
Ideasta Leader-
hankkeeksi

Terhi Ojanen, Leader Länsi-Saimaa ry



Miksi hanke?

• Mikä on yhdistyksen tarve?

• Mitä halutaan kehittää/ parantaa? 

• Millaista muutosta halutaan? 

• Mikä ongelma halutaan ratkaista? 
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Hankkeen peruskriteerit

• Hankkeen tulee sisältää jotain uutta
• Uutta toimintaa, uusia oivalluksia tai kokeiluja tai sen 

tulee nostaa toimintaa uudelle tasolle

• Yhdistyksen normaalia toimintaa ei tueta 

• Leader-hankkeessa hyödyn tulee kohdistua 
pääasiassa maaseutualueelle (Leader-raha on 
maaseuturahaa)  

• Yhdistysten hankkeiden tulee olla yleishyödyllistä
• Toimintaan voivat osallistua kaikki halukkaat

• Toimintaa ei voida rajata pelkästään oman seuran 
jäsenille
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Millainen on hyvä hanke

• Tarve on todellinen

• Hankkeella saadaan aikaan haluttu muutos

• Selkeät tavoitteet ja toimenpiteet: Miten 
tavoitteet saavutetaan?

• Realistinen suunnitelma

• Toiminta jää elämään hankkeen jälkeen

• Hyötyä on myös muille kuin toteuttajalle
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Eduksi on, jos

• Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää myös 
muualla

• Yhdistys tekee yhteistyötä muiden toimijoiden 
kanssa

• Hanke kehittää jotain uutta toimintaa, tuotetta, 
palvelua 
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Mitä Leader on?

• Toimintaa, neuvontaa ja rahoitusta alueen
parhaaksi.

• Suomessa 54 itsenäistä Leader-yhdistystä

• Jokaisella ryhmällä oma kehittämisohjelma ja 
rahoituskehys

• Etelä-Karjalassa: 
Leader Länsi-Saimaa ry (Lpr:n seutu) ja         
Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry (Imatran seutu)

• Kymenlaaksossa:

Pohjois-Kymen Kasvu ry (Kouvolan seutu) ja                   
Leader Sepra (Kotka-Hamina) 
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Leader-ryhmä

• kannustaa asukkaita kehittämään omaa 
elinympäristöään  

• neuvoo ideoiden valmistelussa hankkeiksi
• ryhmän hallitus päättää hankkeiden 

rahoituksesta
• Leader-yhdistyksen jäseneksi saa liittyä 

kuka tahansa alueen kehittämisestä 
kiinnostunut
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Toiminnan tavoitteet

• Maaseudun ja kylien elinvoimaisuus
• Työ- ja elinkeinomahdollisuuksien 

parantaminen, pienyrittäjyyden 
tukeminen

• Yhteisöllisyyden ja osallisuuden 
edistäminen

• Yhteistyön lisääminen
• Ympäristön ja asumisviihtyvyyden 

parantaminen
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Leader-rahoitus

• Yleishyödyllinen kehittämishanke:          
tuki 70-90 % kustannuksista

• Yleishyödyllinen investointihanke:          
tuki 50-60 %

• Tukisumma vähintään 5 000 €
• Leader-raha: EUn + valtion + kuntien raha
• Osana omarahoitusta voi käyttää 

talkootyötä  (laskennallinen korvaus 15 
€/h)
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Hankkeiden valintakriteerit

• Kehittämisstrategian mukainen

• Paikallislähtöinen

• Hyöty toiminta-alueelle (erit. maaseutu)

• Tuo lisäarvoa: nostaa toiminnan uudelle tasolle

• Kestävän kehityksen edistäminen

• Elinkeinotoiminnan edistäminen
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Millaisia hankkeita on 
tuettu/voitaisiin tukea

• Uuden tapahtuman luominen tai olemassa olevan
kehittäminen

• Uuden toimintamallin kehittäminen

• Matkailutuotteiden ja -palveluiden kehittäminen

• Harrastusmahdollisuuksien lisääminen

• Harrastuspaikkojen (frisbeegolf-rata, ampumarata), 
ulkoilureitistöjen ja taukopaikkojen rakentaminen

• Yhdistysten yhteistyö, joka tuottaa uuden 
toimintatavan tai palvelun
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Miten hakea?

• Mieti, mitä haluat tehdä ja paljonko se maksaa

• Ota yhteys alueesi Leader-toimistoon

• Käydään idea läpi yhdessä, muokataan tarvittaessa

• Hakemus tehdään sähköisesti Hyrrä-palvelussa

• Leader-toimisto tarkastaa ja pyytää tarvittaessa 
täydennyksiä
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Hakemuksen käsittely

• Leader-hallitus käsittelee hakemuksen

• Laillisuustarkastuksen tekee Kaakkois-Suomen ELY-
keskus -> rahoituspäätös 

• Hakijan kanssa järjestetään alkupalaveri, jossa 
käydään läpi hankkeen toteuttamiseen ja maksun 
hakuun liittyviä asioita
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Kuka voi hakea ja milloin

• Julkisoikeudelliset yhteisöt: yhdistykset, säätiöt, 
kunnat

• Yritykset (alle 10 htv) yritystoiminnan 
kehittämiseen

• Haku on yleensä jatkuva, ryhmäkohtaisia eroja voi 
olla

• Nykyinen ohjelmakausi loppuu 2020. Nykyisen 
kauden rahoja voi hakea 31.12.2020 asti.  

• Hankkeen toteuttaminen voi jatkua 31.12.2022 asti.
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Esimerkkihankkeita
• Pesäysit ry, Kunniajuoksu, yht. 67 932 €, josta Leader-rahaa 54 

346 

• Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry
• Terve Elämä, yht. 88 960 €, josta Leader-rahaa 71 168 €

• Elintapaneuvonnan palvelupolku, yht. 82 960 €, josta Leader-rahaa 53 
094 €

• Etelä-Karjalan Ravinaiset ry, Laukkaa Landelle, yht. 66 500 €, 
josta Leader-rahaa 50 500 €.

• Kotkan latu ry, Ulkoilureitti Karhuvuoren kuntorata-
Moronvuori, yht. 44 260 €, josta Leader-rahaa 26 556 €

• Haminan Ampumaseura ry, Ampumaradan 
nykyaikaistaminen, yht. 25 450 €, josta Leader-rahaa 15 270 €

Kaikki Suomen hankkeet, joita rahoitettu maaseuturahastosta: 
Hankerekisteri
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https://tietopalvelu.ruokavirasto.fi/QvAJAXZfc/opendoc.htm?document=Published/raportointi.qvw&Sheet=SH_HR_FI&anonymous=true
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Jos Leader kiinnostaa, kysy lisää:

www.sepra.fi www.pohjois-kymenkasvu.fi

marja.sorvo@sepra.fi evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi

044 277 4514 040 586 1134

www.leaderlansisaimaa.fi www.karkileader.fi

terhi.ojanen@leaderlansisaimaa.fi noora.harju@karkileader.fi

045 668 9007 050 351 8990
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