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Leader-ryhmiksi hakijat 

 

Yhteenveto ja palaute Leader-ryhmien ensimmäisen 
vaiheen hakemuksista 

Tällä kirjeellä maa- ja metsätalousministeriö antaa kaudelle 2023-2027 Leader-ryhmiksi hakeneille 
palautetta ensimmäisen vaiheen hakemuksista. Hakijoiden tulee ottaa palaute huomioon haun 
toisessa vaiheessa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa haun toisesta vaiheesta tarkemmin 
alkuvuodesta 2022. 

Palaute sisältää Leader-ryhmien valintakomitean palautteen ja ulkopuolisen arvioitsijan palautteen. 
Valintakomitea arvioi hakemukset kokonaisuudessaan ja antaa palautetta erityisesti alueen 
kuvauksesta ja tarveanalyysista, dynaamisesta verkostoanalyysista ja osallistavasta 
valmisteluprosessista. Ulkopuolinen arvioitsija arvioi hakemuksista vain alueen kuvauksen ja 
nykytilan analyysin sekä kehittämistarpeet ja tulevaisuuden näkymät. 

Tausta 

Leader-ryhmien haku kaudelle 2023-2027 on kaksivaiheinen. Haun ensimmäisessä vaiheessa 
muodostetaan Leader-ryhmien toiminta-alueet, kuvataan Leader-ryhmän toimintaa ja suunnitellaan 
paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi. Toisessa vaiheessa valmistellaan paikallinen 
kehittämisstrategia.  

Maa- ja metsätalousministeriö avasi ensimmäisen vaiheen haun 6.4.2020 ja tarkensi hakuohjetta ja 
jatkoi hakuaikaa 8.12.2020 ja 19.3.2021. Ensimmäisen vaiheen haussa 31.5.2021 mennessä 
hakemuksia jätettiin 52 kappaletta. 

Maa- ja metsätalousministeriö asetti Leader-ryhmien valintakomitean 29.6.2021 (VN/13715/2021). 
Valintakomitean tehtävänä on arvioida maaseudun Leader-ryhmien ja kalaleader-ryhmien paikalliset 
kehittämisstrategiat, valita rahoitettavat ryhmät ja tehdä esitys niiden suuntaa antavista 
rahoituskehyksistä. Ensimmäisen vaiheen hakemuksista valintakomitea antaa hakijoille palautteen. 
Haun toisessa vaiheessa valintakomitea arvioi hakemukset ja arviointi vaikuttaa Leader-ryhmien 
suuntaa antavaan rahoituskehykseen.  

Maa- ja metsätalousministeriö on tilannut hakemuksista myös ulkopuolisen arvioinnin, jota tekee 
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, alihankkijanaan TK-Eval. Arvioinnin tehtävänä on a) Arvioida 
Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakemuksista alueen kuvaus ja nykytilan analyysi sekä 
kehittämistarpeet ja tulevaisuuden näkymät ja b) Arvioida Leader-ryhmien haun toisessa vaiheessa 
paikallisten kehittämisstrategioiden laatua myöhemmin tarkennettavien kriteerien perusteella. 

 

 

 

 

 

 



    2 (7) 

   
I VALINTAKOMITEAN PALAUTE 

Hakemusten käsittely 

Valintakomitea käsitteli hakemukset seitsemässä kokouksessa elo-lokakuun 2021 aikana. 
Valintakomitea kiinnitti huomiota erityisesti alueen tarve- ja voimavara-analyysiin, dynaamiseen 
verkostoanalyysiin ja osallistavaan valmisteluprosessiin. Hakemuksista käytiin yleinen keskustelu ja 
sen jälkeen käytiin ELY-alueittain jokainen hakemus läpi. Valintakomitean keskustelujen pohjalta 
laadittiin sekä tämä yhteinen, yleinen palaute kaikille hakijoille, että liitteenä oleva hakijakohtainen 
palaute.  

Palaute on laadullinen ja sisältää myös hakijakohtaisen kolmiportaisen arvion ”liikennevalomallilla”. 
Vihreä on kokonaisuudessaan hyvä hakemus, vaikka kehitettävääkin voi olla. Keltaiseksi arvioitu 
hakemus sisältää enemmän kehitettävää. Punaiseksi arvioidussa hakemuksessa on selkeitä 
puutteita ja/tai paljon kehitettävää suhteessa hakukriteereihin. 

Palautteen tavoitteena on auttaa hakijoita toisen vaiheen hakemusten valmistelussa ja oman 
toimintansa kehittämisessä. Hakemusten ensimmäisen vaiheen palaute ja arvio eivät vaikuta 
suoraan ryhmien rahoituskehyksiin. Hakijoiden tulee kuitenkin ottaa palaute huomioon ja kuvata 
toisen vaiheen hakemuksissa, millä tavoin palaute on huomioitu.  

Kaikki valintakomitean jäsenet osallistuivat kaikkien alueiden hakemusten käsittelyyn. 
Valintakomitean jäsenillä oli mahdollisuus pyytää kommentteja myös muilta edustamansa tahon 
edustajilta. Valintakomitean jäsenistä ympäristöministeriön ja ELY-keskusten ympäristövastuualueen 
edustajat kävivät hakemukset läpi erityisesti ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta.  

Yleistä 

Hakemuksista vajaa 70 % arvioitiin jo oikein hyviksi, reilu 20 % sellaisiksi, joissa on vielä jonkin 
verran enemmän kehitettävää ja vajaa 10 % sellaisiksi, joissa on vielä paljon kehitettävää ja/tai 
selkeitä puutteita suhteessa hakukriteereihin. 

Hyviä hakemuksia ovat erityisesti sellaiset, joissa eri osat muodostavat johdonmukaisen 
kokonaisuuden: alueen nykytilan kuvaus ja tarveanalyysi perustuvat osallistavaan 
valmisteluprosessiin ja ne ovat linkittyneet myös dynaamiseen verkostoanalyysiin. Hyvä hakemus on 
oman alueen näköinen ja siinä on hyvin pohdittu ja perusteltu Leader-ryhmän roolia alueen 
kehittämisessä. Ryhmän toiminnassa ja strategian osallistavassa valmistelussa on hyvin tärkeää 
suuntautua myös ulospäin, jotta toiminta on aidosti avointa ja uudistuvaa. 

Koko Suomen tasolla voidaan hakemusten perusteella todeta, että Leader-toiminta on mennyt 
eteenpäin, osaaminen on vahvistunut ja Leader-ryhmien rooli alueen kehittäjänä on yleisesti 
vahvistunut. Erityisen ilahduttavaa on useista hakemuksista välittyvä toiminnan jatkuva 
kehittäminen, uudistavuus, avoimuus ja innostus. Toisaalta toiminnan vahvistumisen vastapuolena 
on joillain alueilla nähtävissä pysyttelemistä liikaakin tutussa ja turvallisessa. 

Hakemusten laatuun voivat vaikuttaa osin myös Leader-ryhmien käytettävissä olevat resurssit. 
Tämä ei kuitenkaan ole määräävä tekijä, sillä mukana on niin ison kehyksen ryhmiä, joilla on vielä 
paljon kehitettävää, kuin pienen kehyksen ryhmiä, joilla on erinomainen hakemus.  

Leader-ryhmien toiminta-alueet 

Hakemuksia tuli 52 kappaletta. Hakijat ovat nykyisiä Leader-ryhmiä pääsääntöisesti nykyisillä 
toiminta-alueillaan. Päijät-Hämeessä Päijänne Leader ja Etpähä ja Etelä-Savossa Piällysmies ja 
Leader Rajupusu ovat yhdistymässä, mistä johtuen Leader-ryhmien lukumäärä vähentyisi kahdella 
kauden 2014-2020 54 ryhmästä. Leader-ryhmien toiminta-alueissa on tapahtumassa myös joitain 
pienempiä muutoksia: kunta vaihtaa ryhmää, tai toiminta-alue laajenee kaupunkien suuntaan 
alueelle, jota ei ole aiemmin määritelty tukikelpoiseksi maaseutualueeksi. 

Hakemusten mukaan Leader-ryhmien toiminta-alueet, jotka voivat olla laajempia kuin tukikelpoiseksi 
määriteltävät maaseutualueet, kattaisivat yhteensä lähes 3,9 miljoonaa asukasta. Leader-ryhmien 
toiminta-alueiden kunnat ja asukasmäärät ovat liitteessä tarkemmin.  
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Hakemusten mukaan Leader-ryhmien toiminta-alueilla on asukkaita eri aluetyypeillä seuraavasti: 

 

Harvaan 
asuttu 
maaseutu  

Ydin-
maaseutu  

Kaupunki-
en 
läheinen 
maaseutu 

Maa-
seudun 
paikallis-
keskukset  

Kau-
pungin 
kehysalue 

Ulompi 
kaupunki-
alue  

Sisempi 
kaupunki-
alue  Yhteensä 

Asukkaita 

yhteensä 

298 069  448 607  409 010  293 267  572 145  898 269  944 821  3 864 188  

Keskiarvo 

per 

Leader-

ryhmä 

5 732   8 627   7 866   5 640   11 003   17 274   18 170   74 311  

% koko 

Suomen 

asukas-

määrästä1 

108 % 85 % 103 % 95 % 96 % 69 % 47 % 71 % 

 

Alle 20 000 asukkaan ryhmät 

Leader-ryhmän toiminta-alueen maaseutualueiden asukasmäärän tulee olla pääsääntöisesti 
vähintään 20 000 ja korkeintaan 150 000 asukasta. Perustellusta syystä asukasmäärä voi olla alle 
20 000 asukasta. Mahdollisesti hyväksyttäviä perusteluja suositusta pienemmän asukasmäärän 
toiminta-alueelle voivat olla erityisesti harva asutus, pitkät etäisyydet ja aikaisemman toiminnan 
hyvät tulokset. Alueella tulee olla riittävät resurssit Leader-ryhmänä toimimiseen. 

Toiminta-alue on pääsääntöisesti perusteltu hakemuksissa hyvin ja riittävästi. Neljän hakijan alue jää 
alle 20 000 asukkaan rajan: Leader Tunturi-Lappi ry, Maaseutukehitys ry, YHYRES-
kehittämisyhdistys ry ja Keski-Karjalan Jetina ry. Valintakomitean arvion mukaan Leader Tunturi-
Lapilla ja Keski-Karjalan Jetinalla on harvan asutuksen ja aikaisemman toiminnan hyvien tulosten 
perusteella hyvät ja riittävät perustelut toiminta-alueelleen myös jatkossa. Maaseutukehityksen ja 
YHYRES-kehittämisyhdistyksen tulee vielä tarkentaa toiminta-alueen perusteluja ja erityisesti sitä, 
miten ne takaavat riittävät resurssit Leader-ryhmänä toimimiseen, kun CAP-suunnitelman kautta 
tuleva rahoitus jää niiden alueella väistämättä hyvin pieneksi. 

Valintakomitea kiinnitti huomiota Leader-ryhmien toiminta-alueilla tapahtuneeseen 
väestökehitykseen. Monilla alueilla väestö on vähentynyt ja vähenee edelleen. Tämä herättää huolta 
pienten Leader-ryhmien resursseista myös pidemmällä tähtäimellä tulevaisuudessa. Hakemusten 
perusteella 20 000 asukkaan raja vaikuttaa varsin hyvältä kriittiseltä rajalta toimivalle ryhmälle. 
Leader-ryhmien toiminta-alueet ovat hyvin vakiintuneet ja käytäntö on osoittanut, että muutokset 
toiminta-alueissa eivät ole helppoja. Onkin hyvin tärkeää, että pienten Leader-ryhmien toimintaa ja 
elinvoimaisuutta 2027 päättyvän kauden jälkeen aletaan pohtia jo nyt. Kyseessä on 
maaseutupoliittisesti strategisen tason keskustelu ja valintakomitea painottaa, että sitä tulee käydä 
paitsi ennakoivasti, niin myös hyvin avoimesti ja osallistavasti. 

Aluetyypit ja Leader-toiminta kaupunkialueilla 

Leader-ryhmän toiminta-alue ja paikallinen strategia voivat kattaa myös kaupunkialueita, mukaan 
lukien isompien kaupunkien keskusta-alueita. Maaseuturahaston rahoitus voi kuitenkin kohdistua 
vain tukikelpoiseksi määritellyille maaseutualueille. ELY-keskus ja Leader-ryhmä määrittelevät haun 
toisessa vaiheessa yhdessä maaseuturahastossa tukikelpoisen maaseutualueen. Maa- ja 
metsätalousministeriö on ohjeistanut, mitkä ovat tukikelpoisen maaseutualueen määrittelyn 
reunaehdot.  Esimerkiksi alle 30 000 asukkaan kunnat ja kaupungit voidaan alueilla määritellä 
kokonaan tukikelpoiseksi maaseutualueeksi, vaikka niissä on myös alueluokituksen mukaisia 
kaupunkialueita.  

Useissa hakemuksissa kuvataan Leader-ryhmän toiminta-alueen kattavan myös yli 30 000 
asukkaan kaupunkien keskusta-alueita, jotka eivät voi olla tukikelpoisia maaseuturahastossa. Mikäli 
Leader-ryhmän toiminta-alue on laajempi kuin tukikelpoinen maaseutualue, tulee hakemuksessa 
tuoda selkeästi esiin, miten ja millä resursseilla toiminta maaseuturahastossa tukikelvottomalla 

                                                
1 Haun toisessa vaiheessa selvitetään miten harvaan asutun maaseudun ja ydinmaaseudun osalta Leader-ryhmien 
ilmoittamat asukasmäärät ovat suuremmat kuin alueluokituksen mukaiset asukasmäärät koko Suomessa. Tämä voi johtua 
esimerkiksi siitä, että on käytetty eri ajankohdan tilastoja. 
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kaupunkialueella aiotaan rahoittaa. Kaupunkialue tulee myös huomioida riittävän tasapainoisesti ja 
selkeästi paikallisessa kehittämisstrategiassa, aluekuvauksessa ja tarveanalyysissa ja ylipäätään 
Leader-ryhmän toiminnassa. Myös kaupunki-maaseutu vuorovaikutusta on tarpeen kuvata. On hyvä 
pohtia ja tuoda esiin myös mitä haasteita kaupunkialueella toimimiseen liittyy. 

Alueen kuvaus ja nykytilan analyysi, kehittämistarpeet ja tulevaisuuden näkymät 

Valintakomitea pyrki arvioimaan erityisesti sitä, miten hyvin alueen kuvaus ja analyysi kuvaavat juuri 
kyseisen alueen ominaispiirteitä, kuvastaako se laajasti toimijoiden tarpeita ja pohjautuuko se 
osallistavaan valmisteluun. 

Hyvä alueen kuvaus on selkeästi oman alueen näköinen. Alueen erityispiirteitä on hyvä tuoda esiin 
myös konkreettisten esimerkkien avulla. Kuvauksessa tulee käyttää niin tilastotietoja kuin laadullista 
tietoa. Elinkeinojen, yritystoiminnan, työllisyyden ja väestökehityksen lisäksi on tarpeen kuvata myös 
muita alueen piirteitä, kuten yhteisöllisyyttä, kulttuuria ja luonto- ja kulttuuriympäristöä. Yleiset trendit 
ja toimintaympäristön muutokset ovat tarpeen tunnistaa, mutta on hyvä konkretisoida miten ne 
näkyvät juuri omalla alueella.  

Monissa hakemuksissa SWOT-analyysi jäi vielä melko yleiselle tasolle ja irralliseksi strategiasta. 
Osa oli jo johtanut alueen kuvauksesta ja nykytilan analyysistä sekä SWOT-analyysistä selkeitä 
kehittämistarpeita. Hyvin perustellut, johdonmukaiset ja rohkeatkin valinnat niistä 
kehittämistarpeista, joihin Leader-toiminnalla voidaan tarttua, ovat hyvän strategian tunnusmerkkejä.  

 Dynaaminen verkostoanalyysi 

Valintakomitea pyrki arvioimaan erityisesti sitä, miten verkostoituminen ja sen kehittäminen näkyvät 
ryhmän toiminnassa ja strategiassa. Hyvässä verkostoanalyysissä on tunnistettu verkostotoiminnan 
kehittämiskohteita ja pohdittu, miten niitä lähdetään kehittämään.  

Dynaaminen verkostoanalyysi on uusi elementti Leader-ryhmien haussa. Tavoitteena on, että se on 
toimintatapa, joka tukee strategian valmistelua ja toteuttamista. Dynaamisen verkostoanalyysin 
tueksi maa- ja metsätalousministeriö ja maaseutuverkostopalvelut järjestivät vuonna 2020 
koulutusta Leader-ryhmille, jossa työstettiin yhdessä verkostoanalyysin sapluunaa. Koulutuksen 
aineisto on edelleen käytettävissä ja sitä kannattaa hyödyntää verkostotyön ja -analyysin 
kehittämisessä. Verkostoanalyysille ei annettu tarkempaa ohjeistusta tai vaatimuksia sen sisällöstä 
ja muodosta. Hakuohjeessa on kuvattu dynaamisen verkostoanalyysin tavoitteita ja mitä sillä 
haetaan. 

Osallistava valmisteluprosessi 

Valintakomitea pyrki arvioimaan erityisesti sitä, onko valmistelu ollut laajasti osallistavaa ja miten 
osallistuminen näkyy ryhmän toiminnassa ja strategiassa. Huomiota kiinnitettiin myös osallistamisen 
suunnitelmallisuuteen ja strategisuuteen: Mitä osallistamisella haetaan, minkälainen prosessi 
osallistava valmistelu on ollut ja miten sitä on suunniteltu jatkettavan.  

Leader-ryhmät ovat käyttäneet eri tahojen osallistamiseen monia erilaisia ja innovatiivisiakin keinoja 
ja välineitä, ja monet ovat pyrkineet erityisesti nuorten hyvään osallistamiseen. Yleisesti käytettyjä 
osallistamisen keinoja ovat olleet mm. erilaiset kyselyt, haastattelut ja työpajat. Korona-aikana 
sähköisen osallistamisen keinot ovat korostuneet. Osallistamisen tapojen lisäksi on hyvä kuvata mitä 
tahoja ja kuinka monia ihmisiä strategian valmisteluun on eri tavoin osallistunut. Osallistavan 
valmisteluprosessin on tärkeä näkyä myös strategian sisällössä, eli on kuvattava, mitä 
osallistamisesta on noussut esiin. Osallistamisessa ja Leader-ryhmän toiminnassa muutoinkin 
hyvänä pidettiin sitä, että mukana on myös muita kuin jo aiemmin tuttuja toimijoita. 

Muuta 

Leader-toimintatavan osaamista, taloudellista ja hallinnollista osaamista, toiminnan 
laajapohjaisuutta, toimimista paikallisesti sekä toimimista innovatiivisesti (hakemuksen kohdat 6, 7, 9 
ja 10) hakijat ovat kuvanneet pääosin samankaltaisesti.  

Osaamista perusteltiin yleisesti kokemuksella, hallituksen jäsenten perehdytyksellä ja hallinnon 
järjestämiin koulutuksiin osallistumisella. Yleisesti mainittiin laatukäsikirja osaamisen ylläpitämisen 
välineenä. Lähes kaikki Leader-ryhmät ovat pieniä organisaatioita, joissa työntekijöitä on vähän. 
Osaamisen osalta moni kuvasi hakemuksessa myös yhteistyötä toisten Leader-ryhmien kanssa ja 
useilla oli myös ainakin alustavia suunnitelmia yhteisistä työntekijöistä ja sijaisjärjestelyjä oli 
pohdittu. Tätä valintakomitea piti hyvänä riskienhallintana. Sen sijaan sitä ei pidetty hyvänä, jos 
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riittävien resurssien saaminen toimintaan näyttäisi olevan omantuotannon hankkeiden varassa ja 
strategian toteuttamista suunnitellaan jo etukäteen omantuotannon hankkeiden varaan. 

Innovatiivisuus näkyi hakemuksissa eri tavoin, mutta monella oli siitä melko vähän konkreettisia 
esimerkkejä.  

Hakuohjeessa ei oltu erikseen pyydetty pohtimaan ilmasto- ja ympäristönäkökulmaa, mutta monissa 
hakemuksissa se oli huomioitu hyvin ja valintakomitea haluaa antaa erityisesti palautetta näistä 
teemoista. Leader-toiminnassa on eduksi, jos tunnistetaan monipuolisesti paikalliset voimavarat ja 
alueiden erityisominaisuudet. Niihin kuuluvat tiedot maiseman ja kulttuuriympäristöjen sekä luonnon 
ominaispiirteistä, joihin voivat sisältyä mm. maisema-alueet, kulttuuriympäristöt, rakennettu 
ympäristö, muinaisjäännökset, luonnon erityiskohteet, virkistyskäytölle soveltuvat paikat sekä muut 
luonteenomaiset paikalliset piirteet. Ne toimivat alueiden vahvuuksina ja vetovoimatekijöinä. Näitä 
piirteitä sekä alueiden historiallista kehitystä ja niihin liittyviä piirteitä on mahdollista myös hyödyntää, 
ja erilaisten hankkeiden kautta välittää myös tulevaisuuteen. Nämä ovat elementtejä, jotka 
vaikuttavat asuinympäristön laatuun ja yleiseen hyvinvointiin. Ne voivat toimia lähtökohtina uuteen 
yritystoimintaan ja elinkeinotoiminnan kehittämiseen.  On myös tärkeää, että hanketyöhön liittyvässä 
neuvonnassa ja hankevalinnassa otetaan huomioon ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen 
liittyvät näkökulmat ja paikallisen strategian jatkovalmistelussa kyseiset teemat otetaan huomioon 
alueen näkökulmasta. 

II ULKOPUOLISEN ENNAKKOARVIOINNIN PALAUTE 

Alueen kuvaus 

Valtaosa alueiden kuvauksista (31) oli onnistuneita. Osa kuvauksista oli kirjoitettu liian yleisellä 
tasolla eli toiminta-alueen keskiarvon mukaan (18). Näihin arvioitsijoiden yleisenä 
kehitysehdotuksena oli, että kuvauksiin tulisi liittää myös kuntatason dataa esimerkiksi taulukoissa, 
kun taas analyysi voi olla alueen tasolla, mainiten eroavaisuuksia. Muutama alueen kuvaus oli 
puolestaan kirjoitettu kuntatasolla, jolloin alueen yleiskuva oli jäänyt puuttumaan. Näihin 
kehitysehdotus oli yleiskuvan lisääminen analyysitekstiin.  

Valtaosalla ryhmistä puuttui alueen kuvan tietopohjan lähteet. Nämä on hyvä mainita esimerkiksi 
taulukoiden alla. Lähdeviitteet sekä tuovat uskottavuutta alueen kuvauksen tilastopohjaan, mutta 
myös toimivat vertailukohtana Leader-ryhmälle strategian etenemisen tarkastelun tai päivityksen 
aikana. Jos lähteet ovat tiedossa, ei tarvitse vuosien päästä enää etsiä, mitä tietoa on strategiassa 
käytetty ja mihin siis verrataan.  

Suurimmat puutteet alueen kuvauksen osalta liittyivät paikallisen kehittämistyön kannalta olennaisiin 
aiheisiin. Näitä olivat (yleisimmästä alkaen) muun muassa kylät, laajakaista, yrittäjyys, 
elinkeinorakenne, matkailu, yhdistykset, koulutustaso, väestörakenne ja -ennuste, matkailu, 
työllisyys, ympäristö sekä vapaa-ajan asukkaat. Puuttuvien aiheiden listaus alueiden kuvauksissa 
nousi arvioinnissa esille sekä yleisen paikallisen kehittämisen kannalta tärkeiden aiheiden kautta 
että vertaamalla SWOT-analyysissä esiin nostettuja aiheita alueen kuvaukseen.  

Muutamalla ryhmällä (5) oli lisäksi alueen kuvaukseen sekoittunut analyysiä sekä kehittämistarpeita. 
Olisi tärkeää pitää nämä analyyttisesti erillään. 

SWOT-analyysi tai vastaava  

Suurimmassa osassa hakemuksia alueen voimavara-analyysi oli tehty SWOT-analyysiä käyttäen.  

Suurimmat haasteet SWOT-analyysissä liittyivät siihen, että ryhmien SWOT-analyysissä 
endogeeniset tekijät (vahvuudet ja heikkoudet) ja eksogeeniset muutokset (ulkoinen 
toimintaympäristö) sekoittuvat toisiinsa. On tärkeää erottaa Leader-ryhmien omaan vaikutuspiiriin 
liittyvät ilmiöt (endogeeniset tekijät) ulkoiseen toimintaympäristöön kuuluvista eli uhkia ja 
mahdollisuuksia luovista muutossuunnista (eksogeeniset tekijät). Paikallisissa 
kehittämisstrategioissa sisäisten ja ulkoisten ilmiöiden erottaminen on hyödyllistä sikäli, että 
vahvuuksiin ja heikkouksiin on Leader-ryhmän työllä mahdollista vaikuttaa. Sen sijaan ulkoiset ilmiöt 
pitää ottaa huomioon reunaehtoina ja siten, että Leader-työn avulla voidaan edistää näihin 
muutoksiin sopeutumista.  

SWOT-analyyseissä on nähtävissä, että endogeenisen/eksogeenisen ilmiön käsite ei ole ollut selkeä 
kaikissa Leader-ryhmissä. Siinä missä vahvuudet ja heikkoudet (sisäiset tekijät) on paremmin 
tunnistettu, ulkoisten tekijöiden tunnistaminen ja luokittelu on huomattavasti heikompaa. Lisäksi 
usean ryhmän SWOT-analyysissä mahdollisuuden käsite on ymmärretty puhekielen 
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mahdollisuutena, ei ulkoisen ympäristön mahdollistamana asiana. Tämän vuoksi jotkut ryhmät ovat 
listanneet hankeideoita sekä kehittämistarpeita mahdollisuuksina.  

Osa ryhmistä on sisällyttänyt myös Leader-ryhmän sisäisiä asioita SWOT-analyysiin tai tehnyt 
erillisen sisäisen SWOT-analyysin. Arvioitsijat suosittelivat näiden poistamista paikallisen 
kehittämisstrategian SWOT-analyysistä, sillä ne eivät sinänsä liity alueen kuvaukseen. Niiden paikka 
on loogisesti jossakin toisessa dokumentissa, esimerkiksi laatukäsikirjassa tai muussa sisäisessä 
dokumentissa. 

SWOT-analyysien muita haasteita olivat erityisesti suppeus – ja toisaalta joillakin ryhmillä laajuus. 
Suppeat SWOT-analyysit olivat tyypillisesti melko yleisiä, eivätkä alueen erityispiirteet näkyneet 
niistä kunnolla. Esimerkiksi mahdollisuuksina saattoi olla listattu monipaikkaisuus ilman, että termiä 
olisi avattu alueelle sopivalla tavalla. Sen sijaan kovin laajat SWOT-analyysit ovat vaikealukuisia, ja 
niissä on usein vaihtelevan abstraktiotason asioita listattu peräjälkeen. Osalla ryhmistä SWOT-
analyysi oli myös epätasainen, eli jossakin lokerossa oli huomattavasti enemmän asioita kuin 
muissa.  

Kehittämistarpeet 

Suurin osa hakemuksista sisälsi osion tunnistetuista kehittämistarpeista. Osa ryhmistä oli ilmoittanut 
hakemuksessaan, että tämä osio tehdään seuraavaksi.  

Kehittämistarpeet-osio oli selkeästi arvioitujen hakemusosioiden heikoin osa, sillä vain reilu 
kolmasosa ryhmistä (19) onnistui kehittämistarpeiden laatimisessa sekä niiden ryhmittelyssä 
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Vain harva Leader-ryhmä oli tehnyt selkeää priorisointia 
kehittämistarpeiden tai kehittämistarvekokonaisuuksien välillä. Suurimmat haasteet 
kehittämistarpeissa olivat listamaisuus, hankeideoiden listaus kehittämistarpeina, listattujen 
tarpeiden yleisyys tai epätasaisuus.  

Loogiset ketjut 

Siinä missä kehittämistarpeet pääsääntöisesti linkittyivät SWOT-analyysiin (28) ryhmien 
hakemuksissa, SWOT-analyysin perustuminen nykytilan kuvaukseen oli onnistunut harvemmilta 
(21).  

Alueen kuvauksen ja SWOT-analyysin välinen linkki katkesi useimmiten siksi, että alueen 
kuvauksessa nostettuja asioita ei löytynyt kunnolla SWOT-analyysistä sekä siksi, että SWOT-
analyysi oli laajempi kuin alueen kuvaus. Toisin sanoen, joko alueen kuvaus oli laajempi kuin SWOT 
tai SWOT oli laajempi kuin alueen kuvaus. Esimerkiksi monipaikkaisuus oli nostettu 
mahdollisuudeksi SWOT-analyysissä, mutta alueen kuvauksessa ei ollut tietoa vapaa-ajan 
asutuksesta tai elinkeinorakenteesta (josta voisi johtaa etätyön tai pendelöinnin määrän). Muutaman 
ryhmän alueen kuvaus ja SWOT oli selkeästi tehty erikseen, eikä loogista linkkiä löytynyt.  

Kehittämistarpeiden ja SWOT-analyysin (tai vastaavan) välillä oli pääsääntöisesti jonkinlainen 
yhteys suurimmassa osassa Leader-ryhmien hakemuksia. Osioiden välinen looginen ketju katkesi 
erityisesti silloin kun kehittämistarpeita ei oltu johdettu systemaattisesti SWOT-analyysistä. Näissä 
tapauksissa tyypillisesti joko vain parista SWOT-analyysin kategoriasta (esim. vahvuudet ja 
mahdollisuudet) oli nostettu kehittämistarpeita - tai kehittämistarpeita oli nostettu sattumanvaraisesti. 
Muutama ryhmä oli selkeästi koostanut kehittämistarpeita sidosryhmiltä ilman selkeää yhteyttä 
SWOT-analyysiin, vailla syvällisempää analyysiä. Näissä tapauksissa kehittämistarpeet olivat usein 
pitkiä listoja, jotka sisälsivät sekaisin eritasoisia kehittämistarpeita ja hankeideoita. 

Lisätietoja  
Erityisasiantuntija Laura Jänis, puh. 02851 62090 
Neuvotteleva virkamies Leena Anttila, puh. 0295 162 240 
Sähköposti: etunimi.sukunimi (at) gov.fi 
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Liite 1: Leader-ryhmien toiminta-alueiden kunnat ja asukasmäärät (päivitetty 22.11.2021)

N
r
o

Leader-ryhmän nimi / 
Leadergruppens namn

Kunnat, jotka kuuluvat 
kokonaan toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som helt och hållet 
omfattas av 
verksamhetsområdet

Kunnat, joista osa 
kuuluu toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som delvis omfattas av 
verksamhetsområdet

Harvaan 
asuttu 
maaseutu / 
Glesbygd

Ydinmaase
utu / 
Kärnlandsb
ygd

Kaupunkie
n läheinen 
maaseutu / 
Landsbygd 
nära 
städerna

Maaseudun 
paikalliske
skukset / 
Lokala 
centra på 
landsbygd
en

Kaupungin 
kehysalue / 
Kransområ
det kring 
städer

Ulompi 
kaupunkial
ue / Yttre 
stadsområ
de

Sisempi 
kaupunkial
ue / Inre 
stadsområ
de Yhteensä

1
Kehittämisyhdistys 
SILMU ry

Askola, Lapinjärvi, 
Loviisa, Myrskylä, 
Mäntsälä, Pornainen, 
Porvoo, Pukkila ja 
Sipoo. 112            3               35 140       18 463       29 679       24 205       14 304       121 906     

2 Pomoväst rf
Hangö, Raseborg, Ingå, 
Sjundeå Kyrkslätt 565            7 373         15 712       23 716       16 720       -            -            64 086       

3 Ykkösakseli
Lohja, Karkkila, Salo ja 
Vihti 51              2 170         28 989       7 373         37 067       44 995       13 375       134 020     

4
I samma båt-samassa 
veneessä rf ry

Kustavi, Parainen, 
Kemiönsaari 1 687         9 091         1 127         10 572       22 477       

5 Varsin Hyvä ry

Lieto, Masku, 
Nousiainen, Paimio, 
Rusko, Sauvo ja 
Taivassalo

Turku, Raisio, Kaarina, 
Naantali 42              1 683         9 501         57 510       98 162       154 178     321 076     

6
Varsinais-Suomen 
jokivarsikumppanit ry

Aura, Koski Tl, Loimaa, 
Marttila, Oripää, Pöytyä, 
Somero 100            18 939       9 054         13 749       155            -            -            41 997       

7

Leader Ravakka / 
Maaseudun 
kehittämisyhdistys 
Ravakka

Laitila, Mynämäki, 
Pyhäranta, Rauma, 
Uusikaupunki ja 
Vehmaa 728            11 296       10 576       15 814       5 412         14 192       16 442       74 460       

8
Leader Pyhäjärviseutu 
ry Säkylä, Eura ja Eurajoki 108            11 368       4 346         6 323         5 314         -            -            27 459       

9 Karhuseutu ry

Ulvila, Nakkila, 
Harjavalta, Kokemäki, 
Pori 476            6 975         3 366         -            34 064       36 092       33 973       114 946     

10
Aktiivinen Pohjois-
Satakunta ry

Ikaalinen, Jämijärvi, 
Kankaanpää, Karvia, 
kihniö, Merikarvia, 
Parkano, Pomarkku ja 
Siikainen 5 868         24 575       78              7 782         29              38 332       

11
Eteläisen maaseudun 
osaajat EMO ry

Espoo, Hausjärvi, 
Hyvinkää, Järvenpää, 
Loppi, Nurmijärvi, 
Riihimäki, Tuusula, 
Vantaa -            -            11 491       -            74 974       197 687     443 939     728 091     

12LounaPlussa ry

Forssa, Humppila, 
Jokioinen, Tammela ja 
Ypäjä 3 033         4 147         10 387       6 250         8 477         32 294       

13Linnaseutu ry
Hattula, Hämeenlinna, 
Janakkala 335            367            20 604       21 169       27 743       22 250       92 468       

14Päijänne-Leader ry

Asikkala, Hartola, 
Heinola, Hollola, 
Kärkölä, Orimattila, 
Padasjoki, Pertunmaa ja 
Sysmä Lahti (ent. Nastola) 3 586         9 278         14 711       9 028         17 042       21 933       5 549         81 127       

15Pirkan Helmi ry
Akaa, Pälkäne, Urjala, 
Valkeakoski 270            6 420         13 571       8 365         3 523         11 270       5 151         48 570       

16Kantri ry
Lempäälä, Orivesi, 
Vesilahti

Kangasala, Nokia, 
Pirkkala, Tampere, 
Ylöjärvi 2 183         3 299         39 698       702            22 187       44 000       -            112 069     

17Joutsenten reitti ry
Huittinen, Hämeenkyrö, 
Punkalaidun, Sastamala -            16 624       6 659         22 718       1 031         -            -            47 032       

18PoKo ry

Juupajoki, Mänttä-
Vilppula, Ruovesi ja 
Virrat 7 217         7 757         -            7 365         -            -            -            22 339       

19Pohjois-Kymen Kasvu ry Kouvola ja Iitti 809            5 133         15 671       5 709         14 728       32 603       13 520       88 173       

20
Kehittämisyhdistys 
Sepra ry - Leader Sepra

Pyhtää, Kotka, Hamina, 
Virolahti, Miehikkälä 222            4 017         4 204         -            11 612       47 378       14 068       81 501       

21Leader Länsi-Saimaa ry

Lappeenranta, Lemi, 
Luumäki, Savitaipale ja 
Taipalsaari 1 557         6 609         8 247         6 753         9 285         36 104       19 020       87 575       

22
Etelä-Karjalan Kärki-
LEADER ry

Imatra, Ruokolahti, 
Rautjärvi ja Parikkala 1 585         6 456         1 187         -            5 539         23 759       552            39 078       

23Veej'jakaja ry

Hirvensalmi, 
Kangasniemi, Mikkeli, 
Mäntyharju, Pieksämäki, 
Puumala 23 480       48              7 426         12 889       5 884         -            -            49 727       

Toiminta-alueen asukasmäärä aluetyypeittäin / Invånarantal inom 
verksamhetsområdet enligt områdestyp



N
r
o

Leader-ryhmän nimi / 
Leadergruppens namn

Kunnat, jotka kuuluvat 
kokonaan toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som helt och hållet 
omfattas av 
verksamhetsområdet

Kunnat, joista osa 
kuuluu toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som delvis omfattas av 
verksamhetsområdet

Harvaan 
asuttu 
maaseutu / 
Glesbygd

Ydinmaase
utu / 
Kärnlandsb
ygd

Kaupunkie
n läheinen 
maaseutu / 
Landsbygd 
nära 
städerna

Maaseudun 
paikalliske
skukset / 
Lokala 
centra på 
landsbygd
en

Kaupungin 
kehysalue / 
Kransområ
det kring 
städer

Ulompi 
kaupunkial
ue / Yttre 
stadsområ
de

Sisempi 
kaupunkial
ue / Inre 
stadsområ
de Yhteensä

Toiminta-alueen asukasmäärä aluetyypeittäin / Invånarantal inom 
verksamhetsområdet enligt områdestyp

24

Piällysmies ry, yhdessä 
Rajupusu Leader ry:n 
kanssa. Nimi tulee 
muuttumaan prosessin 
edetessä. 

Enonkoski, Joroinen, 
Juva, Rantasalmi, 
Savonlinna, Sulkava 13 875       10 842       2 112         -            3 296         12 028       8 337         50 490       

25
Kehittämisyhdistys 
Mansikka ry

Leppävirta, Varkaus, 
Suonenjoki, Rautalampi, 
Tervo, Vesanto 5 542         10 160       2 493         5 055         2 277         11 561       6 068         43 156       

26
Kehittämisyhdistys 
Kalakukko ry

Kaavi, Kuopio, 
Rautavaara, Siilinjärvi, 
Tuusniemi 6 757         14 147       12 398       22 483       55 785       

27
Kehittämisyhdistys Ylä-
Savon Veturi ry

Iisalmi, Keitele, 
Kiuruvesi, Lapinlahti, 
Pielavesi, Sonkajärvi, 
Vieremä 9 990         22 141       1 823         4 073         7 848         6 595         52 470       

28Keski-Karjalan Jetina ry
Kitee, Tohmajärvi, 
Rääkkylä 5 359         10 997       34              16 390       

29
Joensuun seudun 
Leader -yhdistys

Heinävesi, Kontiolahti, 
Liperi, Outokumpu, 
Polvijärvi Joensuu 9 873         9 270         16 652       18 305       31 099       31 489       116 688     

30
Vaara-Karjalan Leader 
ry

Lieksa, Nurmes, Juuka, 
Ilomantsi 12 251       6 587         11 722       30 560       

31Vesuri-ryhmä ry

Jämsä, Kuhmoinen, 
Keuruu, Multia, 
Petäjävesi 8 902         6 615         3 241         18 273       -            -            -            37 031       

32Maaseutukehitys ry

Hankasalmi, Joutsa, 
Konnevesi, Luhanka, 
Toivakka 6 448         5 332         3 022         14 802       

33JyväsRiihi ry
Laukaa, Muurame, 
Uurainen Jyväskylä 811            3 856         12 473       8 205         28 225       53 570       

34Leader Viisari ry

Kannonkoski, Karstula, 
Kinnula, Kivijärvi, 
Kyyjärvi, Pihtipudas, 
Saarijärvi, Viitasaari, 
Äänekoski 19 879       13 850       68              13 317       47 114       

35Kuudestaan ry
Alavus, Kuortane, Soini 
ja Ähtäri 7 656         15 000       -            -            -            -            -            22 656       

36

Seinäjoen Seudun 
Kehittämisyhdistys 
Liiveri ry Seinäjoki, Ilmajoki Kurikan Jalasjärvi 172            11 597       7 096         6 751         7 398         29 100       20 944       83 058       

37
Suupohjan 
Kehittämisyhdistys ry

Kauhajoki, Karijoki, 
Isojoki, Teuva Kurikka 1 147         17 902       280            15 162       34 491       

38Leader AISAPARI

Alajärvi, Evijärvi, 
Kauhava, Lappajärvi, 
Lapua ja Vimpeli 34 849       1 457         185            10 769       256            47 516       

39Aktion Österbotten r.f.

Kronoby, Larsmo, 
Jakobstad, Pedersöre, 
Nykarleby, Vörå, 
Korsholm, Malax, 
Korsnäs, Närpes, 
Kaskö, Kristinestad Vasa, Karleby 2 736         36 052       19 068       -            24 630       66 094       54 263       202 843     

40
YHYRES-
kehittämisyhdistys ry Isokyrö, Laihia Vaasa 184            3 061         13 919       24 302       35 016       76 482       

41Leader Pirityiset

Halsua, Kaustinen, 
Lestijärvi, Perho, 
Toholampi, Veteli Kokkola 4 463         13 083       4 050         327            21 923       

42Rieska-Leader ry

Alavieska, Kalajoki, 
Kannus, Oulainen, Sievi, 
Merijärvi, Ylivieska 1 218         29 531       17 613       48 362       

43Keskipiste-Leader ry

Haapajärvi
Haapavesi
Kärsämäki
Nivala
Pyhäjärvi
Pyhäntä
Reisjärvi
Siikalatva 5 214         36 164       -            -            -            -            -            41 378       

44
Nouseva Rannikkoseutu 
ry

Hailuoto, Liminka, 
Lumijoki, Pyhäjoki, 
Raahe, Siikajoki, 
Tyrnävä 1 631         9 783         16 208       -            7 634         13 455       3 753         52 464       

45Oulun Seudun Leader ry
Ii, Kempele, Muhos, 
Pudasjärvi ja Utajärvi. Oulu 16 185       -            20 317       -            41 012       20 953       -            98 467       



N
r
o

Leader-ryhmän nimi / 
Leadergruppens namn

Kunnat, jotka kuuluvat 
kokonaan toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som helt och hållet 
omfattas av 
verksamhetsområdet

Kunnat, joista osa 
kuuluu toiminta-
alueeseen / Kommuner 
som delvis omfattas av 
verksamhetsområdet

Harvaan 
asuttu 
maaseutu / 
Glesbygd

Ydinmaase
utu / 
Kärnlandsb
ygd

Kaupunkie
n läheinen 
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Landsbygd 
nära 
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Maaseudun 
paikalliske
skukset / 
Lokala 
centra på 
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en

Kaupungin 
kehysalue / 
Kransområ
det kring 
städer

Ulompi 
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ue / Yttre 
stadsområ
de

Sisempi 
kaupunkial
ue / Inre 
stadsområ
de Yhteensä

Toiminta-alueen asukasmäärä aluetyypeittäin / Invånarantal inom 
verksamhetsområdet enligt områdestyp

46Koillismaan Leader ry
Kuusamo, Posio ja 
Taivalkoski 9 955         3 797         8 279         22 031       

47Oulujärvi LEADER ry
Kajaani, Paltamo, 
Puolanka, Vaala 7 328         2 224         2 606         3 068         13 929       15 756       44 911       

48
Elävä Kainuu LEADER 
ry

Hyrynsalmi, Kuhmo, 
Ristijärvi, Sotkamo, 
Suomussalmi 15 546       2 046         326            11 372       143            -            -            29 433       

49Peräpohjolan Leader ry
Keminmaa, Ranua, 
Simo ja Tervola Kemi, Rovaniemi 7 542         3 113         6 190         -            14 380       -            -            31 225       

50Outokaira tuottamhan ry Tornio, Ylitornio ja Pello 5 599         3 646         767            4 828         9 375         4 397         28 612       

51Leader Tunturi-Lappi ry
Enontekiö, Kittilä, Kolari, 
Muonio 13 545       13 545       

52
Leader Pohjoisin Lappi 
ry

Utsjoki, Inari, Sodankylä, 
Savukoski, 
Pelkosenniemi, Salla ja 
Kemijärvi 22 421       5 981         28 402       

308 059     470 748     410 833     293 267     576 218     906 117     951 416     3 916 658  
Keskiarvo 5 924         9 053         7 901         5 640         11 081       17 425       18 296       75 320       
Koko Suomi 276 354     528 531     396 569     310 102     597 315     1 309 677  2 029 107  5 447 655  
Leader-alue koko 
Suomesta 111 % 89 % 104 % 95 % 96 % 69 % 47 % 72 %
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