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-teemahanke

Infomateriaali



Yleistä teemahankkkeesta

• Mahdollistaa normaalia Leader-hanketta pienempien yleishyödyllisten kehittämistoimien tai in-
vestointien toteuttamisen

• Tunturi-Lappi ry:n hallitus päättää teemahankkeelle yhteisen, strategiaan pohjautuvan teeman, 
jonka ympärille yksityis- tai julkisoikeudelliset toimijat voivat suunnitella omia hankkeitaan

• Hakijana voivat olla yleishyödylliset tahot (yhdistykset, seurat, järjestöt ja säätiöt)

• Pieniä yleishyödyllisiä investointi- tai kehittämishankkeita, jotka palvelevat alueen toimijoita, asukkaita, 
sekä mahdollisesti myös matkailijoita

• Haettavan toiminnan tulee olla vapaasti kaikkien käytettävissä

• Teemahankkeille asetetaan rajattu hakuaika, jonka aikana hakemus on jätettävä

• Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus pisteyttää hakemukset ja valitsee rahoitukseen hyväksyttävät 
alatoimenpiteet teemahankkeelle varatun budjetin puitteissa



Maaseutu minttiin -teemahanke

• Teemana on nuoriin vetoavat pieninvestoinnit

• Alatoimenpiteiden tulee liittyä seuraaviin aiheisiin:
• turvallisuuteen liittyvät investoinnit (nopeustaulut, valaistus yms.)

• harrastusvälineet ja -alueet (lumikengät, pyörät, pelit, frisbeegolf-korit ja -radat tmv.)

• kyläilmeen ehostaminen, kuten esimerkiksi koristeaitojen, postilaatikkosuojien, kylttien ja 
maitolaiturien rakentaminen

• muut nuorten toiveet: kysy kylässäsi asuvilta ja vierailevilta nuorilta, mitä he kaipaavat!

• Hankkeen toimenpiteiden tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä!

• Toimenpiteet tulee toteuttaa 30.9.2022 mennessä



Hankkeen koko

• Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €

• Hankkeen rahoitus:
• Leader-rahoitusta myönnetään enintään 65 %

• Yksityisen rahoituksen tarve on 35 %

• Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkeetonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen

• Talkootyöllä voi kattaa jopa 100 % yksityisen rahoitusosuuden

• Tukea myönnetään siis 325 – 3 250 €, kustannusarviosta riippuen

• Leader-rahoitus tulee aina jälkikäteen eikä rahoitusennakkoa myönnetä teemahankkeessa
• Hakijalla tulee siis olla omaa rahaa, jolla maksaa hankkeen aikaiset kulut

• Maksua haetaan teemahankkeessa kootusti



Tukikelpoiset kustannukset

• Tukea myönnetään teemaan liittyviin pieninvestointeihin!

• Hankkeen tukikelpoisia kustannuksia ovat:
• rakentamisinvestoinnit

• kone-, laite- ja kalustoinvestoinnit

Mahdollisuuksien mukaan rakentamisinvestoinneissa on suositeltavaa käyttää 
perinteisiä ja/tai ympäristöystävällisiä materiaaleja.

• Tukea ei myönnetä
• Palkkoihin, matkakuluihin, vuokriin

• Hakijan tavanomaisen toiminnan kustannuksiin 



Kuka voi hakea?

• Julkis- tai yksityisoikeudelliset toimijat, kuten
• Yhdistykset

• Seurat

• Järjestöt

• Kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos ei voi olla hakijana

• Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa

• Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat toivottavia, aiemmin tukea 
hakeneita ei kuitenkaan rajata pois

• Yksityishenkilöt eivät voi olla hakijana!



Miten haetaan?

• Hakuaikaa on ma 28.2.2022 klo 15:00 saakka
• Ole ajoissa, myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida!

• Toimenpiteiden tulee olla toteutettuna 30.9.2022 mennessä

• Paperinen hakulomake, joka toimitetaan liitteineen Leader Tunturi-Lappi ry:lle 
määräaikaan mennessä

• Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet 
teemahankkeen valintakriteereiden mukaan

• Teemahankkeeseen tavoitellaan 12 alatoimenpiteen toteuttajaa; budjetin 
salliessa mukaan voidaan pisteytyksen perusteella ottaa useampi toimija



Hakulomakkeen täyttäminen (3325B)

2.1 Toimenpiteen kuvaus (mitä tehdään, koska ja miksi)

Huom! Muista mainita myös:
- ketkä kaikki hyötyvät hankkeesta

Hankesuunnitelmaa laadittaessa on myös hyvä tutustua 
Kylät koreaksi –teemahankkeen valintakriteereihin, joiden perusteella 
Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat toimenpiteet.

Tutustu myös lomakkeen 3325B täyttöohjeeseen. Ohjeistus löytyy nettisivuiltamme hakulomakkeen yhteydestä.

Seuraavissa dioissa on muutamia nostoja hakulomakkeesta. 
Huomioithan, että muutkin kohdat tulee kuitenkin täyttää!



Hakulomakkeen täyttäminen (3325B)

2.3 Talkootyösuunnitelma (laskelma talkootyöstä ja
konetyöstä sekä perustelut laskelmalle)

Mikäli hankkeessa tehdään talkootyötä, voitte kirjata yhteenvedon 
tähän (ilmoittakaa talkootyön määrä sekä tunteina että euroina). 
Lisäksi on hyvä mainita yleisellä tasolla, että ketkä talkoilevat (esim. 
kyläyhdistyksen jäsenet tmv.). 

Lisäksi hakemuksen liitteeksi vaaditaan erillinen lomake, johon 
eritellään tarkemmin talkootyön osalta, että mitä tehdään, kuinka 
monta tuntia kuhunkin tehtävään arvioidaan menevän ja arviolta 
kuinka monta talkoilijaa on tekemässä kyseistä tehtävää. Ja lisäksi 
ilmoitetaan talkootyö euroina. 

1 h talkootyötä = 15 e/talkoilija

1 h konetyötä = 30 e
Yhteensä 1 h konetyötä = 15+30 = 45 e (koneen käyttäjä + kone)

Esim. 2 hlö tekee 10 h talkootyötä = 2 x 10 x 15 = 300 e

Lomake:  Arvio vastikkeettoman työn laadusta ja määrästä (3306F)



Hakulomakkeen täyttäminen (3325B)

3 LUVAT

Mikäli toimenpiteet sisältävät rakentamista, hakijan tulee selvittää 
hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä, että vaaditaanko 
tehtäviin toimenpiteisiin lupia ja tarvittaessa saattaa lupa vireille. 
Lupa-asiakirjat/lupahakemus tulee liittää hakemukseen.

Jos lupaa ei tarvita, on tästäkin hyvä olla kirjallinen vastaus 
lupaviranomaiselta ja vastaus tulee liittää myös hakemuksen 
mukaan. 



Hakulomakkeen täyttäminen (3325B)

5 KUSTANNUSARVIO

Kustannukset tulee eritellä kustannuslajeittain. Myös talkootyö tulee 
muistaa sisällyttää kustannuksiin. Talkootyötä voi sisällyttää 
kustannuksiin vain suhteessa tositteellisiin kustannuksiin. 

Kustannusarvio yhteensä = tositteelliset kulut + talkootyö

Mikäli toimenpiteen yksityinen rahoitusosuus halutaan (ja voidaan) 
kattaa 100 % talkootyöllä, lasketaan vaadittava talkootyön määrä (€) 
seuraavasti:

Tositteelliset kulut esim. 2 000 e
Hankkeen kokonaiskustannukset:  2 000 / 0,65 = 3 076,92 e
Yksityisen rahoituksen osuus (talkootyö) = 3 076,92 – 2 000 = 1 076,92 e



Hakulomakkeen täyttäminen (3325B)

6 RAHOITUSSUUNNITELMA

A. Haettava avustus = kokonaiskustannukset x 0,65

B. Yksityinen rahoitus = kokonaiskustannukset x 0,35

Mikäli toimenpiteet ovat sellaisia, että yksityistä rahoitusosuutta ei 
voida kokonaisuudessaan/lainkaan kattaa talkootyöllä, tulee loput 
kattaa rahallisella osuudella.

Kokonaisrahoitus = A + B

Kustannusarvion ja kokonaisrahoituksen tulee täsmätä toisiinsa. 



Indikaattorilomakkeen täyttäminen (3306Dind)

6 RAHOITUSSUUNNITELMA

Indikaattorilomakkeesta täytetään hakemusvaiheessa hakijan tiedot 
sekä tavoitetaso koskien 
- Parantuneista palveluista hyötyvän maaseutuväestön määrä (hlö) 

- perustelu
- Tuetussa hankkeessa tehdyt talkootyötunnit (h)



Hakemuksen teko

• Tehkää hankesuunnitelma huolellisesti

• Selvittäkää kustannukset ja laatikaa sen mukaan kustannusarvio ja erittely kustannuksista
• Huom! 2 500 euroa tai yli olevista hankinnoista tulee pyytää vähintään kolmelta taholta kirjallinen tarjous tai osoittaa 

muilla tavoin, että on selvittänyt hintatason

• Kerätkää tarvittavat liitteet (ks. seuraava dia)

• Toimittakaa hakemus liitteineen Leaderin toimistolle

• Mitä valmiimpi hakemus, sitä nopeampaa hankkeen käsittely on!

• Olkaa yhteydessä, mikäli tulee kysyttävää!

www.leadertunturilappi.fi/kylatkoreaksi



Hakulomake ja  liitteet
• Hakemuslomake 3325B

• Hakemuksen liitteet:
• erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi 
• yhdistysrekisteriote
• hakijatahon säännöt
• selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat)
• selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote)
• päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja)
• Indikaattorilomake, 3306Dind
• Arvio vastikkeettoman työn määrästä ja laadusta, 3306F
• vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella
• lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. toimenpidelupa)

• Lisäksi rakentamisinvestointeihin vaaditaan:
– pääpiirustukset
– rakennusseloste ja rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai -laskelma, lisäksi mahdolliset 
erikoissuunnitelmat esim. sähkötöihin liittyen.



Hankkeen toteuttaminen

• Leader Tunturi-Lappi ry tekee alatoimenpiteiden toteuttajien kanssa 
tuensiirtosopimukset

• Alatoimenpiteen toteuttamisen voi käynnistää omalla riskillään vasta sen jälkeen, kun 
hakija on saanut LTL ry:ltä erillisen ilmoituksen hankkeen vireilletulosta

• Virallinen hankepäätös saadaan Lapin ELY-keskukselta, jonka jälkeen valittujen hakijoiden 
kanssa käydään aloituspalaverit

• Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 30.9.2022 mennessä

• Valittujen alahankkeiden tulee noudattaa tarkasti hankesuunnitelmaa sekä 
hankelainsäädäntöä



Yhteystiedot

• Lisätietoja:
• Ella-Noora Polvi, toiminnanjohtaja 

(p. 040 579 0639)

• Jaana Hangasvaara, hankeneuvoja

(p. 0400 628 183)

• Sähköpostit   etunimi.sukunimi@tunturileader.fi

• Hakemukset liitteineen toimitetaan 
postitse osoitteeseen:

Leader Tunturi-Lappi ry
Valtatie 28
99100 Kittilä



Kiitos!



www.leadertunturilappi.fi


