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Taustaa – maaseudun kansalaislähtöinen
omaehtoinen kehittäminen (LEADER)
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Maaseudulla on käytössä Leader-toimintatapa. Se on EU:n suosittelema
metodi ja työväline paikallisessa, omaehtoisessa kehittämisessä.
Maaseudun Leader-toimintatapaa on toteutettu vuodesta 1996. Se on
nivottu valtakunnalliseen maaseudun kehittämisohjelmaan ja rahoitukseen.
Nyt Manner-Suomessa toimii 55 toimintaryhmää. Ne ovat seutukunnan
kattavia yhdistyksiä, jotka kehittävät maaseutua sen asukkaiden
aloitteesta.
Vuonna 2000-2006 toimintaryhmät rahoittivat yhteensä n. 7000
hanketta.
–
–
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Ohjelmakaudella 2007-2013 yhdellä manner-Suomen toimintaryhmällä on käytössään 2,5-6,8 milj.
euroa julkista rahoitusta ( EU, valtio, kunnat) seitsemän vuoden aikana.
Maaseuturahaston lisärahoitusta osoitetaan ryhmille 4,9 milj. euroa.

Toimintaryhmät laativat alueelleen kehittämissuunnitelman, jota ne
toteuttavat ohjelmakauden ajan vuosina 2007–2013.

Nykytilanne Helsingissä
• Paikallista toimintaa ja kehittämistä on paljon. Osa on perinteistä ja
hyvin järjestäytynyttä, osa uusia nopeatempoisia ”kansanliikkeitä”.
• Kehittäjätahot rakentavat hankkeensa ja hakevat niille kumppaneita
ja rahoitusta kukin itse ja erillään ja toimivat oman osaamisensa
varassa.
• Rahoittajat joutuvat ratkaisemaan hankkeiden rahoituksen hanke
kerrallaan hyvin kirjavasta joukosta.
• Kansalaislähtöisen paikalliskehittämisen rahoituskenttä on
moninainen ja hajallaan. EU-rahoitusta on jonkin verran (ESR ja
EAKR)

Tavoitteena: Paikalliset ideoijat ja kehittäjäihmiset löytävät
vaivattomasti paikallista ja ammattimaista tukea hankkeiden
rakentamiseen ja toteuttamiseen
OSALLISTUMISMAHDOLLISUUS
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Paikalliset kehittäjät ovat yksilöitä, epävirallisia
ryhmiä, järjestöjä, 3. sektorin yhteisöjä tai
yrityksiä.
Kehittäjät voivat tuoda ideansa aineksiksi alueen
kehittämissuunnitelmaan
Kehittäjät saavat helposti Kehrältä ja
lähisukkulalta neuvoja, tukea ja kannustusta
ideoidensa toteuttamisen tueksi.
Yhdessä etsitään hankkeille kumppaneita ja
rahoitusta.
Kehittäjien ideoista syntyy yhteistyössä hankkeita
ja hankkeista uutta toimintaa ja parempaa
kaupunkielämää

• Ideoijat ja kehittäjät voivat osallistua Kehrän
(eli paikallisen kehittämisryhmän)
järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksiin
• Kehittäjät voivat kertoa ideoistaan yhteisissä
kokoontumisissa ja paikallissivuilla. Tavoitteena
löytää yhteistyökumppaneita ja saada
parannusehdotuksia ja kannustusta idean
jatkokehittelyyn.

TIETOA, TUKEA JA NEUVONTAA
”PAIKAN PÄÄLLÄ”
• ”Minulla on idea, miten saan sen toteutettua?”
Tietoa paikalliskehittämisestä tarjotaan
henkilökohtaisesti ja verkkosivujen kautta
• ”Lähisukkula” on henkilö, jolta saa tukea ja
neuvoja ideoiden edistämiseen ja kehittelyyn
(verkostoja, projektisuunnitelman laadinta,
rahoituksen haku, hankkeen toteuttamisen tuki
jne.)
• Lähisukkula näkyy ja kuuluu alueella

Paikalliskehittämisen mahdollistaminen ja tuki
Sukkula
• Tukee kehittäjiä ja kehittämisryhmiä
• On paikalliskehittämisen mahdollistaja
ja välittäjäorganisaatio
• On osakeyhtiö- tai

osuuskuntamuotoinen palvelujen
tuottaja (yhteiskunnallinen yritys)
• Omistajina ovat helsinkiläiset
paikalliskehittämisestä kiinnostuneet
asukasyhdistykset ja muut yhteisöt.
• Tukee ja neuvoo kehittäjiä ja
KEHRIÄ (lähisukkulat = kehrille
nimetyt tukihenkilöt)
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Helsinkiin voi syntyä 15-20 itsenäistä kehittämisryhmää (KEHRÄ)
paikallisten kaupunkilaisten halusta ja toimesta.
Kehittämisryhmä toimii paikalliskehittämisen mahdollistajana ja
innostajana sekä tulevaisuuden tuulien haistelijana
Kehittämisryhmä priorisoi ja perustelee eteenpäin vietävät
kehittämisehdotukset alueellaan
Kehittämisryhmä kootaan kolmikantaperiaatteella (asukkaat,
yhteisöt, kaupunki). Jäsenten toimikaudet on rajattu. Asukasedustajat
valitaan avoimella äänestysmenettelyllä.

Paikalliskehittämisen kumppaneita ja
rahoituslähteitä:
• Kansalaiset vapaaehtoistyön
muodossa
• Helsingin kaupunki
• EU:n sosiaalirahasto (ESR)
• EU:n aluekehitysrahasto (EAKR)
• TEM ja muut ministeriöt
• Yritykset
• Säätiöt ja muut yksityiset
rahoitustahot
• Sitra
• Tekes
• Muut mahdolliset rahoituslähteet
• Muut EU:n rahoitusmuodot

Monirahastoinen paikallinen kehittäminen
– Suomen malli
• Olemassa olevat maaseudun Leader-toimintaryhmät voisivat
laajentaa aluettaan pienten ja keskikokoisten kaupunkien
keskustoihin.
• Suuriin kaupunkeihin voitaisiin perustaa uusia toimintaryhmiä.
• Maaseutualueella ryhmä toimisi pääasiassa maaseuturahaston
varoin.
Kaupunkialueen toimintaan ryhmä voisi hakea rahoitusta
maakunnan liitolta / ELY-keskukselta rakennerahastoista.
Ohjelmasopimuksella voitaisiin sopia, minkä verran ryhmän kautta
olisi hankerahoitusta käytettävissä.
Maakunnan yhteistyöryhmä linjaa, mitä rahoitetaan.
• Toimintaryhmän tulisi täyttää tietyt kriteerit.
• Toiminta-alueen tulisi täyttää tietyt kriteerit.
• Paikallisen strategian tulisi täyttää tietyt kriteerit.

Työ- ja elinkeinoministeriön paikalliskehittämisen linjauksia ja EUohjelmatyön pelisääntöjä
PAIKALLISEN TOIMINTARYHMÄN
TEHTÄVÄT

PAIKALLISEN KEHITTÄMISSTRATEGIAN
SISÄLTÖ

• Parantaa paikallisten toimijoiden
valmiuksia kehittää omaa aluettaan
• Suunnitella hankkeiden
valintamenettely ja valintaperusteet
• Varmistaa, että hankkeita valittaessa
noudatetaan paikallista
kehittämisstrategiaa
• Ottaa vastaa tukihakemukset ja
arvioida ne
• Valita hankkeet ja vahvistaa tuen
määrä sekä esittää ehdotukset
taholle, joka vastaa tukikelpoisuuden
lopullisesta tarkistamisesta ennen
hyväksyntää
• Seurata ja arvioida paikallisen
kehittämisstrategian ja tuettavien
toimien täytäntöönpanoa
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Kohdealue ja väestömäärä
Alueen kehittämistarpeet, SWOTanalyysi
Strategia ja tavoitteet, ml. selkeät ja
mitattavissa olevat tuotos- ja
tulostavoitteet. Oltava johdonmukainen
eri rahastojen ohjelmien kanssa.
Prosessin kuvaus, jolla paikallisyhteisö
on osallistunut strategian kehittämiseen.
Toimintasuunnitelma: kuinka tavoitteet
muutetaan käytännön toimenpiteiksi.
Kuvaus miten strategian toimeenpanoa
hallinnoidaan, seurataan ja
arvioidaan. Osoitettava, että paikallisella
toimintaryhmällä on valmiudet strategian
täytäntöönpanoon.
Rahoitussuunnitelma

Paikallisen kehittämispolun
onnistumistekijöitä
… ja edellytyksiä käynnistysvaiheessa
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Rahoittajayhteistyö, tuki ja lupaus kehittämisresursseista
Tiedon välittäminen ”ruohonjuuritasolle” ja poliittisille
areenoille
Kehittämisryhmän avoin prosessi ja vuoropuhelu
kaupunkilaisten kanssa
Ammattitaitoinen fasilitointi ja joukkoistaminen
Kehittämisryhmien motivaatio ja osaaminen
Tukitoimintojen käynnistäminen välittömästi

