
 
 
 

 

Hyvinvointia pohjoisen kyliin -teemahankkeet 
 

Etsimme rahoitettavaksi yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisääviä 
kylätasoisia investointi- tai kehittämistoimenpiteitä. Hakuaika on 9.2.2021 - 
13.5.2021. 

 
 

1. Taustaa 
 
Tavoitteena on rahoittaa pieniä paikallistasolta nousevia investointi- ja kehittämishankkeita, 
joilla pyritään parantamaan yhteisön hyvinvointia ja viihtyvyyttä, lisätä sosiaalista pääomaa ja 
asiantuntijoiden sekä osaajien käyttöä kylien ja asukkaiden hyvinvoinnin lisäämisessä ja 
alueen kehittämisessä. Toimenpiteillä halutaan etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja, joilla piristetään 
alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen tuomasta tilanteestaa johtuen. 

 
Ensisijaisesti tavoitellaan toimenpiteiden toteuttajiksi kylissä toimivia rekisteröityneitä 
yhdistyksiä ja erityisesti uusia hakijoita. Kustannusarvioltaan pienemmän hankkeen 
toteuttaminen on riskittömämpi tapa tutustua Leader-hankkeisiin ja voi innostaa tämän kautta 
laajempaan kylän kehittämistyöhön. Laajempana tavoitteena on lisätä myös muualta 
muuttavien uudisasukkaiden viihtyvyyttä kylissä ja mahdollistaa heidän osaamisen 
hyödyntäminen kylien kehittämistyössä.  

 
 
 

2. Tarkemmat ohjeet 
 
Investointihanke 

 
- Haettava investointitoimenpide voi olla kustannusarvioltaan 1 000€-10 000€ (ilman 

talkootyön osuutta) 
- Hyväksyttävät kustannukset  

o rakennuksen tai rakenteen: rakentamis-, laajentamis- ja suunnittelukustannukset 
o koneet, laitteet ja muu irtain 
o toteutukseen liittyvät palkat ja urakkakustannukset 

 
- Investointi voi olla esimerkiksi kyläläisten hyvinvointiin liittyen yhteinen grillikota, 

senioreiden hyvinvointipuisto, esteetön Green Care -luontopolku, kyläläisille lainattavat 
potkurit tukemaan potkurikerhon järjestämistä jne. 
 

- Investoitavat kohteet tulee olla yleishyödyllisessä käytössä. Niistä saatava hyöty ei saa 
kohdentua ennalta tiedossa olevalle rajatulle ryhmälle. Investointien käyttö tulee olla viisi 
vuotta viimeisestä maksatuksesta siinä käytössä, johon tuki on myönnetty. Hakuvaiheessa 
tulee ratkaista kohteen huolto ja ylläpito.  
 



 
 
 

 

- Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 75% ja yksityinen rahoitusosuus 25%. Yksityinen 
rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia 
toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.  
 

- Tukea haetaan lomakkeella 3325B ja täyttöohje 
 

- Hakemuksen liitteet:  
 

o Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. tilinpäätösasiakirjat tai tuore tiliote) 
o Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä 
o Lainalupaus, jos hankeen väliaikaisrahoitukseen tarvitaan rahoitusta 
o Yhdistysrekisteriote  
o Rakentamistoimenpiteissä liite rakennelman sijoittumisesta, pääpiirustukset, 

mahdolliset erikoissuunnitelmat (LVIS), rakennusselostus ja siihen perustuva 
kustannusarvio 

o jäljennökset viranomaisluvista 
o palovakuutustodistus 
o Yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä 

tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi (tai 
viitekustannukset)  

o Talkootyön arvio –lomake (suomi.fi, lomakenumero 3306F), mikäli 
omarahoitusosuus katetaan talkootyöllä  

o Jos tilat tai maapohjan omistaa muu kuin tuen hakija, niin liitteeksi omistajan 
suostumus investointiin ja sitoumus siihen, että tuettu kohde on alueen asukkaiden 
ja toimijoiden käytettävissä (käyttöoikeuden säilyminen vähintään 5 vuotta)  

 

 
Kehittäminen 
 
- Haettava kehittämishanke voi olla kustannusarvioltaan 1 000€-10 000€ (ilman talkootyön 

osuutta) 
 

- Tuki voi kohdistua esimerkiksi: 
-kyläläisille tarkoitettuihin uusiin harrastuskokeiluihin (esim. ikäihmisten tarina- tai 
nuorten metsästyskerho) 
-hyvinvointia lisääviin palvelukokeiluihin (esim. kylätalkkaritoiminta)   
-yhteisöllisyyttä lisääviin toimenpiteisiin (esim. hyvinvointitapahtuman järjestäminen) -
-sosiaalisen pääoman lisäämiseen (esim. laatimalla kylän kehittämissuunnitelma 
uusien asukkaiden näkökulmasta) 

 
- Toimenpiteistä saatava hyöty tulee ohjautua maaseudun asukkaille ja hyöty ei saa 

kohdistua ennalta tiedossa olevalle rajatulle ryhmälle. Kehittämistoimenpiteiden tulee lisätä 
hyvinvointia ja viihtyvyyttä. 
 

- Toimenpiteeseen saatava julkinen tuki on 90% ja yksityinen rahoitusosuus 10%. Yksityinen 
rahoitusosuus voidaan kattaa talkootyöllä, mikäli hankkeessa on talkootyöhön sopivia 
toimia. Talkootyön tulee sijoittua hankeaikaan ja liittyä tiiviisti tehtävään toimenpiteeseen.  
 

- Tukea haetaan lomakkeella 3325A ja täyttöohje 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325b_ohje.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325a.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/3325a_ohje.pdf


 
 
 

 

 
- Hakemuksen liitteet 

 
o Selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. tilinpäätösasiakirjat tai tuore tiliote) 
o Lainalupaus, jos hankeen väliaikaisrahoitukseen tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. 
o Pöytäkirjanote siitä kokouksesta, jossa yhdistys on päättänyt hakea toimenpidettä 
o Yhdistysrekisteriote  
o Yli 2 500 €:n hankinnoissa selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä 

tarjouksia tai muu selvitys kustannusten kohtuullisuuden arvioimiseksi (tai 
viitekustannukset)  

o Talkootyön arvio –lomake (suomi.fi, lomake 3306F), mikäli omarahoitusosuus 
katetaan talkootyöllä  
 

 
Investoinnit ja kehittäminen 

 
 

- Talkootunnin arvo on 15€ ja koneella tehtävän talkootyötunnin arvo on 45€. Talkootyöstä 
tehdään arviolomake, johon kuvataan tehtävän talkootyön laatu, arvioitu henkilömäärä ja 
kesto (esim. laavun pohjatöiden teko 5hlö x 20h x 15€/h=1500€. Talkootyöarvo lasketaan 
mukaan kustannusarvioon, josta tukiosuus lasketaan. (esim. grillikota 5 000€ + talkootyö 
1500€= 6 500€, josta julkinen tuki on 6500€ x 75%= 4875€.  
 

- Haettavat toimenpiteet pitää pystyä toteuttamaan kertakorvaushankkeina. Tämä tarkoittaa, 
että hanketta haettaesssa tehdään tarkat kustannusarviot ja toteutuksen jälkeen hanke 
raportoidaan ja todennetaan esimerkiksi kuvin. Tuki maksetaan hyväksytyn 
kustannusarvion mukaan. Lue lisää kertakorvaushankkeesta. 
 

 
3. Neuvonta ja hakemuksen toimittaminen 

 
Apua hankesuunnitteluun ja asiakirjojen koostamiseen antaa Annika Kostamo 
annika.kostamo@pll.fi tai p.0409383515. 

 
Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen annika.kostamo@pll.fi viimeistään 
13.5.2021. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida ottaa huomioon. 

 
 

4. Toimenpiteiden valinta 
 
 

Leader Pohjoisin Lappi ry:n hallitus valitsee 27.5.2021 rahoitettavat hankkeet pisteyttämällä ne 
valintakriteerien  perusteella. Katso valintakriteerit.  

 
Käsiteltäväksi otetaan kaikki hakemukset, jotka toimitetaan määräaikaan mennessä ja 
sisältävät kaikki vaadittavat liitteet. 

 

https://plleader.sharepoint.com/portals/community/Leader%20yleinen/Hyvinvointia%20Pohjoisen%20kyliin%20-teemahanke/3306f%20Arvio%20talkootyöstä.docx
https://plleader.sharepoint.com/portals/community/Leader%20yleinen/Hyvinvointia%20Pohjoisen%20kyliin%20-teemahanke/kertakorvaus.pdf
mailto:annika.kostamo@pll.fi
mailto:annika.kostamo@pll.fi
https://plleader.sharepoint.com/portals/community/Leader%20yleinen/Hyvinvointia%20Pohjoisen%20kyliin%20-teemahanke/Valintakriteerit.pdf


 
 
 

 

Valittujen toimenpiteiden hakijoiden kanssa tehdään tuensiirtosopimus, jolla tarkoitetaan 
sopimusta siitä, että Leader Pohjoisin Lappi ry tuen hakijana saa siirtää tuen toimenpiteen 
toteuttajalle. Taloussihteeri Minna Huikuri neuvoo hakijoita toteutus ja maksatusvaiheessa. 

 
Valituille hankkeille ilmoitetaan kun toimenpiteen saa aloittaa! 

 
 

Yhteistyöterveisin, Leader Pohjoisin Lappi -paikkakunnan parhaaksi! 


