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Suomi-neidon Tunturi-Lappi100 -teemahanke 
 

- Ohje teemahankkeen investointitoimenpiteen hakemiseen 
 

 
Hankkeen tiivistelmä: 
 
Suomi täyttää 100 vuotta vuonna 2017. Teemaan liittyen ympäri maata järjestetään mitä moninaisempia 
tapahtumia, näytelmiä, esityksiä, tempauksia ja toimia. Juhlavuoden kokonaisuuden rakentamisesta 
vastaa Suomi 100 -sihteeristö valtioneuvoston kansliassa. Juhlavuoden alueellisesta toteutumisesta eri 
puolilla Suomea taas vastaa maakuntien liitoista ja kuudesta suurimmasta kaupungista koostuva Suomi 
100 -alueverkosto.  (http://suomifinland100.fi/info/) 
Lapissa alueverkostoa edustaa Lapin liitto Lapin Suomi100 -hankkeen alta. Juhlavuoteen liittyen on ollut 
jaossa sekä valtakunnallista että maakunnallista hankerahaa, jonka tarkoituksena on ollut tukea 
tapahtumia sekä tempauksia juhlavuoteen liittyen. Koska hakijoita on ollut moninkertaisesti enemmän 
kuin varsinaista jaettavaa tukea, ovat monet toimijat jääneet ilman. Lapissa jaetut tuet ovat olleet 
määrältään myös huomattavia, jopa 5 000 euron suuruisia tukia, ja tukien jakautuminen maakuntaan on 
ollut varsin laaja-alaista.  
 
Koska useampi kylä, yhdistys ja järjestö ovat heränneet teemaan ”Tehemä yhessä”, on Leader Tunturi-
Lappi ry ottanut kopin suunniteltavien investointien rahoittamisesta käynnistämällä teemaan liittyvän 
investointiteemahankkeen. Teemahankkeen tarkoituksena on mahdollistaa pienten juhlavuoden 
juhlallisuuksiin liittyvien tapahtumien, näyttelyiden, esitelmien tai vastaavien pieniin investointeihin 
liittyvien hankintojen rahoittaminen ja tukeminen. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti 
juhlavuoden tapahtumiin ja tempauksiin ja liittyvät alueen kyläläisten aktivointiin yli sukupolvien yhteisen 
tekemisen teemana. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tapahtumaan liittyvien materiaalien hankinta, 
rakentaminen, investointi. Koska kyseessä on yleishyödyllinen investointihanke, tulee hankintojen olla 
kaikkien vapaasti käytettävissä ja hyödynnettävissä.  
 
Tarvittavat investoinnit juhlavuoden erikoistapahtumiin ovat usein verraten pieniä eikä Leader-rahoitus 
sellaisenaan taivu toimenpiteisiin. Kylät, yhdistykset, pienet toimijat haluavat esitellä juhlavuoteen liittyen 
omia erikoisuuksiaan, tuoda esiin kulttuuria, luontoa, nuoria ja yhteisöä innostaen ja kannustaen.  
Kylät ja yhteisöt, yhdistykset ja muut yksityisoikeudelliset toimijat, pois lukien kunnat, voivat hakea LTL 
ry:ltä teemahankkeen mukaisiin investointeihin ja toimenpiteisiin tukea. Teemahankkeesta voi hakea 
200 – 4 000 euron kustannusarvion suuruisia toimenpiteitä. Jos tuen hakijana on liikuntaseura tai 
vastaava harrastusseura, tulee välineiden olla myös muiden kuin vain seuran jäsenten käytettävissä. 
 
Tukiprosentti kone- ja laiteinvestointeihin sekä rakentamiseen ja remontoimiseen on 65 %. Loppu 35 % 
on hakijan yksityistä rahoitusta. Rakentamishanke voi sisältää talkootyötä sekä rahallista rahoitusta.  
Kone- ja laitehankinnat eivät voi sisältää talkootyötä, vaan yksityinen rahoitus on oltava rahallista. 
Hakuaika 1.3.-18.4.2017. Hankkeen tulee olla toteutettuna 31.12.2017 mennessä.  
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Teemahanke: LTL ry hakee teemahanketta joka mahdollistaa Suomi100 -juhlallisuuksiin, aiheen 

ympärille liittyvien pienten investointitoimenpiteiden toteuttamisen alueella. Teemahankkeella 
yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä pieninvestointihankkeita, jotka 
palvelevat alueen toimijoita, asukkaita, sekä mahdollisesti myös matkailijoita. Teemahankkeeseen 
tavoitellaan 15 itsenäistä, pientä alahanketta eli toimenpidettä.  

 
Hakija: Teemahankkeiden toimenpiteitä voivat hakea erilaiset yhdistykset, järjestöt, säätiöt, seurat, jne 

(ei kunta). Tarkoitetaan yleishyödyllisiä toimijoita. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä, ei 
pienen piirin/seuran/yrittäjän toimintaa. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat 
toivottavia. Aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan suljeta pois. 
 
Yleishyödyllisyys: Koska kyse on yleishyödyllisestä investoinnista, tulee tuettavan 
investoinnin olla laajan piirin käytössä. Käyttö ei voi koskea esimerkiksi vain yritystä tai vain 
pientä osallistujajoukkoa.  
 

Hankkeen koko: Suomi-neito Tunturi-Lappi100 -teemahankkeesta haettavan investoinnin 
kustannusarvion tulee olla 200 – 4 000 euron suuruinen.  
 

Arvonlisävero: Mikäli hakija saa arvonlisäveron palautuksena takaisin, hakee hakija 
toimenpiteen ilman arvonlisäveroa. Mikäli palautusta ei saa, voidaan arvonlisävero sisällyttää 
hankkeen kuluihin. 
 

Leader-rahoitus: Alahankkeelle myönnetään 65 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä 
rahoitusosuutta tulee näin olla 35 % kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi olla rahaa, 
vastikkeetonta työtä (eli ns. talkootyötä), jompaa kumpaa näistä tai molempia. Pelkästään kone- 
ja laitehankintoja sisältävässä toimenpiteessä ei hyväksytä talkootyötä. Leader-tuki maksetaan 
hakijalle aina jälkikäteen kuitteja vastaan. Hakijan tulee maksaa investointi ensin itse. Maksua 
haetaan kootusti hankepäätöksen jälkeen tulevien ohjeiden mukaisesti. 
 
Vastikkeeton työ eli talkootyö: Hakemusvaiheessa hakija tekee suunnitelman 
vastikkeettomasta työstä. Henkilötyötunnin arvo on 15 €/h. Konetyön (traktori tai vastaava) arvo 
on 30 €/h. Tällöin voi laskea traktori + kuljettaja = 45 €/h. Alaikäraja vastikkeettomalle työlle on 
15v. 
 
Muutokset: Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea muutoksia sen jälkeen, kun hakemus 
on otettu käsiteltäväksi.  
 
Ennakko: Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea ennakkomaksua. 
 

Investointi: Hankittavien koneiden ja kalusteiden/laitteiden tulee olla sellaisia, joiden oletettu 
käyttöaika on vähintään 5 vuotta. Käyttötavarat tai käytetyt koneet ja laitteet eivät ole 
tukikelpoisia.  
 

Hakuaika: Toimenpiteitä tulee hake 1.3.-18.4.2017 klo 16.00 välisenä aikana.  

 

Hankkeen toteutusaika: Toimenpiteen voi käynnistää omalla riskillä sen jälkeen, kun on 
saanut Leader Tunturi-Lappi ry:ltä luvan. Hanke on oltava toteutettuna eli valmis 31.12.2017 
mennessä. 
 

Paperihakemus: Toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakemuslomake liitteineen 
toimitetaan paperisena Leader Tunturi-Lappi ry:lle, Isopalontie 2, 95900 KOLARI. Hakuajasta 
myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon.  
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Hankkeen kustannukset: Haetaan maksuun todellisten kustannusten perusteella, kaikista 
hankinnoista tulee olla esittää tositteet.  
 
Allekirjoittajat: Hakemuksen allekirjoittavat organisaation sääntöjen mukaiset 
nimenkirjoitukseen oikeutetut. 
 
 
Hakemuslomake 3325B   Lomakkeen täyttöohje 
 
 

Hakemuksen liitteet  
 

Kaikilta hakijoilta: 

- selvitys taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)  
- tarvittavat luvat ja ilmoitukset  
- ajantasainen yhdistysrekisteriote tai muu selvitys nimenkirjoitusoikeudesta  
- yhteisön säännöt  
- pöytäkirjanote tai muu päätös, jossa hankkeesta ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on 
päätetty 
 
Rakennusinvestoinneissa:  
- pääpiirustukset  
- erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien kustannusten arvioinnissa 
- rakennusselostus  
- rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma  
- jäljennökset viranomaisluvista (jos ei tarvita, selvitys siitä)  
- palovakuutustodistus (voidaan toimittaa myös ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)  
- talkootyösuunnitelma, lomake 3306F   
- vuokrasopimus ja vuokraoikeuden vahvistaminen  
 

Teemahankkeen valintakriteerit: Rahoitettavat hankkeet valitaan teemahankkeen 
valintakriteereiden mukaan. Liitteenä valintakriteerit.  
 

Hakuprosessin eteneminen: Hakija jättää määräajassa paperisen hakemuksen Leader 
Tunturi-Lappi ry:lle. Hakijalta pyydetään tarvittaessa lisäselvitykset huhti-toukokuun aikana. 
Mikäli hakijalta ei saada vastauksia lisäselvityspyyntöön määräajassa, voidaan hakemus hylätä. 
LTL ry:n hallitus käsittelee kaikki ”Suomi-neidon Tunturi-Lappi100” -teemahankkeeseen 
määräajassa tulleet hakemukset eli toimenpiteet. Hakemuksia voi olla kymmeniä. 
 
Saapuneet hakemukset ja niiden toimenpiteet pisteytetään Leader Tunturi-Lappi ry:n 
hallituksen asettamien valintakriteerien mukaisesti. Hallitus valitsee rahoitukseen etenevät 
toimenpiteet ja Leader Tunturi-Lappi ry tekee näiden toimijoiden kanssa tuensiirtosopimukset 
sekä muut tarvittavat sopimukset.  
 
Tämän jälkeen Leader Tunturi-Lappi ry antaa hankkeille luvan aloittaa toimenpiteensä omalla 
riskillä. LTL ry vie hallituksen hyväksymät toimenpiteet ja niiden hakemukset Hyrrä- 
järjestelmään ja Lapin ELY-keskus tekee hankkeelle rahoituspäätöksen. Valittujen 
alahankkeiden tulee noudattaa tarkasti hankesuunnitelmaa sekä hankelainsäädäntöä.  
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Arvio hankkeen aikataulusta: Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet toukokuun 2017 
loppuun mennessä.  Virallinen Lapin ELY-keskukselta saatava hankepäätös saataneen kesällä 
2017. Valittujen hakijoiden kanssa käydään tämän jälkeen aloituspalaverit. Samaan 
aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla.  
 
 
Lisätietoja: Nina-Maria Möykkynen, puh 040 579 0639 ja Jaana Hangasvaara, puh 0400 628 
183 s-posti: etunimi.sukunimi@kktm.fi 
 
 
 


