osallisuus
Strategiat ja ohjelmat
Kehittävät arvioinnit

ERITYIS
OSAAMIS
ALUEEMME

PALVELUMME

Tutkimukset ja selvitykset
Työpajat, luennot ja leirit

Tietopalvelut ja data-analyysit
Kokeileva kehittäminen

Olemme riippumaton ja rohkea konsulttitoimisto.
Meihin luotetaan etenkin julkisen sektorin toiminta
ympäristöjen vuorovaikutteisessa kehittämisessä. mdi.fi

Iloa ja asennetta
Toteutamme vuosittain ~100
erilaista toimeksiantoa lyhyistä
työpajatoteutuksista monivuotisiin
tutkimushankkeisiin.
Strategiat
ja ohjelmat

Tunnet meidät ketterän notkeana

yhteistyökumppanina mm. kaupungin
ja maaseudun kehittämisessä,

strategiatyössä sekä väestö-, työllisyys- ja

Kehittävät
arvioinnit
Tutkimukset ja
selvitykset
Työpajat,
luennot ja
leirit
Tietopalvelut ja
data-analyysit

elinvoima-asioissa. Aluiden kehittäjien ja

tiedolla johtamisen työkalumme ovat MDI

Tietopalvelu ja Kuntakortti.

Asiakkaamme ovat pääosin julkiselta

sektorilta kuten valtioneuvoston kanslia,
ministeriöt, elinkeinoyhtiöt, kunnat ja

kaupungit.

Toimialueenamme on koko Suomi ja
toimistomme sijaitsevat Seinäjoella,

Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.
Alueita kehittävät ihmiset.
MDIfriends  

mdifriends

Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI

Kokeileva
kehittäminen

MDIfriends
mdi.fi

