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YHTEISÖ-

LÄHTÖISTÄ 

PAIKALLISTA 

KEHITTÄMISTÄ

• Leader-toiminnalla parannetaan mm. maaseudun 
elinvoimaisuutta, kehitetään paikallisia palveluja, 
parannetaan elinoloja, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

• Yleishyödylliset investoinnit ovat

• aineellisia tai aineettomia investointeja, joilla 
parannetaan maaseudun asuin- ja toimintaympäristöä

• pääsääntöisesti alueen asukkaiden ja toimijoiden 
käytössä

• Kehittämishankkeissa toiminta kaikille avointa,
tulokset avoimesti kaikkien hyödynnettävissä

Leader-rahoitus 2023-2027



• Tarve- ja paikallislähtöinen idea

• Hakijana rekisteröity yhdistys, säätiö, yleishyödyllinen osuuskunta tai 
julkisoikeudellinen toimija (kunta, kuntayhtymä, seurakunta)

• Hyvällä hankkeella on selkeä tarve ja vaikutukset kantavat pitkälle 
hankkeen päättymisen jälkeen

• Yleishyödyllisyyden vaatimus – hyöty kaikille avoin, ei jäsenyysvaatimusta

Leader-rahoituksen periaatteet



• Tarve - Tavoitteet – Toimenpiteet - Tarvittavat resurssit - Aikataulu  -> Näistä 
johdetut kustannukset

• Talkootyön tarve/mahdollisuus?

• Kokonaisrahoituksen ja lupa-asioiden selvitys

• Välirahoituksen järjestäminen
Leader-tuki maksetaan aina jälkikäteen maksettuja ja kirjanpitoon vietyjä 
kustannuksia vastaan.

• Leader-rahoituksessa on pääsääntöisesti jatkuva haku

Leader-rahoituksen periaatteet



• Leader-ryhmillä on omat paikalliset rahoitusta ohjaavat 
kehittämisstrategiat ja rahoituslinjaukset

• Leader-ryhmissä rahoituksen myöntämisestä päättää 
paikallisista asukkaista, yrittäjistä, yhteisö-edustajista ja 
julkishallinnon edustajista koostuva kolmikantainen hallitus

• Ole aina ideavaiheessa yhteydessä oman alueen Leader-
ryhmään, saat hyviä vinkkejä ja apua hakemiseen.

Leader-ryhmien paikalliset 
strategiat



• Uusi ohjelmakausi alkaa vuonna 2023, tavoitteen mukaisesti haku aukeaa 
alkuvuodesta uudistuvassa Hyrrä-palvelussa.

• Uuden ohjelmakauden lainsäädäntöä ei vielä ole, joten tarkkoja 
tukityökaluja, tuen määriä ym. ei vielä tiedetä varmaksi. Suuria muutoksia 
ei ennakkotietojen mukaan olisi tulossa.

• Hakeminen edellyttää suomi.fi-tunnisteita ja valtuuksia  
hakijaorganisaation nimenkirjoittajille.

Leader-tukien hakeminen



Visio:

”Kalakukon alue on vetovoimainen elämisen ja yrittämisen paikka. Yritysten, yhteisöjen ja ihmisten 
monipaikkaisuus on tärkeä osa menestystämme. Palvelujen ja harrastusten saavutettavuus on 
parantunut digiloikan avulla. Alueellamme edistetään luonnon monimuotoisuutta ja vastuullista 
ruokaketjua monialaisella yhteistyöllä. ”

Lentoon Kalakukosta 2023-
2027 kehittämisstrategia

Uudistuvat 
palvelut ja 

tuotteet 40% 
1,7 M€

Hyvinvointia ja 
osallisuutta –

Älykäs kylä 25%
1,09 M€

Ympäristömme 
hyväksi 20%

0,87 M€

Nuoret 
tulevaisuuden 
tekijöinä 15%

0,65 M€



Lentoon Kalakukosta 2023-2027 -
kylätalojen kehittäminen 

Hyvinvointia ja 
osallisuutta –

Älykäs kylä 25%
1,09 M€

Ympäristömme 
hyväksi 20%

0,87 M€

Voi sisältää mm. 
kylätalojen 
toimintojen 

kehittäminen, 
etätoiminnot ja 

palvelujen 
saavutettavuus, 
harrastaminen

Voi sisältää 
kylätalojen 
kestävät 
energiaratkaisut, 
esim. 
aurinkosähkön, 
maalämmön, 
ilmalämpöpumput 

Nuoret 
tulevaisuuden 
tekijöinä 15%

0,65 M€

Voi sisältää 
nuorten 
toiminnan 
kehittämisen 
kylätiloihin



VISIO

Menestyvä, 

kestävä ja 

uudistuva 

Ylä-Savo

2030

”Ylä-Savo tarjoaa alustan ja ratkaisuja hyvälle elämälle, luovuudelle, 
yhdessä tekemiselle, yrittäjyydelle ja kestävälle kotiseudulle.”

Päämääränä

• Turvata asuminen, eläminen ja yrittäminen Ylä-Savossa

• Strategialla tuetaan alueen vahvaa elinkeinotoimintaa 
ja yhteisöllisyyttä sekä kannustetaan vahvasti yhdessä 
tekemiseen, luovuuteen, teknologian hyödyntämiseen sekä 
ympäristöä ja ilmastoa tukeviin toimiin. 

• Nuoret ja ikäihmiset painottuvat tärkeinä kohderyhminä 
yhteisöjen ja yritysten lisäksi. 

Kantavana 
ajatuksena on olla 
yhdessä ylpeästi 
yläsavolainen.

Täyttä höyryä! Ylä-Savon Veturin strategia 
rahoituskaudelle 2023-2027



PÄÄRAITEET =PÄÄPAINOPISTEET

Läpileikkaavat teemat eli junanvaunut ohjaavat hanketoteuttajia sisällyttämään hankkeisiin 

kestävää kehitystä ja yhteistyötä edistäviä elementtejä

Luovat ja toimivat yhteisöt –pääpainopisteen alla mm. seuraavaa:

• Tavoitteet: Yhdistystoiminta on kestävää, kokoontumistilojen ympäristövastuullisuus paranee ja 

toimintamahdollisuudet lisääntyvät

• Toimenpiteet: Tuetaan esim. yhdistysten toiminnan suunnitelmallista kehittämistä, yhteisöjen osaamista 

eri teemoista, asukkaiden arkeen liittyviä ilmasto- ja ympäristötekoja, palveluja ja niiden 

saavutettavuutta, ympäristön tilaa parantavia toimia, harrastusmahdollisuuksia, luontokohteiden 

saavutettavuutta, kokoontumistilojen toimintaedellytyksiä, Älykkäät kylät -ratkaisuja



Siemenistä hedelmiksi 2023-2027



Siemenistä hedelmiksi 2023-2027
Painopiste 1: Muuta takaisin elämään!

”Vahvistetaan elämisen, asumisen, yrittäjyyden ja vapaa-ajan 
edellytyksiä maaseudulla” 

-> voi sisältää myös kylätalojen kunnostamista

Painopiste 3: Uudistuva ja kestävä yhteiskunta

”Vastuulliset ratkaisut, uusiutuvan energian käyttöönotto, 
kiertotalouden  ratkaisut” 

-> voi sisältää esimerkiksi uusiutuvan energian 
käyttöönottoa

Lisäksi strategiassa on mahdollistettu mm.

- Kyläkehittäminen

- Yhteisöllisyyden ja harrastustoiminnan 
kehittäminen

- Yhteistyön ja osallisuuden kehittäminen

- Älykkään kylät –teeman mukaiset hankkeet

- Digitalisaation ja älykkäiden ratkaisujen 
kehittäminen ja käyttöönotto



Katso hanke-esimerkkejä highwaysavo.fi-sivustolta, löydät sieltä 
myös polut Pohjois-Savon Leader-ryhmien omille sivuille

Ota yhteyttä meihin:

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

• Kehittämisyhdistys Mansikka ry: 

• 040 532 5310/ Kirsi Manninen, toiminnanjohtaja

• Kehittämisyhdistys Ylä-Savon Veturi ry:

• 040 567 2760/ Eveliina Markkanen, hankeneuvoja

http://www.highwaysavo.fi/

