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➢ Tarvelähtöisiä paikallisia ideoita

➢ Hakijana voi olla rekisteröity 

yhdistys, säätiö tai 

julkisoikeudellinen toimija (kunta, 

kuntayhtymä, seurakunta)

➢ Hyvällä hankkeella on selkeä 

tarve ja vaikutukset kantavat 

pitkälle hankkeen päättymisen 

jälkeen

➢ Kohderyhmä -

yleishyödyllisyyden vaatimus 

Hanketuet  



➢ Uuden toiminnan kehittäminen tai uutta 

toimintaa luovat investoinnit - hakijan 

olemassa olevaa/ perustoimintaa ei voida 

rahoittaa

➢ Onko aikataulu,  resurssit, 

kokonaisrahoitus ja lupa-asiat suunniteltu 

ja selvitetty?

➢ Talkootyön tarve/mahdollisuus?

Hanketuet 



➢ Onko välirahoitus suunniteltu ja 

järjestetty?

➢ Leader-tuki maksetaan aina 

jälkikäteen maksettuja ja kirjanpitoon 

vietyjä kustannuksia vastaan

➢ Hanketuen määrä 5000€ - 180 000€

Hanketuet 



Yleishyödylliset 

investoinnit Leader-

tuki max. 60 %

- Yhteiskäytössä olevat tilat, 

harrastuspaikat, koneet, 

laitteet ja välineet

Kuvassa Paloisvuoren portaat 

Iisalmessa

Tukimuodot

Kehittämishankkeet Leader-tuki 

80 – 100%

- Esim. kylien/ toimintamallien/ palvelujen 

kehittäminen, selvitykset ja suunnitelmat, 

koulutushankkeet, yhteistyöhankkeet

Kuvassa kotiseutuhistoriaa esittelevän Duus-

elokuvan kuvaukset Tuusniemellä



Tukimuodot

➢ Nuorten omien ideoiden ja 

projektien toteutukseen

➢ Ryhmäkohtaisia eroja 

sisällöissä ja hakuajoissa, 

olethan yhteydessä omaan 

Leader-ryhmääsi 

Teemahankkeet

➢ Erilliset hakuajat ja 

hankekohtaiset 

rahoitusmäärät

➢ Sopivat pienillekin ideoille

➢ Seuraa oman Leader-

ryhmäsi ilmoittelua 

teemahauista!



Leader-ryhmillä on 

omia rahoituksen 

painotuksia ja 

linjauksia – ole 

heti 

hankesuunnittelun 

alkuvaiheessa 

yhteydessä alueesi 

Leader-ryhmään

Hanketuet



➢ Katso lisää hanke-esimerkkejä highwaysavo.fi-sivustolta, 

löydät sieltä myös polut Pohjois-Savon Leader-ryhmien omille 

sivuille

HighwaySavo

http://www.highwaysavo.fi/


- Yleishyödyllisten kohteiden rahoitus ja rahoituksen teemat/painotukset/tyypilliset 

rahoituskohteet?

➢ Ryhmäkohtaisia eroja rahoituksen painotuksissa ja linjauksissa, kaikille 

avoimuus lähtökohtana hanketuissa

- Ampumaratojen kunnostaminen?

➢ Asiassa vaikuttaa mm. alueen ratojen määrä, seurojen yhteiskäyttö sekä 

kunnostamisen sisältö. Kannattaa olla yhteydessä omaan Leader-ryhmään, 

jotta lähtötilanne voidaan kartoittaa.

- Yhdistysten avustukset?

➢ Leader -tukea myönnetään vain erillisiin kehittämishankkeisiin (toiminta tai 

investointi), mutta yhdistysten normaalin toiminnan avustuksia ei myönnetä.

- Kunnan mahdollisuudet auttaa hyvien kohteiden rahoitusta?
➢ Kaavoitus- ja lupa-asiat; ylläpitoasiossa yhteistyö yleishyödyllisten toimijoiden kanssa; 

toimijoiden välirahoituksen järjestämisessä avustaminen; yleishyödyllisen toimijan 

investointihankkeissa julkisen rahoituksen määrä voi olla enintään 75% ja 180 000€. 

Kehittämishankkeissa julkisen rahoituksen määrä voi olla 100%, mutta enintään 180 000€. 

Kunnan on siis mahdollista osallistua rahoitukseen Leader-tuen lisäksi. 

Etukäteen saatuja kysymyksiä



- Raamit hankkeen kestolle? Miten talkootyö huomioidaan ja 

arvotetaan?

➢ Toteutusaika enintään 3 vuotta, mutta siirtymäkauden hankkeiden 

toteutusaika kuitenkin päättyy 31.12.2024. Uuden ohjelmakauden 

toteutusaikojen osalta ei ole vielä lainsäädäntöä.

➢ Talkootyön arvo on 15 €/miestyötunti ja 45€/h, mikäli talkootyö 

tehdään traktorilla tai kaivinkoneella. Talkootyö merkitään 

kustannusarvioon kustannukseksi ja samalla summalla 

rahoitussuunnitelmaan yksityisrahoitukseksi. Yksityisestä 

rahoituksesta enintään 100% voi olla talkootyötä. Talkootyön arvosta 

maksetaan siis tukea ja samalla se on yksityistä rahoitusta.

- Miten saadaan Ely:n rahoituskäsittelyyn vauhtia?

➢ Huolella valmistellut hakemukset aina edesauttaa käsittelyä. Ely:n

resursseihin emme voi vaikuttaa. 

Etukäteen saatuja kysymyksiä



Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:
040 519 6046/Sanna Happonen, 
hankekoordinaattori

Kehittämisyhdistys Mansikka ry: 
040 532 5310/ Seija Heiskanen, 
hankeneuvoja

Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:
040 567 2760/ Eveliina Markkanen, 
hankeneuvoja


