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Perustietoa Leaderistä
Leader-periaatteet

Leader Euroopassa, Suomessa ja osana maaseutuohjelmaa
Paikallinen kehittämisstrategia ja Leader-ryhmän hallitus kaiken keskiössä 
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Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö

Laura.janis@mmm.fi
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Leader on kehittynyt Euroopassa 
pilotista valtavirtaan:

1991-1993 
200 Leader-ryhmää



2014-2020 
3 400 Leader-ryhmää

Leader-rahoitus 
maaseutuohjelmassa:
- 2014-2020: 300 miljoonaa 

euroa
- 2021-2022: 83 miljoonaa 

euroa



19.2.2021Esityksen nimi5

Paikallinen 
kehittämisstrategia 

kaiken keskiössä
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Hallituksen 
jäsenen 
tehtäviä

kehittäjä
innostaja
aktivoija

verkottaja
tiedottaja

päätöksentekijä

työnantaja





Leader-työn toimijat ja niiden roolit

Ruokavirasto/maaseutulinja

Leader-hallitusilta

18.2.2021

Kaisa Eerola



Leader-työn toimijat 

Euroopan komissio, Euroopan 
parlamentti ja Euroopan unionin 

neuvosto

Maa- ja metsätalousministeriö 
(MMM)

Ruokavirasto

ELY-keskukset

Leader-ryhmät

Tuensaajat



• Euroopan komissio: Valmistelee ja panee täytäntöön säädöksiä ja päätöksiä, 
sekä valvoo niiden noudattamista. Vastaa maatalousrahastosta 
(maaseuturahasto) ja hyväksyy kansalliset kehittämisohjelmat.

• Maa- ja metsätalousministeriö: Vastaa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta, lainsäädännöstä, seurannasta ja varojen jaosta. Hyväksyy 
Leader-ryhmät ja tekee ohjelman arviointia.

• Ruokavirasto: Vastaa ohjelman toimeenpanon suunnittelusta, kehittämisestä 
ja seurannasta. Vastaa varojen maksamisesta ja varojen käytön valvonnasta.

• ELY-keskus: Tekee hanke- ja yritystukien tuki- ja maksupäätökset. Toteuttaa 
alueellista kehittämissuunnitelmaa.

• Leader-ryhmät: Suunnittelee paikallisen kehittämisstrategian, aktivoi ja 
neuvoo tuensaajia. Vastaanottaa tukihakemukset, arvioi ne ja tekee 
puoltopäätökset. Seuraa ja arvioi strategian toteutumista.



Tuenhakuprosessi

TUENSAAJA 
TEKEE 

HAKEMUKSEN

LEADER-RYHMÄ 
TEKEE 

VALINNAN

ELY-KESKUS 
TEKEE 

TUKIPÄÄTÖKSEN
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Mikä maaseutuverkosto? Mikä maaseutuverkostopalvelut?
• Maaseutuverkosto koostuu suomalaisen 

maaseudun kehittäjistä, jotka omassa 
työssään edistävät EU-osarahoitteisen 
maaseutuohjelman toteuttamista

• Maaseutuverkostossa kohtaavat 
julkishallinnon ammattilaiset, yksityiset 
yritykset, yhteisöt ja tutkimuslaitokset

• Verkostopalvelut-yksikkö koordinoi ja 
kehittää maaseutuverkoston toimintaa, 
ideoi, sparraa ja tuo tekijöitä yhteen. 
Tavoite: parempia tuloksia ja vaikuttavuutta

• Yksikkö järjestää verkostolaisille 
koulutuksia ja seminaareja sekä tarjoaa 
työkaluja työnteon tueksi

• www.maaseutu.fi/,                                   
juha-matti.markkola@maaseutu.fi

• www.enrd.eu



Eduntekeminen ja puolenpito

Suomen Kylät ry – Valtakunnallisesti paikallisen puolesta
Kaikki Leader-ryhmät jäseninä. Puheenjohtajana Petri Rinne, Joutsenten Reitti

Leader-ryhmien oma eduntekemisen päätöksentekoprosessi:

Leader-Parlamentti, joka toimii Leader-ryhmien omana ns. vuosikokouksena ja
se järjestetään kaksi kertaa vuodessa.
Leader-jaosto, joka toimii Parlamenttia valmistelevana tahona ja vastaa Leader-
ryhmien yhteisestä eduntekemisestä. Leader-jaostolla on ns. hallitusrooli.
Puheenjohtajana Eliisa Vesisenaho, Pirkan Helmi.
Leader-asiamies, joka toimii Leader-jaoston alaisuudessa, ns.
toiminnanjohtajana. Asiamies on kaikkien Leader-ryhmien yhdessä kustantama
palvelu Leader-toiminnan eduntekemiseen.



Suomen Kylät ry tarjoaa:

Yhteiset, koko Leader-kentän sähköpostilistat:
toimintaryhmat@suomenkylat.fi toiminnanjohtajat@suomenkylat.fi

Nettisivut http://leadersuomi.fi http://suomenkylat.fi

Hyvien käytänteiden levitys, toiminnanjohtaja-tapaamiset, vertaistuki

Leader-jaoston aamukahvit n. kerran kuussa

Leader-brändityö yhdessä hallinnon kanssa

Kansainväliset yhteydet ja vaikuttamistyö: ELARD  www.elard.eu



Heli Walls, Leader-asiamies
Suomen Kylät ry

Lupajantie 1,
25500 Perniö

p. 045-327 1117
heli.walls@suomenkylat.fi

http://leadersuomi.fi
http://suomenkylat.fi

För idéer i mänsklig skala


