Viisarin alueen kunnat

PYYNTÖ, KUNTARAHOITUSSITOUMUS

Taustaa
Leader Viisari tarjoaa toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta paikkakunnan parhaaksi. Se on paikallisen
kehittämisen moottori: aktivoija, innostaja, rahoittaja ja toteuttaja. Leader Viisari toteuttaa
laatimaansa paikallista kehittämisstrategiaa. Toimintaa ohjaavat yhteisölähtöisen paikallisen
kehittämisen eli Leader-toimintatavan periaatteet: monialaisuus, alueperusteisuus, paikallinen
kumppanuus, innovatiivisuus, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö, alhaalta ylös lähestymistapa ja verkostoituminen. Leader-toimintatapaa on toteutettu EU:ssa vuodesta 1991 ja
Suomessa vuodesta 1996. Myös tulevalla EU:n rahoituskaudella 2023–2027 Leader-toiminta kattaa
Manner-Suomessa kaikki maaseutualueet. Leader Viisarin alueen kuntia ohjelmakaudella 2014-2020
ovat Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski.
Leader-toiminnan ytimessä on ajatus oman paikkakunnan kehittämisestä yhdessä asukkaiden ja
yritysten voimin. Tätä toteutetaan rahoittamalla alueen asukkaiden ja yritysten hankkeita ja
neuvomalla niiden toteutuksessa. Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii
hankkeiden toteuttajien apuna. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
Ohjelmakauden 2023-2027 kuntaraha
Kuntarahoitus tähän laskelmaan on jaettu asukasluvun tilanteesta 31.12.2021.Huomioittehan, että
kuntaraha laskutetaan vuosittain edellisen vuodenvaihteen asukaslukujen perusteella. Vuosittainen
kuntarahan kokonaismäärä määräytyy MMM:n myöntämän rahoituskehyksen mukaisesti.

Kunta
Kannonkoski
Karstula
Kinnula
Kivijärvi
Kyyjärvi
Pihtipudas
Saarijärvi
Viitasaari
Äänekoski

2,83 %
8,14 %
3,41 %
2,35 %
2,66 %
8,36 %
19,66 %
13,08 %
39,51 %
100,00 %

€
31 713,32
91 293,72
38 244,67
26 318,91
29 826,48
93 736,92
220 493,44
146 665,03
443 115,61
1 121 408,09

Päättyneen ohjelmakauden kuntarahat
Leader Viisari on laskuttanut kunnilta päättyneen ohjelmakauden kuntarahat aiempien sitoumusten
mukaisesti. Ohjelmakauden hankkeiden toteutus jatkuu edelleen. Vuoden 2021 aikana ja sen jälkeen
päättyneiden hankkeiden käyttämättä jääneitä varoja ei ole ollut mahdollista uudelleen budjetoinnilla
saada takaisin Viisarin käyttöön. Hankkeista on tämänhetkisen tiedon mukaan jäänyt käyttämättä
julkista tukea siten, että kuntarahan osuus tästä on n. 42.000 euroa. Vielä käynnissä olevien
hankkeiden osalta summa täsmentyy, kun hankkeet päättyvät.
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Siirtymäkauden kuntarahat
Leader Viisari on laskuttanut kunnilta siirtymäkauden kuntarahat aiempien sitoumusten mukaisesti.
Maa- ja metsätalousministeriö myönsi kuitenkin Viisarille hieman haettua pienemmän
rahoituskehyksen. Siirtymäkauden kuntarahaa on siten laskutettu 3.000 euroa enemmän, kuin mitä
siirtymäkauden rahoituskehykseen olisi tarvittu.
Kalatalousryhmän kuntaraha
Leader Viisarin alue on mukana Sisä-Suomen kalatalousryhmässä. Rahoitukseen on käytetty
kuntarahaa. Ohjelmakaudella 2023-2027 kuntarahan osuus on 800€/ kunta/ vuosi. Julkinen rahoitus
kokonaisuudessaan on 1,5 milj. euroa, josta kuntarahoitus on 10%.
Leader-ryhmänä toimiminen
Leader-ryhmäksi hakeutuminen ja ryhmän strategiatyö ovat olleet kaksivaiheinen prosessi, jonka
aikana laadittiin aluekuvaus – ja analyysin, dynaaminen verkostoanalyysi ja toteutettiin osallistavaa
valmistelua. Leader Viisari hakeutui Leader-ryhmäksi kesällä 2021 ja paikallinen kehittämisstrategia
toimitettiin Maa- ja metsätalousministeriöön kesäkuussa 2022 ja se on luettavissa osoitteessa
http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/12892/Leader_Viisari_Kehittamisstrategia_2023-2027.pdf
Leader Viisari ry pyytää kuntia käsittelemään kuntarahoitukseen sitoutumisen ohjelmakaudelle 2023-2027 ja
Kalatalousryhmän kuntarahoitukseen sitoutumisen sekä toimittamaan päätöksen osoitteeseen viisari@saarijarvi.fi.
Viisari toimittaa kuntarahasitoumukset MMM:lle 14.10.2022 mennessä. Päätöksissä pyydetään huomioimaan ja
kirjaamaan:
kuntarahasitoumukset ohjelmakaudelle 2023-2027; kunnat sitoutuvat rahoituskehyksen 20% osuuteen (ei
euromääräisiä rajoja, koska maksuosuudet vaihtelevat vuosittain asukaslukujen perusteella)
edelliseltä kaudelta käyttämättä jääneiden kuntarahojen käyttäminen ohjelmakauden 2023-2027
kuntarahana; kunta sitoutuu siihen, että ohjelmakaudelta 2014-2020 käyttämättä jäävät kuntarahat voidaan
käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana
siirtymäkauden laskutettu kuntaraha; kunta sitoutuu siihen, että siirtymäkauden ylimääräinen laskutettu
kuntaraha 3.000 euroa voidaan käyttää ohjelmakauden 2023-2027 kuntarahana
kalatalousryhmän kuntaraha; kunta sitoutuu kalatalousryhmän kuntarahoitukseen 800€ / vuosi
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