
 
 
 

 

INVESTOINTIHANKKEIDEN IDEAHAKU  

 

OHJE  
 
 

• Teemana ovat nuorten viihtyvyyttä sekä kylien palveluita ja kylätalojen käytön monipuolistamista 
lisäävät hankkeet. 

• Hakuaika 16.9-23.10.2019 

• Lomake toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi 

• Tuenhakija voi olla julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö taikka säätiö. Hakijana voi 
siis toimia mm. rekisteröitynyt yhdistys ja kunta. 

• Kokonaiskustannusarvio voi olla enintään 80 000€ 
 
Hankkeen tulee toteuttaa Peloton Pohjoisin-strategiaa ja valintakriteereitä sekä kehittämishankkeita 
ohjaavaa asetusta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141174.  
 
Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille ja muille 
toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asukkaiden ja toimijoiden käytettävissä. 
 

1. Yleishyödyllisen investointihankkeen kustannukset voivat syntyä mm. rakennuksen hankkimisesta 
ja rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, korjaamisessa tai laajentamisessa 
tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden hankkimisesta, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien 
laitteiden hankkimisesta, suunnittelusta, työpalkoista ja urakoinnista; 

2. koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta; 
3. pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten kuin 

vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) 7 §:ssä säädetään; 
4. pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentamisesta ja 

laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämättömien käyttöoikeuksien 
hankinnasta; 

 
Investointihanke voi sisältää myös kehittämistoimia. Tältä osin hankkeesta tulee tehdä ns. kahden 
kohdennetun toimen hanke eli eritellä selkeästi kehittämishankkeen kustannusarvio ja 
investoinniksi luettavat kustannukset, koska tukiprosentti on kehittämisessä 90% ja investoinneissa 
65%. 
 
Leader Pohjoisimman Lapin hallitus valitsee parhaiten strategiaa toteuttavat ideat 
jatkovalmisteluun. Jatkoon valitut hankkeet tulee saattaa valmiiksi hakemukseksi Hyrrä-
järjestelmässä helmikuuhun 2020 mennessä.  
 
Kysy lisää: Annika Kostamo annika.kostamo@pll.fi 
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IDEAHAKULOMAKE 
 
Kysymykset ovat apukysymyksiä, jotka tukevat suunnitelman kirjoittamista. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvitse 
vastata, vaan ne voi poistaa hakulomakkeesta. Tärkeää on tuoda esille taustatilanne, mihin tarpeeseen tai 
ongelmaan hanketta haetaan sekä arvioida hankkeen kustannukset. 
 
 

1. Hakija ja yhteistiedot 
- hakijatahon nimi (esim.rekisteröitynyt yhdistys) 
- yhteishenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 
2. Hankkeen tausta ja tarve sekä tavoitteet 

 
Yleishyödyllinen investointihanke 
- miten hanke vastaa Peloton Pohjoisin -strategian painopisteeseen Tulevaisuus häikäisee 

- nuorten Leader tai elämisen edellytykset -palvelut, infra ja asuminen? 
- mistä saitte idean? Kenen kanssa hankeideaa on työstetty? 
- mihin ongelmaan tai tarpeeseen idealla haetaan ratkaisua?  
- mitä ongelman ratkaisemiseksi on aiemmin tehty? 
- onko hanke kylien yhteinen tai sektorirajat ylittävä, lisääkö hanke toimijoiden 

yhteistyötä? 
- tuoko tai mahdollistaako hanke uuden palvelun tai palveluiden tarjoamisen kylällä? 
- lisääkö hanke nuorten viihtyvyyttä ja millä tavoin? 
- mitä vaikutuksia idean toteuttamisella on kylän/alueen viihtyvyyteen ja elinvoimaan?  
- mahdollistaako idea uudenlaista toimintaa kylällä? onko hanke kokeileva? 
- sisältääkö hanke uusia tapoja toimia? 
- edistääkö hanke kestävän kehityksen tavoitteita? 

 
3. Hankkeen toimenpiteet  

- millaisia toimenpiteitä hankkeessa tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi? 
- kuka toimenpiteet toteuttavat (talkootyönä, ostopalveluna, palkkatyönä) 
- millä alueella hanke toteutetaan? 
- mitkä tahot toteutukseen osallistuu? 
- kuinka  hanke rahoitetaan, kun hanketuki tulee hyväksytyn kustannusarvion puitteissa 

toteutuman mukaan. 
 

4. Kustannusarvio 
- Millaisia kuluja hankkeen toteuttaminen vaatii? Arvioikaa kustannukset ja mikäli 

yksityinen rahoitusosuus toteutetaan talkootyönä, tulee se laskea mukaan 
kokonaiskustannuksiin. Talkootyön arvo on 15€ /tunti ja konetyön 45€/tunti. Konetyöksi 
lasketaan traktorityö tai siihen rinnastettava työ. 

 
 
 


