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Siirtymäkausi – mitä se 
tarkoittaa Leader-ryhmille?



Siirtymäkausi 2021-2022
• Siirtymäkaudella nykyiset Leader-ryhmät jatkavat nykyisellä toiminta-

alueellaan, toteuttaen nykyistä strategiaansa nykyisillä 
maaseutuohjelman toimenpiteillä ja nykyisillä säännöillä, mutta uusilla 
siirtymäkauden rahoilla.

• Strategian päivitys?

• Varoja on hyvin käytettävissä. Siirtymäkausi on täyden toiminnan ja 
elvytystoimien aikaa. 

• Kannattaa tehdä aktivointia ja valmistelua aktiivisesti ja 
etupainotteisesti. Hyvät hankkeet ja vaikuttavat toimet vaativat 
valmistelua.

• Siirtymäkauden varat on sidottava siirtymäkauden aikana. 

• Hakekaa myös toimintarahaa lisää, jos tarvitsette. Toimintarahalla tulee 
saattaa kauden 2014-2020 + siirtymäkauden toimet loppuun.



Dynaaminen 
verkostoanalyysi
Apuna strategiaprosessissa





Uusi toimintarahamalli
Miten se muuttaa Leader-hallituksen vastuita ja roolia?



Toimintarahan uusi ”flat rate” malli 2023+

• Toimintaraha on uudenlainen flat rate eli kiinteämääräinen 
prosenttiosuus Leader-ryhmän rahoituskehyksestä ja se kattaa kaikki
toiminta- ja aktivointikustannukset

• Mallia otettu Puolan flat rate -mallista kaudella 2014-2020

• Tavoitteena yksinkertaisempi malli, jolloin niin Leader-ryhmissä kuin 
Ruokavirastossa resursseja kuluisi vähemmän toimintarahan hallintoon

Esimerkki
Leader-ryhmän rahoituskehys 3 000 000 €

Hankerahoitus 2 250 000 € Toimintaraha 
max 750 000 €
(max 25 % kehyksestä*)

*Yleisasetusehdotus 2018/0196 Art 25



Toimintarahan flat rate
• Flat rate tulee perustua oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja todennettavaan 

laskentamenetelmään, joka perustuu esim. tilastotietoon tai todennettuihin aiempiin 
tietoihin.*

• MMM kilpailuttaa laskelmat yksinkertaistettuja kustannusmalleja varten

• Toimintarahan flat raten määrittämistä varten tarkastellaan Leader-ryhmien toiminnan ja 
aktivoinnin kustannuksia kaudella 2014-2020

• Tavoitteena määritellä x kpl luokkia Leader-ryhmien rahoituskehyksen koon mukaan, 
esim:

• Rahoituskehys 2 500 000-3 500 000 euroa  toimintarahan flatrate xx % (Huom! Max 25 %)

• Rahoituskehys 3 500 000-5 000 000 euroa  flat rate xx %

• Jne.

• Toimintarahaa maksettaisiin suhteessa Leader-ryhmän rahoittamien hankkeiden 
maksujen etenemiseen. Riittävällä ennakolla varmistettaisiin riittävä toimintaraha 
ennen maksujen etenemistä.

*CAP-suunnitelma-asetusehdotus 2018/0216 Art 77 Forms of grants; Yleisasetusehdotus 2018/0196 Art 88



Toimintarahan prosessi

• MMM valitsee Leader-ryhmät ja osoittaa rahoituskehykset koko kaudelle

• Leader-ryhmä hakee toimintarahaa Ruokavirastolta koko kaudeksi

• Ruokavirasto tekee toimintarahan myöntöpäätöksen koko kaudelle, ml. 
ennakko xx %

• Hyrrä laskee automaattisesti hankkeiden maksupäätöksistä, paljonko 
toimintarahan kiintiötä kertyy haettavaksi maksuun

• Leader-ryhmä hakee toimintarahan maksua ja Ruokavirasto tekee 
maksupäätöksen

• Leader-ryhmien toimintaa seurataan Hyrrän seurantatiedoilla ja 
vuosiraportoinnilla ja tarvittaessa Ruokavirasto ja MMM puuttuvat ja ohjaavat



Mitä toimintarahan uusi malli tarkoittaa 
hallitukselle?
• Hallituksen jäsenille lisää koulutusta ja ohjausta

• Toiminnan ja talouden suunnittelu korostuu – toimintarahan riittävyyden ja 
kustannusten kohtuullisuuden arviointi tärkeää huomioiden suuri 
ennakkomaksu

• Hankkeiden ja maksujen toteutuminen mahdollisimman täysimääräisesti ja 
ajallaan on entistä tärkeämpää

• Huom! Siirtymäkausi mennään vielä nykyisellä mallilla

• Miltä kuulostaa?



Leader Afrikka
Kiinnostaisiko yhteistyö ja Leader-toiminnan 
kehittäminen Afrikassa?

Nyt haussa Leader-ryhmiä pilotti-kumppaneiksi!



Uusi kausi 2023-2027
1. vaiheen hakuaikaa jatketaan 4/2021

MMM:n CAP-webinaari 18.11.2020 klo 9-11.15 – Tervetuloa, 
lähettäkää etukäteiskysymyksiä ja osallistukaa keskusteluun 
#CAP27

https://mmm.fi/-/tervetuloa-cap-valmistelun-
ajankohtaiswebinaariin-




