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POHJOISTA LEADER-TOIMINTAA: 
LEADER POHJOISIN LAPPI RY

• Leader Pohjoisin Lappi on pinta-alaltaan Euroopan Unionin suurin 
toimintaryhmä 

• Maaseudun kehittämisyhdistys, jonka päätehtävänä on rahoittaa 
paikallistason kehittämis- ja investointihankkeita

• Yhdistys laatii ohjelmakausittain strategian, joka ohjaa rahoitusta. 
Strategian toteutukseen yhdistys saa rahoituksen Eu:lta, valtiolta ja 
alueen kunnilta.

• Rekisteröitynyt yhdistys, jonka hallituksessa on 12 jäsentä ja 12 
varajäsentä, kolmikanta. Hallitus mm. vastaa yhdistyksen 
toiminnasta ja päättää hankkeiden rahoittamisesta

• Henkilöstö tällä hetkellä 8 htv
• Koordinoi Lapin kalatalouden toimintaryhmää (Inari, Sodankylä, 

Kemijärvi ja Pello)
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OHJELMAKAUSI 2014-2020 ON PÄÄTTYNYT

- Rahoitettu yhteensä 210 hanketta, 
joista 89 yrityshanketta

32 %

24 %

22 %

13 %

3 %

2 % 4%
Hanketyyppien jakauma 2014 -2020 (€)

Kehittämishanke

Kehittämishanke, investointi

Yritystuki

Kehittämishanke, oma

Teemahanke,kehittäminen

Teemahanke,investointi

Kehittämishanke, yritysryhmä

KAKSIVUOTINEN SIIRTYMÄKAUSI 2021-2022

1. Kaikkia hankemuotoja rahoitetaan ”vanhan” Peloton pohjoisin -
strategian ja lainsäädännön mukaisesti. Toteutukseen on saatu kiintiötä 
EU+valtio 1 486 000€/2 vuotta 

2. Siirtymäkaudella haetaan Leader-ryhmäksi ja valmistellaan uutta 
strategiaa 

• Hakemus sisältää alueen voimavara- ja tarveanalyysin sekä dynaamisen 
verkostoanalyysin. On tärkeää, että siinä kuvataan laajasti alueen asukkaiden ja 
toimijoiden tarpeita ja se pohjautuu osallistavaan valmisteluun

• Strategia tulee olla alueen tarpeista kumpuava, sillä sen mukaan määritellään 
tulevan kauden rahoituksen pääpainopisteet. 

• Ensimmäisen vaiheen hakemus jätetään 31.5.2021
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4) Innosta 
kaverisikin 
vaikuttamaan

2) Kutsu meidät 
kylällesi/Teams-
yhteyksin 
keskustelemaan

1) OSALLISTU KOTISIVULLA 
KYSELYIHIN:

WWW.POHJOISINLAPPI.FI/TULEVAISUUS

3) Seuraa meitä 
Somessa:

www.pohjoisinlappi.fi
insta: leaderpohjoisinlappi

fb: leader pohjoisin lappi ry

5) Liity 
yhdistyksen 
jäseneksi

Näin voit vaikuttaa 
kehittämistyöhön

HIILIVIISAAT KYLÄT-KARTOITUS 

• Tarkoitus
• Tuottaa tietoa Leader Pohjoisin Lappi ry:n toiminta-alueen tämän hetken hiiliviisaista ja luonnon monimuotoisuutta tukevista toimijoista ja 

toimista ja selvittää, mikä on alueen asukkaiden ja toimijoiden tahtotila on aiheita kohtaan. 

• Miksi juuri nyt?
• ”Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen ja luonnonvarojen ylikulutus ovat ihmiskunnan vakavimpia ongelmia. 

Kestävyyskriisin ratkaiseminen edellyttää nopeaa systeemistä muutosta yhteiskunnassa.”  - Ote Hallitusohjelmasta 2019.
• Hallituksen linjaama Suomi hiilineutraaliksi tavoite 2035  reilu siirtymä
• LPL ry:n tulevalla ohjelmakaudella läpileikkaavana teemana on vähähiilisyys, minkä takia tarvitaan teidän ajatuksia ja tietoa asiasta!

• Termit tutuiksi
• Hiilineutraalius: Poistetaan kasvihuonekaasuja ilmakehästä vähintään saman verran, kun niitä tuotetaan. Hiilineutraalin yhteiskunnan, tuotteen 

tai systeemin hiilijalanjälki koko elinkaaren ajalta on siis nettona nolla. 
• Hiiliviisaus: Hiiliviisaus on ymmärrystä oman toiminnan vaikutuksista ilmastonmuutokseen, mutta myös toimintaa ja toiminnan vaikutusten 

arvioimista sekä jatkuvaa parantamista. Askeleet hiiliviisauden polulla on helppo aloittaa pienestä, kuten yhteisön tietoisuuden lisäämisestä mutta 
aito vaikuttavuus syntyy vasta kunnianhimoisen johdon ja sitoutuneen toiminnan seurauksena! 

• Vähähiilinen yhteiskunta: Vähähiilisessä yhteiskunnassa fossiilisten polttoaineiden käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä 
vähennetään. Pyritään käyttämään kaikki resurssit tehokkaasti. Usein resurssitehokkuus tuo myös voittoa yrityksille esim. entisestä jätteestä voi 
tehdä tuotteita  -> tästä on hyviä esimerkkejä porotalouden ja kalatalouden puolelta! 
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VÄHÄHIILISET KYLÄT KYSELY: HTTPS://URLY.FI/1URW

• Alustavasti kyselyyn vastanneista 98% huolestuttaa luonnon monimuotoisuuden hupeneminen  
• 86% vastanneista huolestuttaa ilmastonmuutos
• Tässä muutamia vastanneiden vastauksia siitä, miten ilmastonmuutos näkyy omassa arjessa? 

• Sään arvaamattomuutena
• Energiaremontteina
• Muuttuneina vuodenaikoina
• Kierrätyksen lisääntymisenä
• Polttoaineen kallistumisena
• Jäätilanteen muutoksena -> arvaamaton jäätilanne
• Vieraslajien yleistyminen
• Haasteet porotaloudessa

• Kyselyyn vastanneiden mielestä LPL ry:n tulisi ottaa ympäristöasiat mm. seuraavasti huomioon: 
• Tiedottaa, järjestää koulutusta asiasta, tukea yritysten ja kylien ympäristötekoja, tiedottaa ja tukea 

lämmitysmuodon vaihtamisessa, asennekasvatus, sähköautojen lataustolppia, ympäristösuojelu punaiseksi 
langaksi, rahoituksia pieniin kokeiluihin, hävikkiruuan hyötykäyttökoulutus, yhteistoimintaa ja hankkeita!

ESIMERKKEJÄ MITÄ PAIKALLISELLA TASOLLA 
VOIDAAN TEHDÄ

Yksityishenkilöt 
 Lämmitys remontti omaan kotiin tai kylätalolle -> esim. 

eroon öljylämmityksestä, lämpöpumput, maalämpö ja
aurinkoenergia

 Energiakatselmus kylätalolle
 Biohiili/ biohiiletys 
 Pistoaita
 Hyötypuutarhat esimerkkisi kohopenkit
 Kompostointi
 Biotalous
 Bioenergia
 Lähiruoka ja Ruokahävikki
 Kimppakyyti
 Kirpputorit/Vaatteiden vaihtoringit 

Yrittäjä
• Kulutuksen vähentäminen
• Tuotannon tehostaminen 
• Aktiivisen tuotantotavan muutoksella esim. 

Lähiruoka Sodankylässä
• Uusiutuvan energian käytön lisääminen esim. 

aurinkopaneeleilla tuotantotiloissa 
• Matkustamisen vähentäminen etätöitä 

suosimalla
• Passiivisesti kompensaatiolla -> 

Hiilensidontapalveluiden ostaminen 
päästöjen hyvittämiseksi

• Työntekijöiden kouluttaminen aiheeseen 
liittyen

• Ympäristösertifikaatit
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HTTPS://WWW.MENTI.COM/W8N8BIHNW9

H Y V I N V O I N T I A P O H J O I S E N
K Y L I I N - T E E M A H A N K E
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TEEMAHANKKEEN TAVOITE

• Toimenpiteillä halutaan etsiä uusia tapoja ja ratkaisuja, joilla piristetään
alueen asukkaiden arkea poikkeusolojen tuomasta tilanteesta johtuen.

• Lisätä kyläläisten viihtyvyyttä ja hyvinvointia mahdollistamalla kylätasolta 
nousevat pienet kehittämistoimenpiteet.

• Erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret ja ikäihmiset
• Innostetaan mukaan myös uusia toimijoita ja hakijoita helpommalla 

hakumenettelyllä
• Laajempana tavoitteena on lisätä myös muualta muuttavien uudisasukkaiden

viihtyvyyttä kylissä ja mahdollistaa heidän osaamisen hyödyntäminen kylien
kehittämistyössä. 

TEEMAHANKE, YLEISTÄ

- Investointi- ja kehittämistoimenpiteen tulee liittyä hyvinvoinnin lisäämiseen.
- Teemahankkeen hakijana voi olla esim. rekisteröityneet yhdistykset. (ei 

kunnat)
- Tositteelliset kulut voivat olla 1 000-10 000€
- Rahoitetaan uutta ja kokeilevaa, ei tavanomaista tai jo aloitettua toimintaa
- Toimenpidettä haetaan paperisella hakemuslomakkeella+liitteet
- Suunnittelun on oltava tarkkaa, koska tuki maksetaan jälkikäteen raporttien 

perustella(kertakorvaus –hanke)
- Toimenpiteestä saatava hyöty tulee ohjautua maaseudun asukkaille ja hyöty

ei saa kohdistua 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. 
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INVESTOINTI TOIMENPIDE

• Tukitaso 75% ja yksityinen voi olla talkootyötä hankkeen 
luonteesta riippuen

• Hyväksyttävät kustannukset:
• rakennuksen tai rakenteen: rakentamis-, laajentamis- ja 

suunnittelukustannukset
• koneet, laitteet ja muu irtain
• 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.

KEHITTÄMISTOIMENPIDE

• Tukitaso on 90% ja yksityinen rahoitusosuus 10%, 
jonka voi kattaa talkootyöllä

• Hyväksyttävät kustannukset: palkka- ja 
ostopalvelukulut, vuorka ja muut kulut.

• Tuki voi kohdistua esimerkiksi:
• kyläläisille tarkoitettuihin uusiin

harrastuskokeiluihin (esim. ikäihmisten tarina-
tai nuorten metsästyskerho)

• hyvinvointia lisääviin palvelukokeiluihin (esim. 
kylätalkkaritoiminta)  
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MITEN EDETÄ?

 Lukekaa aiheesta lisää Leader Pohjoisin Lappi ry:n kotisivuilta linkki
 Linkin takaa löydätte yksityiskohtaisen ohjeen ja tarvittavat lomakkeet

 Ottakaa yhteyttä Annika Kostamoon, joko puhelimitse tai sähköpostilla, niin 
jutellaan lisää toimenpiteen tuettavuudesta

 Keskustelkaa asiasta yhdistyksessänne ja tehkää päätös hankkeen 
hakemisesta

 Hankkikaa tarvittavat liitteet, kuten yksityiskohtainen kustannusarvio, 
hintatason selvitysasiakirjat yli 2 500€ hankinnoista ja selvitys hankkeen 
väliaikaisrahoittamisesta

 Pyytäkää tarvittaessa apua hankehakemuksen, talkootyölaskennan tai muiden 
askarruttavien asioiden kanssa.

 Jättäkää hakemus viimeistään 13.5 mennessä osoitteeseen 
annika.kostamo@pll.fi

JOS KIINNOSTUITTE, 
OTTAKAA YHTEYTTÄ

Annika Kostamo annika.kostamo@pll.fi p.0401349940
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