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Kaksivaiheinen haku

1. vaihe: Leader-ryhmät ja 
toiminta-alueet

• 4/2020-5/2021

• Toiminta-alueen kriteerit

• Leader-ryhmän kriteerit

• Alueen tarve- ja voimavara-
analyysi

• Dynaaminen verkostoanalyysi

• Suunnitelma osallistavasta 
valmisteluprosessista

• MMM ohjeistaa loppuvuodesta 
2021 

• Strategian tavoitteet, keinot ja 
rahoitussuunnitelma

• Kuntarahasitoumukset

• Tukikelpoisen maaseutualueen 
määrittely

• Palautus vuoden 2022 puolella

2. vaihe: Paikalliset strategiat
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Näistä 
palaute 
syksyllä 
2021



Haku-
lomake
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Hakemuksen liitteet

• Hakulomake tulostettuna pdf:nä

• Liite 1 Hakupäätös, allekirjoitettu sääntöjen mukaan

• Liite 2 Säännöt

• Liite 3 Kolmikanta

• Liite 4 Kuntien päätökset Leader-ryhmän toiminta-alueeseen 
kuulumisesta, yhtenä pdf-tiedostona

• Liite 5 Alueen kuvaus, tarve- ja voimavara-analyysi (vapaaehtoinen)

• Liite 6 Dynaaminen verkostoanalyysi (vapaaehtoinen)
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Akvaariokeskustelu

• Onko hakuprosessin 1. vaiheessa jokin mietityttänyt? Mikä on tuntunut 
vaikeimmalta? Minkälainen palaute valintakomitealta auttaisi eteenpäin? 
Miten kaksivaiheinen haku toimii?

• Ajatuksia dynaamisesta verkostoanalyysista? Miten se on auttanut 
strategian valmistelussa ja osallistamisessa? Miten se on kehittänyt 
Leader-ryhmän toimintaa?

• Toiveita Leader-ryhmien haun 2. vaiheeseen?
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Tukikelpoisen 
maaseutualueen määrittely
- luonnos

Maa- ja metsätalousministeriö/ruokaosasto/maaseudun 
kehittämisyksikkö 

29.4.2021



Luonnos

• Maa- ja metsätalousministeriö pyytää ELY-keskuksia ja Leader-ryhmiä määrittämään yhteistyössä 
yritys- ja hankerahoituksen sekä Leader-toiminnan tukikelpoisen maaseutualueen. CAP-
suunnitelman tukikelpoisen maaseutualueen määrittely tulee olla yhteneväinen ELY-keskuksella ja 
alueen Leader-ryhmillä. 

• Aluetypologian maaseutuluokat (maaseudun paikalliskeskukset, kaupungin läheinen maaseutu, 
ydinmaaseutu, harvaan asuttu maaseutu) kuuluvat tukikelpoiseen maaseutualueeseen. Kaupungin 
kehysalue voi kuulua maaseutualueeseen. 

• Sisempi ja ulompi kaupunkialue muodostavat kaupunkialueiden ytimen. Kaupunkialueista sisempi 
kaupunkialue ei voi kuulua tukikelpoiseen maaseutualueeseen. Ulompi kaupunkialue on 
alueluokituksen perusteella tiivistä pientalovaltaista ja maankäytöltään intensiivistä aluetta, eikä 
siten ole lähtökohtaisesti tukikelpoiseen maaseutualueeseen kuuluvaa. Mikäli kuitenkin alueilla 
katsotaan ulomman kaupunkialueen välttämättömästi liittyvän maaseutualueisiin, se voidaan 
alueilla määritellä tukikelpoiseksi alueeksi hyvin perusteluilla syillä. Kuitenkin alle 30 000 asukkaan 
kunnat voivat olla kokonaisuudessaan tukikelpoista maaseutualuetta ELY-keskuksen ja Leader-
ryhmän harkinnan mukaan. 
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Akvaariokeskustelu

• Ajatuksia tukikelpoisen maaseutualueen määrittelystä oman Leader-
ryhmän / ELY-alueen näkökulmasta?

• Miten olette käyneet keskustelua aluerajauksesta ELY:n ja Leaderin
kesken?

• Eroaako ELY:n ja Leaderin näkemykset, miten ja miksi?

• Miten eroavat näkemykset yhteen sovitetaan niin, että tukikelpoisen 
maaseutualueen määrittely toimisi sekä Leaderin että ELY:n tarpeisiin? 
Esim. valintakriteerien hyödyntäminen. 
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