
 

                                                                                                                              

VETOOMUS LEADER-TOIMINNAN JATKUMISEKSI KOKO SUOMESSA 

 

Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka myöntävät rahoitusta yrittäjien ja yhdistysten hankkeisiin. 

Leader osallistaa ihmiset oman paikkakunnan kehittämiseen sekä luo maaseuduille elinvoimaa. 

Suomessa ollaan leikkaamassa maaseudun kehittämisvaroja EU:n Maaseuturahoituksen 

kokonaisuudesta n.15%. 

Maa- ja metsätalousministeriön CAP27- valmistelussa on noussut esiin vaihtoehto, että jatkossa 

koko Suomi ei enää olisi katettu Leader-toiminnalla ja että Leader-ryhmien määrää olisi 

vähennettävä. Huolta herättääkin, mikäli kaikki Suomen maaseutualueet eivät jatkossa olisi enää 

Leader-toiminnan piirissä.  

EU-Komission Yleisasetus-luonnoksessa (art.24) painotetaan, että ”Yhteisölähtöistä paikallista 

kehittämistä on tarpeen vahvistaa ja helpottaa paikallistason voimavarojen paremmaksi 

hyödyntämiseksi”. Suomen Hallitusohjelmassa on kirjattu: ”Turvataan EU:n Leader-rahoituksen 

jatkuvuus”. Maaseutupolitiikan Neuvosto on linjannut, että Leader-toiminta tulee ulottaa paitsi kaikille 

maaseutualueille, myös kaupunkeihin, kehittämään maaseudun ja kaupunkien yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta. 

Leader-ryhmiä tullee jatkossa joitain yhdistymään. Tämän tulee kuitenkin tapahtua alueiden ja 

ryhmien omista lähtökohdista käsin, ei niin että synnytetään pakkoliitoksia. On ymmärrettävä, että 

yhdistymisiä ei voida tehdä Etelä-Suomessa isojen väestömäärien, eikä harvemmin asutuilla alueilla 

isojen välimatkojen vuoksi. Mikäli alueilla ei voida luontaisesti muuttaa toimina-aluetta, voi tilanne 

nyt johtaa siihen, että joitain alueita jää kokonaan Leader-rahoituksen ulkopuolelle. 

Leader-ryhmät ovat maaseudun mikroyritysten, kylätoiminnan ja muun järjestötoiminnan aktivoijia, 

verkostoijia, rahoittajia ja sparraajia. Jos Leader-toimintaan jätetään ns. valkoisia alueita, katoaa 

niiltä seuduilta paikalliskehittämisen matalan kynnyksen palvelut, sekä käytännössä myös koko 

rahoitus. Ely-keskusten resurssit eivät riitä kattamaan näitä aukkoja. Yli kaksi vuosikymmentä 

rakennetut yhteistyöverkostot niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansainvälisestikin häviävät. 

Vetoamme, että olette osaltanne myötävaikuttamassa Leader-toiminnan jatkumiseen koko 

Suomessa. Yhdenkään Leader-ryhmän aluetta ei saa jättää rahoituksen ulkopuolelle. Paras ratkaisu 

on nostaa Leader-rahoituksen korvamerkintä EU:n Alueiden Komitean suositusten mukaisesti 

kahdeksaan prosenttiin, nykyisestä viidestä prosentista. Näin pystytään turvaamaan koko Suomen 

kattaminen Leader-rahoituksella tulevalla ohjelmakaudella. 

Maaseuturahoitukseen kohdistuvien leikkausten kansallinen kompensointi tulee kohdistua myös 

Leader-rahoitukseen. Korvamerkinnän korottaminen mahdollistaisi myös sellaisten uusien 

kehittämiskokonaisuuksien kuin Älykkäät Kylät (Smart Villages) sekä pienen/monialaisen 

maatalouden tukirahoituksen Leader-ryhmien kautta. 
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