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Leader komission asetusehdotuksissa
• Leader-toimintatavasta eli yhteisölähtöisestä paikallisesta kehittämisestä 

säädetään yleisasetuksessa, 25-28 artiklat

• CAP-suunnitelma-asetuksessa Leader-toiminta on maaseudun kehittämiseen 
kuuluvassa tukitoimityypissä Yhteistyö, 71 artikla 

• CAP-suunnitelma-asetuksen 86 artiklan mukaan vähintään 5 % 
maaseuturahaston osuudesta on varattava Leaderiin

• Leader-toiminta edistää ensisijaisesti CAP:n erityistavoitetta h) edistetään 
työllisyyttä, kasvua, sosiaalista osallisuutta ja paikallista kehitystä 
maaseutualueilla, myös biotalouden ja kestävän metsänhoidon alalla 

• Suoraan Leaderiä koskeva tuotos-indikaattori on tuettujen paikallisten 
kehittämisstrategioiden määrä (O.27) ja tulos-indikaattori Leader-ryhmien 
paikallisten kehittämisstrategioiden kattaman maaseutuväestön osuus (R31a)
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Arviointi: Leader on 
paikallisen 
kehittämisen 
moottori
• Leader on aktivoija, innostaja, 

rahoittaja, toteuttaja sekä kanava 
osallistua

• Leaderin lisäarvoa kasvatetaan 
vahvistamalla verkostoitumista, 
innovatiivisuutta ja yhteistyötä

• Leader-ryhmien toimimista 
paikallisena kehittäjänä ja 
kehittämisalustana vahvistetaan

• Leader-ryhmien rahoituksessa 
painotetaan tuloksia, vaikuttavuutta 
ja toiminnan laatua

• Tavoitteena on kattaa koko Suomi 
Leaderillä myös tulevaisuudessa
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Miten varmistetaan koko maan 
kattavuus ja riittävät resurssit kaikille?
• Paljonko Leaderin rahoituskehys tulee olemaan?

• Jokaisella alueella käytävä läpi mahdollisuudet ja tarpeet yhteistyön 
lisäämiselle ja toiminta-alueiden muutoksille

• Suositus ryhmän kooksi vähintään 20 000 maaseutuasukasta
• Ryhmien yhdistymiset, yhteiset työntekijät ja muut keinot resurssien tehokkaammalle 

käytölle
• MMM järjestää keskustelut mahdollisista yhdistymisistä ainakin pienimpien ryhmien 

alueiden kanssa
• Toiminta-aluetta merkittävästi muuttaville ryhmille mahdollisuus täydentää hakemusta 

myöhemmin alueen tarveanalyysin ja ryhmän verkostoanalyysin osalta

• Leader-ryhmiä kannustetaan hakemaan ja neuvottelemaan käyttöönsä 
CAP:n lisäksi myös muuta rahoitusta
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Kaksivaiheinen haku
1. vaihe: Leader-ryhmät ja 
toiminta-alueet

• Keväästä syksyyn 2020

• Toiminta-alueen kriteerit

• Leader-ryhmän kriteerit

• Alueen tarve- ja voimavara-
analyysi

• Verkostoanalyysi

• Suunnitelma osallistavasta 
valmisteluprosessista

• Vuoden 2021 puolella

• Paikallisen kehittämisstrategian 
tarkempi ohjeistus

• Tavoitteet, keinot ja 
rahoitussuunnitelma

• Kuntarahasitoumukset

• Lopulliset hakemukset

2. vaihe: Paikalliset strategiat
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Toiminta-alueen kriteerit
• Määriteltävä selkeästi

• Hallinnollisia rajoja ei tarvitse noudattaa

• Toimii vähintään 2 kunnan alueella

• Pienempi kuin ELY-keskusalue

• Kaupunkialueet voivat olla mukana, mutta maaseuturahaston 
rahoitus voi kohdistua vain maaseutualueille

• Suositus 20 000-150 000 asukasta maaseutualueilla

• Hakemukseen liitettävä kuntien päätökset, mihin ryhmään ne 
kuuluvat
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Hallinto
• Oikeustoimikelpoinen

• Laajapohjainen

• Avoin

• Hallituksen kolmikanta 
ja vaihtuvuus

Toiminta
• Paikallinen

• Tulevaisuuteen katsova

• Verkostoanalyysi

Osaaminen
• Leader-toiminnan osaaminen

• Taloudellinen ja hallinnollinen 
osaaminen

• Miten toiminta järjestetään

Leader-ryhmän kriteerit
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Rahoituksen kriteerit
• CAP:n ja Leaderin kokonaisrahoitusta ei tiedetä vielä

• Vähintään 5% maaseuturahaston rahoitusosuudesta Leaderiin

• Kuntaraha vähintään 20 %

• Toimintaraha korkeintaan 25 %

• Tavoite yksityiselle rahoitukselle x %

• Suuntaa antava rahoituskehys, x % Leaderin koko kehyksestä
• Strategian laatu, ml. verkostoanalyysi
• Alueen asukasmäärä painottaen harvaan asutun ja ydinmaaseudun alueen asukaita, alueen 

erityispiirteet
• Huomioidaan yhdistyvät ryhmät

• Kehystarkistus, x % Leaderin koko kehyksestä
• Saman tyyppiset kriteerit kuin kaudella 2014-2020
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Monirahastoisuus
• Yleisasetusehdotuksen mukaan yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen 

(CLLD) on mahdollista myös EMKR:ssa, ESR+:ssa ja EAKR:ssa.

• Leaderin yhteensovitus kalaleaderin kanssa
• Paikallisen kehittämisen toimintamallin valmistelu EMKR:ssa on kesken
• Nykyisessä mallissa 25 % toimintarahan enimmäismäärä ongelmallinen
• Kalatalouden näkökulma mukaan Leader-ryhmien alueiden tarve- ja voimavara-

analyysiin Leader-haun 1. vaiheessa

• Leaderin yhteensovitus rakennerahasto-ohjelman kanssa
• Suomen rakennerahasto-ohjelmaan ei tule CLLD:tä
• Ohjelmakaudella 2014-2020 toteutettua kansalaistoimijalähtöistä kehittämistä 

jatketaan ja toimintaa ei rajata vain kaupunkeihin
• Leader-ryhmät voivat hakea rakennerahastohankkeita
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Leaderin käytössä olevat välineet

Toimintaraha
Toiminta ja aktivointi

Kehittämishankkeet
Yhteisölliset investoinnit

Aineelliset ja 
aineettomat

Yritysten investoinnit
Aineelliset ja 
aineettomat

Yritystoiminnan 
käynnistäminen Teemahanke 2.0 Älykkäät kylät

Uusia teemoja?
Maatalous

Ympäristö, ilmasto, 
luonnon 

monimuotoisuus
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Kiitos!
Laura Jänis
laura.janis@mmm.fi
puh. 02951 62090

#leadersuomi #kehitetäänpaikallisesti #maaseutufi #uusiCAP #CAP27
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1) Verkostoituminen, innovatiivisuus ja yhteistyö
2) Tulokset, vaikuttavuus ja toiminnan laatu
3) Leader koko maassa – toiminta-alueet
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