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Leaderin valmisteluvaiheita

• Leader2030 ja CLLD2030-prosessit 2016-2018

• MMM:n CAP27-valmistelu: työpajoja pidetty, työryhmät ja CAP-suunnitelman valmistelu 
käynnissä, lainsäädännön valmistelu edessä

• 5 Leader-työpajaa: Hyvä paikallinen strategia, Hyvä Leader-ryhmä, Smart Villages, Leader-
ryhmien yhteistyö ja resurssit, Leader ja kunnat; Työpajojen yhteenvedot MMM:n sivuilla 

• Leader-ryhmien haun avaaminen alustavasti alkuvuodesta 2020

• Ruokavirasto: toimeenpanon valmistelu: mm. yksinkertaistetut kustannusmenettelyt

• EU-tason valmistelu: rahoitusratkaisu, EU-säädökset – 2020?

• Leader-ryhmien ja paikallisten ja alueellisten toimijoiden kannattaa aloittaa valmistelu jo 
ennen virallisia ohjekirjeitä. Valmisteluun kuuluu mm. nykyisen alueen, toiminnan ja 
strategioiden arviointia ja alueen tarpeiden selvitystä.
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Laatu 
tärkein 
kriteeri

Kaikki samalta viivalta

Strategia voi 
kattaa kaupungin

Koko Suomi 
katettu
-
entä jos rahat 
ei riitä?

3 vaihtoehtoa

Yksinkertaisempi toimintaraha

€

2 työntekijää

Kuntaraha 20%

Lähtökohtia Leaderin valmistelulle



Lähtökohtia Leaderin valmistelulle

• Leader-periaatteet

• Strategian ja toiminnan laatu tärkein kriteeri valinnassa ja rahoituksen kohdentamisessa

• Kaikki lähtevät samalta viivalta – kuluvan kauden rahoituskehys ei pohjana tulevalle

• Kuntaraha könttäsummaperiaatteella, vähintään 20 % julkisesta rahoituksesta

• Rahoituskehys per ryhmä tulee olla niin suuri, että toimintarahalla mahdollista palkata 2 
työntekijää

• Tavoitteena kattaa kaikki maaseutualueet. Miten MMM:n tulisi toimia valintatilanteessa, 
jos muodostuu kehykseltään liian pieniä ryhmiä?

• Strategia voi kattaa myös kaupunkialueita  yhteensovitus rakennerahasto-ohjelman 
kanssa; Leader-ryhmän haettava ja neuvoteltava rahoitusta rr-ohjelmasta

• Toimintarahan hallintomallin valmistelun lähtökohtana ”flatrate” / ”kertakorvaus”, joka 
kattaa kaikki toimintarahan kulut
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Miten toimimme, jos muodostuu rahoituskehykseltään liian pieniä ryhmiä? 

Vaihtoehtoja
I Leader-ryhmät 
valmistelevat itse 
toimintamalleja…

…joilla ne turvaavat 
toimintansa 
pienemmillä 
resursseilla: ryhmien 
yhdistyminen, yhteiset 
työntekijät, muut 
keinot?

II MMM osoittaa 
ryhmät, joiden 
toiminta-alueita tulee 
muuttaa…

…tämä koskisi ainakin 
pinta-alaltaan ja 
asukasmäärältään 
pienimpiä ryhmiä.

III Osa alueista 
jätetään Leader-
rahoituksen 
ulkopuolelle…

…paikallisen strategian 
laadun perusteella tai 
jollain muulla 
perusteella.
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Valmistelu Leader-ryhmissä

• Toteuttakaa omaa paikallista strategiaanne 2014-2020 mahdollisimman hyvin.

• Arvioikaa oman strategianne toteuttamista, omaa toimintaanne, tuloksia ja vaikutuksia.

• Keskustelkaa alueenne kuntien, maakunnan ja ELY:n kansa. Mitä asioita Leader tekee 
parhaiten ja missä voisi parantaa?

• Pohtikaa oman alueenne toimivuutta. Onko ryhmällä riittävästi resursseja käytettävissä? 
Ovatko toiminta-alueen rajat luontevat? Syntyykö alueella uusia ideoita, yhteistyötä ja 
kumppanuuksia?

• Pohtikaa naapuriryhmien kanssa, miten voisitte kehittää yhteistyötä. Voisiko yhteistyötä 
lisäämällä tehostaa toimintaa ja saada niukan toimintarahan riittämään pidemmälle?

• Keskustelkaa sidosryhmien kanssa. Mikä on Leaderin rooli alueen kehittämisen 
kentässä?
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Pari- ja ryhmäkeskustelut

1) Mitkä ovat omalla alueellanne polttavimmat 
kysymykset?

2) Mitä teette seuraavaksi?
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Keskustele parin 
kanssaPohtikaa oman ELY-

alueenne 

Leader-ryhmien 

alueita ja toimintaa

–

Mitkä ovat 
polttavimmat 
kysymykset?

Kootkaa kysymykset pöydän 
yhteiselle fläpille 10

KIRJOITA KYSYMYS 
ISOLLA JA NIIN ETTÄ 

SEN YMMÄRTÄÄ 
LUKEMALLA

Parikeskustelu 5 min

Kirjoittakaa parin kanssa polttavin 
kysymys (/kysymykset) lapulle 



Keskustelkaa 
pöydissäLiittyen alueisiinne ja 

toimintaanne:

Valmistelkaa 
suunnitelma omalle 

ELY-alueellenne

- Mitä teette ennen joulua?

- Mitä teette ennen 
kesälomia?

Ryhmäkeskustelu ja suunnitelman 
valmistelu polttavimpien 
kysymysten pohjalta

Kirjoittakaa / piirtäkää fläpille:

- oma ELY-alue ja Leader-ryhmät

- mitä teette ennen joulua?

- mitä teette ennen kesälomia?

- lopuksi ottakaa fläpistä kuva ja 
jakakaa se kaikille

20 min 
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Miten tulevan kauden valmistelu 
etenee?
• Leader-arvioinnin anti, työpaja marraskuussa 2019

• Leader-ryhmien kriteerit 2021+

• Paikallisten strategioiden kriteerit 2021+

• Leader-ryhmien suuntaa antavan rahoituksen ja kehystarkistusten kriteerit 2021+

• Leaderin hakuprosessi

• CAP-maaseuturyhmässä Leader-ryhmien haun ohjeistus alustavasti 
joulukuussa ja toisen kerran alkuvuodesta

• MMM avaa haun 2020 alkupuoliskolla, riippuen EU- ja kansallisen tason 
valmistelun etenemisestä

• CAP-työryhmissä toimenpiteiden luonnokset jouluun mennessä

• Älykkäät maaseudut -tilaisuudet ELY-alueittain alkaen keväällä 2020
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Kiitos!Kiitos!
Laura Jänis

laura.janis@mmm.fi

puh. 02951 62090

#leaderpäivät #leadersuomi #kehitetäänpaikallisesti #maaseutufi
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