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Omavaraisuutta kyliin -teemahanke 

 
Ohje teemahankkeen investointitoimenpiteen hakemiseen 
 
 
Hanke-esittely: 
 
Leader Tunturi-Lappi ry haluaa osaltaan aktivoida ja kannustaa yhteisöjä toimimaan ympäristöä ajatellen 

ja ottamaan uusia käytäntöjä haltuun mahdollistamalla teemaan liittyvien pieninvestointien tekemisen. 

  

Teemahankkeen tarkoituksena on lisätä kyläläisten innokkuutta energiatehokkaita ratkaisuja ja kierrä-

tystä kohtaan sekä luoda edellytyksiä yhteisöllisten hyötypuutarhojen perustamiselle ja pienimuotoiselle 

lähiruoan kasvattamiselle yhteisön omiin tarpeisiin. Toimenpiteet voivat sisältää teemaan liittyviä raken-

tamis- sekä kone-, laite- ja kalustoinvestointeja. 

  

Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteuttaa yleishyödyllisiä investointihank-

keita, jotka palvelevat alueen asukkaita sekä mahdollisesti myös matkailijoita. Tämän teemahankkeen 

alatoimenpiteiden tulee liittyä kylien energiatehokkuuden lisäämiseen ja/tai yhteisöllisten hyötypuutarho-

jen perustamiseen. Hankkeessa tehtävien investointien tulee olla kaikkien vapaasti hyödynnettävissä. 

 

Hankkeen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 €:n välillä, johon Leader-rahoitusta myönnetään enin-

tään 65 %. Yksityisen rahoituksen tarve on 35 %. Yksityinen raha voi olla rahan lisäksi myös vastikkee-

tonta työtä eli talkootyötä hankkeen toimenpiteistä riippuen. Talkootyöllä voi korvata yksityistä rahoitusta 

jopa 100 %. 

 

Teemahankkeen hakuaika on 18.11.2019–27.1.2020. Alatoimenpiteiden tulee olla toteutettuna 

31.10.2020 mennessä. 

 

 

Teemahanke:  

Tämän teemahankkeen alatoimenpiteiden tulee liittyä energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja/tai yhteisöllis-

ten hyötypuutarhojen perustamiseen. Teemahankkeella yleishyödylliset yhteisöt ja järjestöt voivat toteut-

taa yleishyödyllisiä investointihankkeita, jotka palvelevat ensisijaisesti alueen asukkaita sekä mahdolli-

sesti myös matkailijoita.  

 

Hakija:  

Teemahankkeen alatoimenpiteiden hakijoina voivat olla Tunturi-Lapin alueella toimivat julkis- ja yksityis-

oikeudelliset tahot, kuten rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja säätiöt. Kunta, kuntayhtymä tai niiden laitos 

ei voi olla hakijana. Haettavan toiminnan tulee olla yleishyödyllistä ja kaikille avointa.  

 

Teemahankkeeseen tavoitellaan 10 alatoimenpiteen toteuttajaa, budjetin salliessa mukaan voidaan pis-

teytyksen perusteella ottaa useampi toimija. Erityisesti Leader Tunturi-Lapille uudet hankehakijat ovat 

toivottavia, aiemmin tukea hakeneita ei kuitenkaan rajata pois. 
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Yleishyödyllisyys:  

Koska kyse on yleishyödyllisestä investointihankkeesta, tulee hankkeessa tehtävien investointien olla 

kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.  

 

Hankkeen kustannukset:  

Tukikelpoisia kustannuksia ovat teemaan liittyvistä rakentamisinvestoinneista sekä kone-, laite- ja kalus-

toinvestoinneista aiheutuvat kustannukset. Tukea ei myönnetä hakijan tavanomaisesta toiminnasta ai-

heutuviin kustannuksiin.  

 

Hankkeen kustannusmalli: 

Omavaraisuutta kyliin -teemahankkeen kustannusmalliksi on valittu kertakorvaus. Tämä tarkoittaa sitä, 

että hankkeen suunnitteluun ja kustannusarvion laadintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Huomaat-

han, että kertakorvauksella toteutettavaan hankkeeseen ei ole mahdollista hakea muutosta! Eli hanke 

on toteutettava juuri niin kuin on aiottukin, joten suunnitteluvaiheeseen on hyvä käyttää aikaa.  

 

Kertakorvaus kuitenkin mahdollistaa sen, että maksatusvaiheessa ei tarvitse toimittaa kuitteja vaan toi-

menpiteet todennetaan esimerkiksi valokuvin. 

Huomioi nämä asiat hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota laadittaessa: 

− hankkeen kustannusarvio laaditaan osioittain ja myös talkootyö tulee eritellä osioittain 

− mikäli hanke sisältää sekä kone-, laite- ja kalustohankintoja sekä rakentamista, tulee molem-

mille kustannuslajeille laatia oma kustannusarvio (omat osiot) 

− hankkeen kustannusten kohtuullisuuden arviointi tulee tehdä jo hakuvaiheessa ja tämä tulee 

dokumentoida sekä liittää hakemuksen liitteeksi (esim. tarjoukset ja hintatason selvitykset) 

− hankesuunnitelmasta tulee käydä selkeästi esille se, mikä on hankkeen tuotos ja kuinka se to-

dennetaan (valokuvat, raportti, video yms.) 

− tuki myönnetään euroina eli tuki maksetaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti, kun 

toimenpide on todennettu toteutetuksi 

 

Hankkeen koko:  

Omavaraisuutta kyliin -teemahankkeesta haettavan toimenpiteen kustannusarvion tulee olla 500 – 5 000 

euron suuruinen. Mahdollisesti tehtävä talkootyö lasketaan hankkeen kustannuksiin.  

 

Arvonlisävero:  

Mikäli hakija saa arvonlisäveron palautuksena takaisin, hakee hakija toimenpiteen ilman arvonlisäveroa. 

Mikäli palautusta ei saa, voidaan arvonlisävero sisällyttää hankkeen kuluihin. 

 

Leader-rahoitus:  

Alatoimenpiteille myönnetään 65 %:n Leader-tuki. Hakijan yksityistä rahoitusosuutta tulee näin olla 35 

% kokonaisrahoituksesta. Yksityinen rahoitus voi olla rahaa, vastikkeetonta työtä eli ns. talkootyötä tai 

sekoitus molempia, riippuen toimenpiteiden luonteesta. Leader-tuki maksetaan hakijalle aina jälkikäteen 

sitten, kun toimenpiteet on toteutettu ja todennettu. Hakijan tulee siis maksaa kulut 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 vastikkeettoman työn kerryttämiselle on 15 vuotta. 
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Muutokset:  

Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea muutoksia sen jälkeen, kun hakemus 

on otettu käsiteltäväksi. Eli hanke tulee suunnitella niin hyvin, että muutoksille ei ole tarvetta toteutusvai-

heessa.  

 

Ennakko:  

Teemahankkeen toimenpiteille ei voi hakea ennakkomaksua. 

 

Hakuaika:  

Teemahankkeen hakuaika päättyy 27.1.2020 klo 15.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei oteta huomioon. 

 

Hankkeen toteutusaika:  

Toimenpiteen voi käynnistää omalla riskillä sen jälkeen, kun on saanut Leader Tunturi-Lappi ry:ltä luvan. 

Hankkeen toimenpiteiden on oltava toteutettuna 31.10.2020 mennessä. 

 

Paperihakemus:  

Toimenpiteitä haetaan paperihakemuksella. Hakemuslomake liitteineen toimitetaan paperisena Leader 

Tunturi-Lappi ry:lle osoitteeseen 

 

Leader Tunturi-Lappi ry 

Isopalontie 2 

95900 KOLARI  

 

Allekirjoittajat:  

Hakemuksen allekirjoittavat organisaation sääntöjen mukaiset nimenkirjoitukseen oikeutetut henkilöt. 

 

Teemahankkeen valintakriteerit:  

Leader Tunturi-Lappi ry:n hallitus valitsee rahoitettavat alatoimenpiteet teemahankkeen valintakriteerei-

den mukaan. Liitteenä valintakriteerit. 

 

Hakuprosessin eteneminen:  

Hakija jättää määräajassa paperisen hakemuksen Leader Tunturi-Lappi ry:lle. 

 

Hakijalta pyydetään tarvittaessa lisäselvitykset tammi-helmikuun aikana. Mikäli hakijalta ei saada vas-

tauksia lisäselvityspyyntöön määräajassa, voidaan hakemus hylätä.  

 

LTL ry:n hallitus käsittelee kaikki Omavaraisuutta kyliin -teemahankkeeseen määräajassa saapuneet 

hakemukset. 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 hanke-

suunnitelmaa sekä hankelainsäädäntöä.  
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Arvio hankkeen aikataulusta:  

Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet maaliskuun 2020 loppuun mennessä. Virallinen hankepäätös 

saadaan Lapin ELY-keskukselta. Valittujen hakijoiden kanssa käydään tämän jälkeen aloituspalaverit. 

Samaan aloituspalaveriin kutsutaan useita hakijoita kerralla. 

 

Lisätietoja ensisijaisesti:  

 

Salla Saariniemi  

projektikoordinaattori 

p. 0400 225 156 

 

Myös: 

  

Ella-Noora Polvi                                 Jaana Hangasvaara 

toiminnanjohtaja                                 hankeneuvoja 

p. 040 579 0639                                 p. 0400 628 183 

 

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@tunturileader.fi.  

 

 

Tarvittavat paperit: 

 

Teemahankkeen alatoimenpidettä haetaan  

− Hakemuslomake 3325B 

 

Hakemuksen liitteet 

 

− erittely kustannusarviosta ja vaadittava dokumentointi  

− ajantasainen yhdistysrekisteriote 

− hakijatahon säännöt 

− selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (tilinpäätösasiakirjat) 

− selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta (ytj-ote) 

− hakijatahon päätös lähteä hakemaan hanketta (pöytäkirja) 

− vuokrasopimus, mikäli kohde on vuokrattu tai rakennus sijaitsee vuokra-alueella 

− lupa-asiakirjat, mikäli hankkeessa tehdään luvanvaraisia toimenpiteitä (esim. rakennuslupa) 

 

− Arvio vastikkeettomasta työstä, lomake 3306F (mikäli rahoitussuunnitelma sisältää talkootyötä) 

− Indikaattorilomake 3306dind 

Huom! 2 500 euron tai yli olevista hankinnoista tulee pyytää vähintään kolmelta taholta kirjallinen tar-

jous tai osoittaa muilla tavoin, että on selvittänyt hintatason.  


