
rahoittaa ja kehittää 
maaseutualueita paikallisesti



Yhdistykset parantavat 
palveluita ja lisäävät 
viihtyisyyttä, mikroyritykset 
luovat työtä ja kasvua!

Leader-toiminta perustuu 
alhaalta ylös -
periaatteeseen: 

Alueen asukkaat 
tietävät itse 
parhaiten, miten omaa 
kotiseutua tulee 
kehittää.



Leader on toimintaa 
paikkakunnan parhaaksi

Leader-ryhmä myöntää 

rahoitusta paikallisille 

yrityksille ja yhdistyksille. 

Hankkeista päättää Leader-

ryhmän hallitus, joka koostuu

paikallisista ihmisistä. 

Leader-ryhmä aktivoi

asukkaita kehittämään omaa

kotiseutuaan ja auttaa

muuttamaan ideat hankkeiksi.

Päätöksentekoa ohjaa

paikallinen kehittämisstrategia, 

joka on laadittu yhdessä

paikallisten toimijoiden kanssa.



Leader-ryhmien oma kehittämistoiminta –
asiantuntijoita palveluksessanne
Omilla kehittämishankkeilla Leader-ryhmät vastaavat alueelta nouseviin 
tarpeisiin. Näillä alueellisilla, alueidenvälisillä ja kansainvälisillä hankkeilla 
tuetaan paikallisen kehittämisohjelman tavoitteita.

Nuoriso-Leader toiminta ja nuorten omien hankkeiden tukeminen

Esimerkkejä Leader-ryhmien strategiaa edistävistä hankkeista ja verkostoista:

Outdoor Leader –reitistöjen ja polkujen kehittäminen, mukana kaikki V-S Leader-ryhmät - verkosto

Opportunities for Young People – nuorten osallisuus ja kansainvälistyminen & nuorisotyöryhmät

EkoTeko – yhdistykset kestävän kehityksen kärkeen (EkoSparraamo) neuvontaa ja tilaisuuksia

Yhdistyslaturi – lisää virtaa yhdistystoimintaan osaamisen lisäämisellä

Älykkäästi yhdessä- Smartare tillsammans – yhteistyön edistäminen

TEM AKKE-rahoituksella Habitability –verkosto saariston asuttavuuden edistäminen

Teemahankkeet – yhdistysten pienet hankkeet, esim. investoinnit, polut ja reitistöt, nuorten harrastusvälineet

Paikallisia tarpeita ja 
toiveita saadaan 
tietoon laajojen 

verkostojen avulla. 
Yhteistyötä tehdään 

mm. kylien 
neuvottelukuntien 

kanssa. 

https://ravakka.fi/tietoameista/kansainvalisyys/four-seasons-derby-2/
https://ravakka.fi/yhdistyksille/kestavakehitys/


Leader on investointi alueiden 
kehittämiseen

Varsinais-Suomen Leader-ryhmillä oli 
käytettävissä ohjelmakaudella 2014-2020 
yhteensä  17,2 milj.€, yli 80 % tästä ohjattiin 
suoraan hankkeisiin.

Vuosina 2021 – 2022 käytettävissä on yhteensä 
3,7 milj.€

Yksityistä rahoitusta kertyi kaikkiaan 11,6 milj. 
€.

Talkootyötä yli 100.000 tuntia; yli 2 milj. euroa



Siirtymäkausi 2021–2022 
 kohti ohjelmakautta 2023–2027

- Tukien myöntäminen jatkuu 
vuosina 2021 – 2022 samoilla 
tukimuodoilla, strategioilla ja 
alueilla.

- Haku on jatkuvaa

- Päätökset hankkeista tehtävä 
31.12.2022 mennessä ja hankkeet 
voivat jatkua 31.12.2024 asti.

- Paikallisten kehittämisstrategioiden 

valmistelu vuosille 2023 – 2027 on 

käynnissä. 

- Leader-ryhmien tärkein tehtävä on nyt 

kerätä paikallisten asukkaiden ja 

yhteisöjen kokemuksia ja näkemyksiä

siitä, mitä tulevalla kaudella tulisi rahoittaa.

- Lopullinen strategia toimenpitein jätetään 

MMM:lle kesällä 2022.



Leader-rahoituskriteerit 
pähkinänkuoressa

•Yhdistysten hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä 

eli niiden on hyödytettävä laajaa joukkoa. 

Tarkoituksena ei saa olla voitontavoittelu.

•Leader-hankkeiden tuloksena syntyy aina jotakin 

uutta. Yhdistyksen perustoimintaan rahaa ei voi 

saada.

•Tuki on noin 50 % investoinnit ja n. 80 % 

kehittämishankkeet. Pienin myönnettävä tuki on 

5000 euroa. Poikkeuksena ovat teemahankkeet.

•Omarahoitusosuutta voi korvata talkootyöllä, 

jonka arvo 15 € / h.

•Mikroyrityksiä voidaan tukea esimerkiksi 

investoinneissa, liiketoiminnan käynnistämisessä ja 

yrityksen kehittämisessä, kun tavoitteena on luoda 

kasvua ja työpaikkoja.

•Yrityksen on oltava kannattava ja annettava tuen 

myötä työtä kokopäiväisesti vähintään 1 henkilölle –

esimerkiksi yrittäjälle itselleen tai 2 osa-aikaiselle.

•Tuki ei saa vääristää kilpailua.

•Tukiprosentti vaihtelee tukimuodon mukaan. 

Investoinneissa tuki on 20 % kokonaiskustannuksista.

YHDISTYKSILLE

Ajankohtaiset tiedot 

www.ruokavirasto.fi

YRITYKSILLE

http://www.ruokavirasto.fi/


Leader-rahoitus elinkeinojen 
kehittämiseen 

•Ei normaali- tai lakisääteiseen toimintaan

•Yhteistyötoimenpide on hankemuoto, jossa 

voidaan edistää esim. tiettyä elinkeinoalaa, 

kartoittaa, taustoittaa ja suunnitella

•Tiedonvälitys ja koulutushanke mahdollistaa 

tiedon välittämisen elinkeinoelämälle, yrityksille…

•Tuki on 60 – 100 % riippuen siitä onko 

hyödynsaajina ennalta määrättyjä yrityksiä vai 

onko kyseessä hyvin yleistä kehittämistoimintaa.

•Kuntien rooli mahdollistajan, vuokrattavat tilat ja 

maat sekä väliaikaisrahoitus

•Paljon reitistöjen, luontopolkujen ja lähimatkailun 

kehittämishankkeita ja investointeja

•Saariston Master Plan matkailun ja virkistyskäytön 

suunnitelma Rauma

•Drone - maatalouden työkaluna - tiedonvälitys

•BikeMenu pyöräilymatkailun kehittäminen

Kustens mat i Åboland (lähiruokatuottjille kursseja yms.)

Närmat i samarbete, paikallisten tuottajien herkut esiin

RaKsalla- rakennusteollisuusyritysten osaamispääoma ja 
kilpailukyky

KUNNAT JA JULKISET TAHOT

Hankerekisteri

www.maaseutu.fi

https://www.rauma.fi/ajankohtaista/rauman-saaristolle-laaditaan-kehittamissuunnitelma/
https://www.proagria.fi/hankkeet/kuvauskopterit-maatalouden-tyokaluna-11828
https://www.varsinhyva.fi/varsin-hyvan-hankkeet/bikemenu/
https://www.ukipolis.fi/raksalla
http://www.ruokavirasto.fi/


Ohjelmakausi 2023 - 2027
• Älykkäät kylät ovat Maaseudun yhteisöjä, jotka edistävä omia paikallisia aloitteitaan 

löytääkseen käytännölliset ratkaisut haasteisiin ja löytävät uusia mahdollisuuksia hyödyntää 

digitalisaatiota. 

• Älykkäät kylät voivat liittyä kyläkeskukseen, joka tarjoaa erilaisia palveluja ja tuo ”fasiliteetit” 

lähemmäksi ihmisiä. Yhteistyö/yhdessä tekemisen tilat (e-labit), digitalisaation avulla 

parannettavat vanhusten palvelut älykkään kotihoidon kautta, digitaaliset koulutukset/kurssit 

maanviljelijöille ja maaseudun yrittäjille sekä verkkopalvelu, joka helpottaa liikkumista hiking-

retkeilypaikoilla…

• Yhteistyö ja verkostoituminen myös muiden kylien, keskusten, kuntien kuin kaupunkienkin kanssa 

on keskeistä (älykäs alue, älykäs erikoistuminen). Muista ulkopuolisista kumppanuuksista ja 

kummeista puhumattakaan.

• Yhteistyö edellytyksenä: vähintään kaksi toimijaa yhteistyössä

- Pienhankkeet
- Uudet yritystukivälineet



Kaikkia Suomen Leader-hankkeita voi 
selata Ruokaviraston hankerekisterissä

Kiitos!

Lisätietoa:

Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmasta 
ruokavirasto.fi & maaseutu.fi

Lisätietoa:
www.varsinhyva.fi
www.jokivarsi.fi
www.ravakka.fi
www.sameboat.fi
www.ykkosakseli.fi
www.haloomaaseutu.fi

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/hankerekisteri/
https://www.facebook.com/Ravakka/
https://www.linkedin.com/company/leader-ravakka
https://www.instagram.com/leaderravakka/
https://www.youtube.com/channel/UCfzJPU21abzNKa_1rdLQ8sg/videos
https://www.ruokavirasto.fi/
https://www.maaseutu.fi/
http://www.ravakka.fi/
http://www.varsinhyva.fi/
http://www.jokivarsi.fi/
http://www.ravakka.fi/
http://www.sameboat.fi/
http://www.ykkosakseli.fi/
http://www.haloomaaseutu.fi/
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