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Liite 1. Hankinnan kohde  

 
LEADER-PERIAATTEIDEN JA HALLINTOMALLIN ARVIOINTI 
 
1. Taustaa 
 
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014–2020 (jäljempänä maaseutuohjelma, löydettävissä 
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/) on yhtenä toimintatapana paikallislähtöinen 
kehittäminen ns. Leader-toimintatapa. Tällä toimintatavalla toteutetaan useita ohjelman toimenpiteitä. 
Leader-toimintatapa on yhtä aikaa keino ohjelman tavoitteiden saavuttamiseen sekä tavoite. Tässä 
selvityksessä tarkastellaan Leader-toimintatavan toimivuutta paikallisesti, alueellisesti ja kansallisella 
tasolla.  
 
Maaseutuohjelman toteutus edellyttää tulosten ja vaikutusten säännöllistä arviointia. Tämä selvitys on osa 
maaseutuohjelman arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa kuvattua kokonaisuutta ”Hallinnollinen 
tehokkuus, Leader-toimintatapa ja tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus” (luku 8.7) Arvioinnin 
toteuttamissuunnitelma on löydettävissä www.maaseutu.fi/arviointi).  
 
2. Tehtäväkuvaus ja tulosten hyödyntäminen 
 
2.1. Sisältö 
 
Selvityksen kohteena on Leader-toimintatapa, joka käsittää Leader-periaatteiden toteutumisen ja 
hallintomallin.  
Leader-periaatteet ovat: 

- Alueperusteisuus: Ryhmä toimii tietyllä alueella ja toiminta perustuu paikalliseen 
kehittämisstrategiaan. 

- Alhaalta ylös: Päätösvalta strategian laatimisesta ja toteuttamisesta kuuluu paikalliselle Leader-
ryhmälle. 

- Paikallinen kumppanuus: Ryhmän toiminnassa on mukana yksityisiä ja julkisia toimijoita ja 
hallitus on muodostettu kolmikantaisesti. 

- Monialaisuus: Paikallinen kehittämisstrategia ei ole rakennettu yhden asian varaan, vaan siinä 
yhdistyvät yhteiskunnan monet sektorit. 

- Innovatiivisuus: Paikallisella strategialla ja hankkeilla on pyrkimys uuden luomiseen ja alueen 
näkökulmasta jokin uutuusarvo. 

- Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö: Paikallista strategiaa toteutetaan yhteistyössä ja 
yhteisillä hankkeilla muiden alueiden ja maiden kesken. 

- Verkostoituminen: Leader-ryhmä tekee yhteistyötä ja oppii kokemuksista eri toimijoiden, 
sektoreiden, hankkeiden ja alueiden välillä. 

 
Leaderin hallintomallilla tarkoitetaan tässä yhteydessä toimintatavan hallintomallia osana 
maaseutuohjelman toteutusta. Hallintomalli koskee sekä Leader-ryhmien omaa toimintaa, että Leader-
ryhmien rahoittamia hankkeita. Leader-toimintatavan rahoituksesta pääosa tulee maaseutuohjelman kautta: 
ohjelmakaudella yhteensä 300 miljoonaa euroa julkista rahaa. Leader-toimintatapa ja Leaderin kautta 
rahoitettavat hankkeet ovat vahvasti EU:n ja kansallisten säädösten raamittamia. Hallintomallin 
periaatteena on hajautettu hallinto ja rahoitus. Leader-ryhmät hoitavat niille säädettyjä tehtäviä ja maa- ja 
metsätalousministeriö osoittaa niille sitä varten suuntaa antavan rahoituskehyksen ohjelmakaudeksi sekä 
jakaa vuosittaiset myöntövaltuudet ELY-keskuksille. Leader-ryhmät tekevät rahoittamiensa hankkeiden 
tarkoituksenmukaisuusharkinnan ja ELY-keskukset laillisuusharkinnan ja hankkeiden viranomaispäätökset. 
Leader-ryhmien toimintarahan myöntäminen ja maksaminen on Maaseutuviraston tehtävä. 

 
 

https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/arvionti-ja-seuranta/arviointiraportit/Sivut/default.aspx
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2.2 Tavoite 
 
Hankittavana olevan selvityksen tavoitteena saada näkemys Leader-periaatteiden ja hallintomallin 
toimivuudesta, lisäarvosta ja kehittämiskohteista. Selvityksen on pohjauduttava myös riittävän laajasti, 
monipuolisesti ja syvällisesti eri toteuttajatahojen näkemyksiin ja kokemuksiin.  
 
 
2.3 Arviointia koskevat säädökset 
 
Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 art. 54 ja 56 (arviointia koskevat säädökset) 
Asetuksen (EU) N:o 808/2014 art. 14 ja liitteet IV ja V (indikaattorit ja arviointikysymykset) 
 
2.4 Tulosten käyttö 
 
Selvityksen perusteella maa- ja metsätalousministeriö ja Maaseutuvirasto kehittävät toimenpiteiden sisältöä 
ja toimeenpanoa sekä saavat aineistoa tulevien EU-säädösten valmisteluun.  
 
Selvityksen tietoja käytetään EU-raportoinnissa. 
 
2.5. Kuvaus selvityksestä ja arviointikysymykset 
 
Leader-toimintatapaa on arvioitava sisältä ja ulkoa:   

- Leader-ketjun toimijoiden näkökulmasta: Leader-ryhmien hallitukset ja työntekijät, Leader-
hankkeet, ELY-keskukset, Maaseutuvirasto, maaseutuverkostopalvelut, maa- ja 
metsätalousministeriö, Suomen Kylät ry (Leader-ryhmien edunvalvoja) 

- Leader-ryhmien kumppaneiden ja muiden paikallisen kehittämisen, maaseudun kehittämisen ja 
aluekehittämisen toimijoiden näkökulmasta: mm. kunnat, kuntien elinkeinoyhtiöt, maakunnalliset 
ja paikalliset kyläyhdistykset, maakunnat, alueelliset ProAgria Keskukset , MTK piirijärjestöt, 
ammattikorkeakoulut ja muut oppilaitokset, yrittäjäyhdistykset, työ- ja elinkeinoministeriö  ja 
maaseutupolitiikan neuvosto verkostoineen 

 
Arvioinnin toteuttamissuunnitelmassa on kuvattu vain yksi arviointikysymys tähän asiaan liittyen. Tähän 
tehtävän määritykseen arviointikysymyksiä on avattu 11 arviointikysymykseksi ja niiden alle on lisätty 
tarkennuksia. Arviointikysymykset ovat:  
 
Leader-periaatteet, Leader-toimintatavan lisäarvo ja vaikuttavuus 
 

1. Millä tavoin Leader-ketjun toimijat hahmottavat Leader-periaatteet ja niiden merkityksen 
kehittämistyössä?  

- Miten hyvin Leader-periaatteet ovat toteutuneet Leader-ryhmien toiminnassa?  
- Miten hyvin MMM, Mavi ja ELY-keskukset ovat ottaneet Leader-periaatteet huomioon 

omassa toiminnassaan?  
2. Mitä lisäarvoa Leader-periaatteet ovat tuoneet paikalliseen kehittämiseen?  

- Mitä vaikutuksia Leader-periaatteiden toteutumisella on ollut kehittämistyön tuloksiin?  
- Mitä eroja alueiden ja Leader-ryhmien välillä on Leader-periaatteiden toteutumisessa? 
- Mistä erot johtuvat?  
- Mitä merkitystä eroilla on kehittämistyön tuloksiin eri alueilla?  

3. Mitä vaikutuksia ja merkitystä on ollut sillä, että kunnilta on vaadittu 20 prosentin osuus alueensa 
ryhmien julkiseen rahoitukseen ja rahoitus on tullut osoittaa ns.” könttäsummaperiaatteella”?  

4. Miten toimivia Leader-ryhmien toiminta-alueet ovat olleet ja mitkä seikat vaikuttavat siihen, että 
Leader-ryhmän toiminta-alue on toimiva?  

- Mikä vaikutuksia ja merkitystä on ollut sillä, että Leader-toiminta on kattanut kaikki Suomen 
maaseutualueet? 

- Millä tavoin kaupunki-maaseutu-luokituksen aluetyypit tulevat esiin Leader-toiminnassa vai 
tulevatko mitenkään?  

- Onko Leader-periaatteiden toimivuudessa ja Leaderin tuloksissa ja lisäarvossa eroa 
aluetyypeittäin? 
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5. Leader-ryhmien valintaprosessissa vuosina 2013-2014 valintakomitea ja ulkopuolinen arvioitsija 
arvioivat paikallisten strategioiden laatua ja ryhmien toimintaa. Millä tavoin valintahetkellä 
eritasoiset strategiat ja Leader-ryhmät ovat ohjelmakauden aikana onnistuneet, saaneet tuloksia ja 
kehittyneet toiminnassaan?  

 
Hallintomalli 
 

6. Miten hyvin Leaderin hallintomalli tukee Leader-periaatteiden toteutumista ja Leaderista saatavaa 
lisäarvoa? 

- Miten hallinnon työnjako ja yhteistyö Leader-ryhmä-ELY-Mavi-MMM välillä toimii? 
- Millä tavoin Leader-ryhmien ja ELY-keskusten laatimat yhteistyösopimukset 

yrityshankkeiden rahoittamisesta ovat toimineet?  
- Mitkä ovat nykyisen hallintomallin hyvät ja huonot puolet?  
- Mitä kehitettävää hallintomallissa on kokemusten perusteella? Mitkä ovat hallintomallin 

keskeisimmät kysymykset ja vaihtoehdot tulevaisuudessa ja niiden hyvät ja huonot puolet? 
- Esim. Mitkä ovat jaksotetun hankehaun vs. jatkuvan haun edut ja haitat? 

7. Miten tarpeellisena ja toimivana pidetään sitä, että Leader-ryhmillä on käytössä omia 
työkaluja/tukimuotoja, jotka on räätälöity nimenomaan ja vain Leader-toimintaan?  

- Miten teemahanke tukimuotona on toiminut, mitkä ovat sen onnistumiset ja haasteet?  
- Jos omia tukimuotoja pidetään tarpeellisena, niin mitä ne voisivat tulevaisuudessa olla?  

8. Mitä merkitystä Leader-toimintatavan toimivuudelle ja vaikuttavuudelle on sillä, että Leader-
ryhmien käytössä on yritysrahoitusvälineitä?  

 
Toimintaympäristön muutos ja Leaderin tulevaisuus 
 

9. Minkälaisia mahdollisia vaikutuksia maakuntauudistuksella ja maakuntien itsehallinnolla on 
Leaderin toteuttamiseen?  

- Esim. Itsehallinnollisten maakuntien vaikutukset Leader-ryhmien aluerajauksiin?  
- Mitä tarpeita ja mahdollisuuksia maakuntauudistus luo Leader-toiminnalle tulevien 

maakuntien ja kuntien näkökulmasta? 
10. Leader2030-tulevaisuustyössä on laadittu Leader-toiminnan visio ja missio sekä palvelulupaus 

maakunnille ja kunnille. Mitä Leader-ryhmien tulisi tehdä, jotta visioon päästäisiin? Mitä hallinnon 
tulisi tehdä, jotta visioon päästäisiin?  

11. Miten Leader-toimintatapa asemoituu paikallisen kehittämisen, maaseudun kehittämisen ja 
aluekehittämisen kentässä eli mikä on Leader-toimintatavan rooli ja lisäarvo muihin toimijoihin ja 
kehittämisvälineisiin verrattuna? 

 
 
3. Raportointi ja ohjaus 
 
Selvityksen tilaaja on maa- ja metsätalousministeriö. Työtä ohjaa valittava ohjausryhmä. Tutkimuksen 
tekijällä on oltava valmius esittää ohjausryhmälle ja maa- ja metsätalousministeriölle selvityksen alustavia 
tuloksia myös toteutusjakson aikana (kohta 5).  
 
Loppuraportin tulee sisältää suomenkielinen raportti, tiivistelmä sekä englannin ja ruotsinkielinen 
tiivistelmä.  
 
Arviointikysymysten vastauksien lisäksi on esitettävä kuvaus vastauksen metodologiasta.  
 
 
4. Menetelmät ja käytettävissä olevat tietolähteet  
 
Selvityksen tekijän käyttöön on ainakin seuraavia aineistoja: 
 

- Leader-ryhmien, ELY-keskusten ja maaseutuohjelman vuosiraportit 
- Toimintarahan indikaattorit (mm. uudet hakijat ja uudet yhteistyökumppanit) 
- Kehystarkistuksen aineistot (ryhmien hakemukset ja valmisteluryhmän pisteytykset) 
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- Vuotuisten ELY-Leader keskustelujen muistiot 
- MAVIn hallinnon ohjauskäyntien muistiot 
- Leader2030-tulevaisuustyön aineistot; erityisesti Leader2030-tulevaisuusleiri 
- Aikaisemmat aiheeseen liittyvät selvitykset ja tutkimukset, Leader-asiantuntijaryhmän muistiot, 

muu asiakirja-aineisto ja arviointia varten kerättävä aineisto 
 

Tarjouksessa on esitettävä ne menetelmät ja aineistot, joita selvityksessä pääasiassa tullaan käyttämään. 
Selvityksen on perustuttava sekä laadullisten, että määrällisten aineistojen käyttöön. Selvityksessä on 
soveltuvin osin käytettävä komission ohjetta: Suuntaviivat. Leader-/CLLD-toiminnan arviointi: 
EUROOPAN KOMISSIO – Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto – Yksikkö C.4 (2017). 
https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-leaderclld_en 
 
Maaseutuverkostopalvelut ja maa- ja metsätalousministeriö järjestävät Leader-ryhmille arvioinnin 
sparrauspäivän 11.9. Helsingissä. Tämä tilaisuus on hyvää tausta-aineistoa tämän selvityksen tekemiseen ja 
tarjoajilla on mahdollisuus osallistua sinne.  
 
 
5. Selvityksen arvioitu aikataulu 
 
9/2018 Selvityksen tekijän valinta 
10/2018 Tarkennetun työsuunnitelman käsittely ja sopimuksen teko 
3/2019 Väliraportti  ohjausryhmälle 
10/2019 Loppuraportin luonnos ohjausryhmälle 
12/2019 Loppuraportti tilaajalle 
  

 

https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/evaluation-leaderclld_en

