Leader-ryhmien 1. vaiheen
haku
Leader-ryhmien pj-tapaaminen 29.4.2021
Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö

Kaksivaiheinen haku
1. vaihe: Leader-ryhmät ja
toiminta-alueet

2. vaihe: Paikalliset strategiat

• 4/2020-5/2021

• Palautus vuoden 2022 puolella

• Toiminta-alueen kriteerit

• Paikallisen kehittämisstrategian
tarkempi ohjeistus

• Leader-ryhmän kriteerit
• Alueen tarve- ja voimavaraanalyysi

Näistä
palaute
syksyllä•
2021

Dynaaminen verkostoanalyysi

• Suunnitelma osallistavasta
valmisteluprosessista

• Tavoitteet, keinot ja
rahoitussuunnitelma
• Kuntarahasitoumukset
• Lopulliset hakemukset
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Toiminta-alueen kriteerit
• Alue on paikalliselle kehittämiselle
sopiva

• Ei päällekkäin toisen ryhmän
kanssa

• Maaseutualueiden asukasmäärä
pääsääntöisesti 20 000-150 000

• Vähintään kaksi kuntaa tai osia
kahdesta kunnasta

• Jos toiminta-alue kattaa
kaupunkialueita, jotka eivät
tukikelpoisia maaseuturahastossa,
kuvaus miten ryhmä aikoo
rahoittaa toimet kaupunkialueella

• Pienempi kuin ELY-keskusalue

• Alue määritelty selkeästi,
tarvittaessa kartalla

• Hakemuksen liitteenä kuntien
päätökset ja jos kunnan alueita
kuuluu useampaan Leaderryhmään, liitteenä sopimukset
kunnan ja ryhmien kesken
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Maaseudun määrittely
• Leader-ryhmän
maaseutualueiden
asukasmäärän tulee olla
pääsääntöisesti 20 000-150
000
• Hakemuksesta tulee ilmetä
alueen asukasmäärä
kokonaisuudessaan sekä
jaoteltuna aluetyypeittäin

• Kaudella 2014-2020
maaseutua olivat alle 30 000
as kunnat kokonaan
• Yli 30 000 as kunnista, joissa
yli 15 000 as taajama, tuli
rajata kaupunkimaiset
keskukset ulkopuolelle
• Tulevan kauden maaseudun
määrittely on vielä kesken,
vilkasta keskustelua kevään
2021 aikana käyty
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Leader-ryhmän kriteerit 1/2
Oikeustoimikelpoinen
Toiminnassa mukana riittävän suuri ja laajapohjainen joukko alueen toimijoita
• Mitä tahoja on mukana ja miten?
• Dynaaminen verkostoanalyysi

Toiminta avointa kaikille
• Määritelty säännöissä

Hallituksen tmv. kolmikanta ja säännöllinen vaihtuvuus
• Määritelty säännöissä, liitteenä kokoonpano

Toimii paikallisesti
• Kuvaus, miten toimii paikallisesti, on läsnä, jalkautuu ja kaikkien alueen toimijoiden saavutettavissa
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Leader-ryhmän kriteerit 2/2
Toimii innovatiivisesti
• Kuvaus, miten toimii tulevaisuuteen katsovana, ennakkoluulottomana, rohkeana, innostavana ja
rohkaisevana, uudistuvana ja oppivana organisaationa

Dynaaminen verkostoanalyysi *
• Kuvaus verkoston nykytilasta ja miten ryhmä kehittää verkoston toimintaa ja omaa rooliaan siinä

Leader-toimintatavan osaaminen
• Kuvaus, miten varmistetaan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden osaaminen

Taloudellinen ja hallinnollinen osaaminen
• Miten työ käytännössä aiotaan järjestää
• Resurssisuunnitelma koko tulevalle kaudelle
• Mahdollinen hallinnollinen yhteistyö Leader-ryhmien kesken
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Alueen tarve- ja voimavara-analyysi
• Sisältää alueen kuvauksen,
nykytilan analyysi, tarpeet ja
tulevaisuuden näkymät
• Pyydetään alustavasi pohtimaan ja
tunnistamaan tarpeet myös
kalatalouden näkökulmasta
• Helpottaa ja nopeuttaa kalatalouden
paikallisen kehittämisen suunnittelua
ja alueellista yhteen sovittamista

• Pohjautuu osallistavaan
valmisteluun
 Tästä hakijoille annetaan palaute

Sisäiset vahvuudet
- Miten nämä otetaan
käyttöön mahdollisuuksien
hyödyntämisessä?
- Miten näillä torjutaan
uhkia?

Sisäiset heikkoudet
- Miten näitä tulisi
lieventää, jotta
mahdollisuuksia voidaan
hyödyntää uhkia torjua?

Esim.
SWOT
Ulkopuolelta tulevat
mahdollisuudet

Ulkopuolelta tulevat
uhkat

Mitä halutaan muuttaa, miten ja miksi?
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Apukysymyksiä SWOTin tekoon
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Dynaaminen verkostoanalyysi
• Tavoitteena on, että se on keskeinen osa Leader-toimintaa – strategian
valmistelua ja toteuttamista
• Keiden kanssa paikallista kehittämistä tulisi tehdä, mitä toimijoita
verkostossa on, puuttuuko joitain?
• Mitä tarpeita verkoston toimijoilla on? Mitkä ovat yhteiset tarpeet ja
tavoitteet?
• Mitä osaamista ja muita resursseja toimijoilla on?
• Miten yhteistyö ja työnjako toimii käytännössä? Mitkä ovat toimintatavat?
Mitä muutostarpeita verkoston toiminnassa on?
• Huomioitava alueen sisäiset ja ulkoiset verkostot ja tunnistettava erityisesti
paikallisen strategian näkökulmasta tärkeimmät toimijat
• Mikä verkoston tilanne oli tälle kaudelle tultaessa ja miten se on
kehittynyt?
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Dynaaminen verkostoanalyysi
1) Ketkä tekevät?
Toimijoiden kartoitus ja
verkoston kuvaaminen

2) Mitä tehdään?
Kehittämistarpeet,
osaamistarpeet,
tavoitteet ja visio

3) Miten tehdään
verkostomaisesti?
Yhteistyön edellytykset
ja toimintatavat

4) Miten arvioidaan ja
kehitetään yhdessä?
Jatkuva ja avoin
arviointi suhteessa
menneeseen ja
tulevaan

Osallistava valmistelu
• Kuvaus osallistavasta valmistelusta haun ensimmäisessä vaiheessa
• Suunnitelma osallistavasta valmistelusta haun toisessa vaiheessa
• Miten valmistelu on ollut laajasti osallistavaa? Miten osallistuminen näkyy
käytännössä
1) ryhmän toiminnassa?
2) paikallisessa kehittämisstrategiassa?

 Tästä hakijoille annetaan palaute
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Leader-ryhmien rahoitus
• Komission ehdotuksen mukaan
vähintään 5% maaseuturahaston
osuudesta Leaderiin
• MMM osoittaa ryhmille suuntaa
antavan rahoituskehyksen + osa
kehystarkistuksessa
• Leader-ryhmän julkisesta
rahoituksesta kuntien osuus
vähintään 20 %

• Rahoituksen kriteerit
• Strategian laatu
• Toiminta-alueen maaseutualueiden
asukasmäärä
• Mahdolliset alueen erityispiirteet
• Pyritään huomioidaan ryhmien
yhdistymiset
• Kehystarkistus toiminnan tulosten,
vaikuttavuuden ja hyvän laadun
perusteella

• Toimintarahan osuus max 25%
ryhmän rahoituskehyksestä
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Kiitos!
Laura Jänis
laura.janis@mmm.fi
puh. 02951 62090
#leaderfi #kehitetäänpaikallisesti
#maaseutufi #uusiCAP #CAP27
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