
 
 
     IDEAHAKU 
 
 
Leader Pohjoisin Lappi on Utsjoen, Inarin, Sodankylän, Pelkosenniemen, Savukosken, Sallan ja Kemijärven kuntien 
alueilla toimiva Leader-ryhmä. Sen kantavana ajatuksena on paikallisen asiantuntemuksen, osaamisen ja ihmisten 
innostuksen hyödyntäminen alueen kehittämistyössä. Sinä ideoit – me autamme!    

 

 

YLEISHYÖDYLLISTEN 20 000€-80 000€ INVESTOINTIHANKKEIDEN IDEAHAKU. LÄHETÄ 
IDEASI 7.2.2019 MENNESSÄ 
 
Toteutamme yleishyödyllisille investoinneille ideahaun helpottaaksemme hakijoiden 
rahoituksenhakuprosessia. Yleishyödyllisten investointien tulee toteuttaa Peloton Pohjoisin-
strategiaa. Ideahaun teemana ovat kylien palveluntuotantoa ja -kehitystä tukeva infra ja hankinnat 
sekä nuoret ja saamelaisuuspainopiste. Lue lisää Peloton Pohjoisin-strategiasta. Jatkovalmisteluun 
valitaan parhaat hankkeet 28.2 hallituksen kokouksessa.  

Rahoittaa voidaan yleishyödylliseen käyttöön tarkoitettujen rakenteiden, rakennelmien ja 
rakennusten rakentamista, korjaamista ja laajentamista sekä koneiden ja laitteiden hankintaa. 
Investointien hyödynsaajina tulee olla pääsääntöisesti alueen asukkaat ja tuettu kohde tulee olla 
vähintään viisi vuotta siinä käytössä, johon tuki on myönnetty. Mikäli tuettavuus mietityttää, ota 
yhteyttä yhdistyksen kehittämispäällikkö Annika Kostamoon p.040-1349940. 

Tuenhakija voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö taikka säätiö. Hakijana voi siis 
toimia mm. rekisteröityneet yhdistykset ja kunnat  

Ideahaku koskee hankkeita, joiden kustannusarvio on 20 000-80 000€. Huomioitavaa on, että 
kustannusarvio sisältää myös hankkeen hyväksi tehtävän talkootyön. Laskekaan ensin yhteen 
arvioimanne todelliset kustannukset ja sitten tämän päälle talkootyön arvo. Talkootyöllä voi kattaa 
yksityisen rahoitusosuuden. Talkootyö tulee liittyä kiinteästi tehtävään toimenpiteeseen. 
Talkootyönarvo on 15€/tunti/henkilö ja koneella tehtävän työn arvo 45€/tunti. Julkinen tuki on 65% 
hyväksyttävistä kustannuksista. Jos yksityinen rahoitusosuus katetaan rahalla, tulee sen olla 
peräisin yksityiseltä taholta, kuten yhdistykseltä tai yritykseltä (esim. kunnan raha ei käy yksityiseksi 
rahoitusosuudeksi.) Talkootyön laskemiseksi on tehty taulukko; merkitse siihen tarkka 
kustannusarvio, niin taulukko auttaa laskemaan tarvittavan talkootyön määrän. 

Esimerkki kustannusarviosta:  

trampoliini 10 000€ ja kiipeilyteline 5 000€+  
talkootyö (haku, kokoaminen, käyttöohjeiden laadinta) 100h eli 1 500€ 
= yhteensä: 16 500€ 
 
Rahoitus 
julkinen tuki 16 500€ x 65%= 10 725€ 
yksityinen osuus 16 500€ x 35%= 5775€, josta talkootyö 1 500€ ja rahallinen osuus = 4 275€ 
 

Toimittakaa alla oleva idealomake osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi 7.2.2019 mennessä. 
Leader Pohjoisimman Lapin hallitus valitsee parhaiten strategiaa toteuttavat ideat, jonka jälkeen 
laaditaan tarkemmat suunnitelmat. Hallitus käsittelee tämän jälkeen uudelleen hankkeet ja päättää 
rahoitettavuudesta.  
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IDEAHAKULOMAKE 
 
 

1. Hakija ja yhteistiedot 

- hakijatahon nimi (esim.rekisteröitynyt yhdistys) 

- yhteishenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 

2. Hankkeen tausta ja tarve sekä tavoitteet 

- mistä saitte idean?  

- kenen kanssa ideaa on työstetty? 

- onko hanke kylien yhteinen tai sektorirajat ylittävä? 

- tuoko hanke uuden palvelun kylälle? 

- lisääkö hanke kyläläisten hyvinvointi ja millä tavoin? 

- mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?  

- mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty? 

- mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on kylän/alueen viihtyvyyteen ja elinvoimaan?  

- ketkä tahot investointia käyttävät? 

- tuoko tai mahdollistaako investointi uuden palvelun tai palveluiden tarjoamisen kylällä? 

- mahdollistaako idea uudenlaista toimintaa kylällä? 

- edistääkö hanke lasten ja nuorten viihtyvyyttä? onko idean suunnittelussa ollut mukana 

kylän lapset, nuoret tai lapsiperheet? 

- edistääkö hanke saamelaisen kulttuurin ja saamenkielen säilymistä 

- sisältääkö hanke ympäristöystävällisyyttä lisääviä toimenpiteitä? 

 

3. Hankkeen toimenpiteet  

- millaisia toimenpiteitä hankkeessa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi? 

- kuka toimenpiteet toteuttaa 

 

4. Kustannusarvio 

- paljonko arvioitte hankkeen kustannusarvion olevan? Kirjatkaa tähän arvionne 

tositteellisista kustannuksista 

- minkä verran hankkeeseen sisältyy talkootyötä? 

 


