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Euroopan komissio

• Antaa parlamentin ohella EU-asetuksia

• Valmistelee ja panee täytäntöön Euroopan unionin neuvoston asettamia 
erilaisia säädöksiä ja päätöksiä ja valvoo niiden noudattamista EU:n 
jäsenvaltioissa

• Vastaa maatalousrahastosta (maaseuturahasto)

• Hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat



Maa- ja metsätalous ministeriö
• Vastaa ohjelmasta, lainsäädännöstä ja seurannasta

• Vastaa varojen jaosta

• Hyväksyy Leader-ryhmät

• Ohjelman arviointien ja selvitysten teko

• Henkilöitä Leader-asioissa: 

• Laura Jänis, paikallisen kehittämisen ja Leader-toiminnan suunnittelu, 
kehittäminen ja seuranta

• Marianne Selkäinaho, hanketuet

• Juuso Kalliokoski, yritystuet

• Sanna Sihvola, alueellisen kehittämisen tiimin vastaava



Ruokavirasto
• Vastaa ohjelman toimeenpanon suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta 

• Vastaa varojen maksamisesta ja varojen käytön riittävästä valvonnasta 

• Maksajavirastona vastaa EU:n lainsäädännössä osoitettujen tehtävien 
hoitamisesta moitteettoman varainhoidon periaatteita noudattaen 

• Henkilöitä Leader-asioissa

• Johanna Rannanjärvi 31.3.2019 asti (Tiina Rinta-Rahko) Leader toimeenpano

• Marjo Yli-Kiikka; toimintarahan myöntö

• Kaisa Eerola, Hannu Hämeenniemi ja Tarja Mäkiniemi; toimintarahan maksu

• Esko Leinonen; Kehittämistukiyksikön päällikkö

• Tuomas Rouhunkoski; Maksuryhmän päällikkö

• Kati Vaissalo; Hanketuet ja Reijo Martikainen; yritystuet

• Per-Ola Staffans; hanke- ja yritystuen maksu



ELY-keskus

• Delegoitujen tehtävien hoito: hanke- ja yritystukien tuki- ja maksupäätökset

• Toteuttaa alueellista kehittämissuunnitelmaa

• Kouluttaa ja neuvoo tuenhakijoita omalla alueellaan

• Leader-ryhmien ohjaus (hanke- ja yritystuet)

• Yhteistyö oman alueen Leader-ryhmien kanssa

• Ohjelmaviestintä



Leader-ryhmät

EU:n ns. yleisasetuksen 34 artiklan mukaan Leader-ryhmien tehtävänä on:

• parantaa paikallisten toimijoiden valmiuksia kehittää ja panna toimia 
täytäntöön

• suunnitella syrjimätön ja avoin valintamenettely ja objektiiviset 
valintaperusteet (valintakriteerit ja niiden julkaisu)

• asettaa toimien valinnassa toimet järjestykseen sen mukaan miten hyvin ne 
toteuttavat  ryhmän strategiaa

• mahdollistaa haku

• ottaa vastaan ja arvioida tukihakemukset

• valita toimet ja vahvistaa tuen määrä sekä tehdä ehdotus ELY:lle tuettavasta 
toimesta

• seurata ja arvioida strategian toteutumista



”Ruohonjuuritaso”

• Maaseutuohjelman todellinen toteutus

• Ideat ja innovaatiot syntyvät paikallisesta toiminnasta

• Tärkeä osa ohjelman rahoitusta :yksityinen raha ja talkootyö

• Toimenpiteiden seuranta perustuu siihen, mitä tietoja ohjelman toteuttajat 
toimenpiteistään antavat

• Tuen vaikutus näkyy parhaiten paikallisella tasolla!




