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Leader-ryhmän hallituksen kolmikantaperiaate 

  

Leader-ryhmän hallitus tai muu vastaava toimielin valitsee rahoitettavat hankkeet. Se tekee myönteiset ja 

kielteiset lausunnot ELY-keskukselle. Valintaa tehtäessä hallituksen tai valinnan tekevän elimen tulee huomioida 

mahdolliset eturistiriidat ja dokumentoida esteellisyydet kokousasiakirjoihin. 

  

Hallituksen tai valinnan tekevän elimen on noudatettava ns. "kolmikantaperiaatetta" eli sen pitää koostua 

tasapuolisesti seuraavien tahojen edustajista:  

1. paikallinen julkinen hallinto  

2. yhteisöt (järjestöt, yhdistykset)  

3. maaseudun asukkaat  

 

Paikallinen julkinen hallinto: Paikallisen julkisen hallinnon edustajia ovat kunnanvaltuutetut, 

kunnanhallituksen jäsenet, kunnanjohtaja, kunnansihteeri, elinkeinoasiamies, maaseutusihteeri, kunnaninsinööri 

sekä muut vastaavat viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Mahdollisina tuen hakijoina olevien oppilaitosten 

johtavissa tehtävissä olevat henkilöt luetaan paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. Lisäksi kunnan edustajiksi 

katsotaan sellaisten lautakuntien tai kunnan asettamien toimikuntien puheenjohtajat, joiden tehtäväkenttään 

kuuluvat maaseudun kehittämisasiat. Maakuntaliittojen ja seurakuntien johtavassa asemassa olevat työntekijät ja 

luottamusmiehet (esim. maakuntajohtajat, kirkkoherrat, maakuntaliiton valtuuston ja kirkkovaltuuston jäsenet) 

kuuluvat paikallisen julkisen hallinnon kiintiöön. 

  

Yhteisöt: Yhteisöjen edustajia ovat maaseudun kehittämistyöhön liittyvissä organisaatioissa päättävässä 

asemassa olevat henkilöt kuten kyläyhdistysten, kylätoimikuntien, 4H-yhdistysten, Mannerheimin 

lastensuojeluliiton, metsästysseurojen, tuottaja- ja neuvontajärjestöjen, maa- ja kotitalousseurojen, 

yrittäjäyhdistysten, nuorisoseurojen, maamiesseurojen tai muiden vastaavien toimijoiden hallitusten 

puheenjohtajat ja jäsenet tai näiden johtavassa asemassa olevat työntekijät.  

 

Maaseudun asukkaat: Erityisen tärkeää on se, että kolmasosa hallituksen jäsenistä on sellaisia paikallisia 

maaseudun asukkaita, jotka eivät edusta työnsä tai muun asemansa vuoksi paikallista julkista hallintoa tai 

sellaisia yhdistyksiä ja suuria yrityksiä, joiden kiinnostuksen kohteissa ovat toimintaryhmän toimialaan kuuluvat 

asiat. Hallituksen kokoonpanoa seurataan vuosittain. Yksittäiset pienyrittäjät (alle 10 henkilötyövuotta) kuuluvat 

maaseudun asukkaiden kiintiöön.  

 

Hallituksen kolmikanta, paikallisen julkisen hallinnon, yhteisöjen ja maaseudun asukkaiden kiintiöt täyttävät 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1303/2013, 32 artiklan paikallisten yksityisten ja julkisten sosioekonomisten 

etujen edustajien vaatimuksen. Toimintaryhmien hallituksen kokoonpanosta säädetään kansallisesti maaseudun 

kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnointilaissa (27/2014) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston 

asetuksessa (295/2014). 

  

Periaatteet kolmikannasta ja hallituksen jäsenten säännöllisestä vaihtuvuudesta tulee näkyä toimintaryhmänä 

toimivan yhdistyksen (tai muun oikeustoimikelpoisen toimijan) säännöissä sekä käydä ilmi hakuajankohdan 

hallituksen kokoonpanossa. Hallituksen jäsenten vaihtuvuudella varmistetaan uusien henkilöiden mahdollisuus 

osallistua Leader-toimintaan sekä Leader-toiminnan avoimuus.  

 

Suositeltavaa on, että yhdistyskiintiöön saadaan vaihtuvuutta eri yhdistyksien edustajista. 

  

Toimintaryhmillä tulee olla riittävä taloudellinen osaaminen ja kyky hoitaa hallinnollisia tehtäviä. 

Toimintaryhmä osoittaa hakemuksessaan, miten se organisoi sisäisesti tai hankkii yhteistyön avulla riittävän 

taloudellisen ja hallinnollisen osaamisen. 

  
Hallituksen jäsenillä on joko henkilökohtaiset varajäsenet tai kullekin kolmikannalle omat, samaa kolmikantaa 

edustavat varajäsenet. Leader-ryhmän hallituksen jäsenen yhtäjaksoinen toimikausi voi olla enintään kuusi 

vuotta. 


