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Mistä rahoitusta?
• Aluehallintovirastolta

• Euroopan Unionilta

• Kaupungeilta

• Maakuntien liitoilta

• Ministeriöiltä

• Opetushallitukselta

• Säätiöiltä ja rahastoilta

• Taiteen edistämiskeskukselta ja taidetoimikunnalta ym. ym.

• ELY-keskuksilta ja Leader-ryhmiltä



ELY-keskukset  (15 kpl)

• Jokainen ELY-keskus on laatinut alueellisen maaseutustrategiansa. 
Niiden pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut 
maaseudun kehittämisohjelman rahoituskaudelle 2014 - 2020.

• ELY-keskukset auttavat tekemään maaseudusta entistä paremman 
paikan asua, elää ja yrittää. ELY-keskukset myöntävät 
maaseuturahaston tukia, joita voidaan hakea muun muassa 
maaseudun elinvoimaisuutta lisääviin hankkeisiin

• ELY-keskuksilta haetaan vain maakunnallisia hankkeita, pienempien 
hankkeiden rahoitushakemukset ohjataan Leader-ryhmille

• Hakemukset vain sähköisesti Hyrrä-järjestelmän kautta



Leader-ryhmät ( 55 kpl)

• Leader-ryhmä on yritysten, yksityishenkilöiden ja 
julkisorganisaatioiden kanssa toimiva paikallinen kehittäjätaho, joka 
tuo esiin ruohonjuuritason tarpeita ja toivomuksia maaseudun 
kehittämiseksi.

• Leader-ryhmien päätehtävänä on aktivoida ja kannustaa oman 
alueensa ihmisiä ja yrityksiä mukaan laaja-alaiseen 
kehittämistoimintaan ja yhteistyöhön.

• Leader-ryhmät käynnistävät alueillaan laatimansa ohjelman mukaisia 
hankkeita ja muuta toimintaa yhteistyössä teemaohjelmien, muiden 
kehittämishankkeiden ja organisaatioiden kanssa.



Leader-ryhmät

• Leader-ryhmillä on itsenäinen päätösvalta. Niiden tekemää ohjelmaa 
toteutetaan yksittäisissä kehittämishankkeissa. Leader-ryhmä 
käsittelee tehdyt hanke-esitykset ja antaa niistä lausunnon ELY-
keskukselle.

• ELY-keskus tekee hankkeiden lopulliset rahoituspäätökset. ELY-keskus 
voi myöntää avustuksen hankkeelle, jota 

paikallinen Leader-ryhmä on puoltanut.

• Hakemukset vain sähköisesti 

Hyrrä-järjestelmän kautta



Hankkeet

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tavoitteena on mm. 
parantaa yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla. 
Kehittämishankkeissa noudatetaan maaseudun kehittämiseen 
myönnettävistä tuista annettua lakia (28/2014) ja maaseudun 
hanketoiminnan tukemisesta annettua valtioneuvoston asetusta 
(1174/2014).

• Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ovat 
laatineet alueelliset maaseudun kehittämissuunnitelmat ja paikalliset 
toimintaryhmät (Leader-ryhmät) paikalliset maaseudun 
kehittämissuunnitelmat. 



Kehittämishanke vai esiselvityshanke

• Lyhytkestoinen hanke eli esiselvityshanke on yleensä alle vuoden 
pituinen.  Hankkeen avulla selvitetään tulevan hankkeen 
mahdollisuuksia ja kannattaako lähteä yleensä hakemaan 
hankerahoitusta.  Rahoitusosuus 75 - 100 %.  Hyväksyttävä hankkeen 
lopputulos on myös se, että esiselvityshankkeen avulla nähtiin, ettei 
kehittämishanketta kannata lähteä toteuttamaan

• Kehittämishanke on maksimissaan 2 vuotta (rahoituskausi 2014-
2020), perustellusti hankkeen toiminta-aikaa voidaan jatkaa kahdella 
vuodella (1 + 1 vuosi).  Rahoitusosuus 60 – 100 % (yleensä 75 % 
julkista rahaa ja 25 % omarahoitusosuutta)

• MUISTA YKSITYISRAHOITUS!!!!   TÄRKEIN TEHTÄVÄ!!!!



Hakija

• Hakijana voivat olla yhdistykset, oppilaitokset, tutkimuslaitokset, 
kunnat, säätiöt tms. Hanketukea voidaan siis myöntää 
julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle 
yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen 
toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton 
tavoittelu.

• Hankkeiden on oltava yleishyödyllisiä, ts. tuki ei saa kohdistua 
harvoille, ennalta määrätyille edunsaajille eikä hankkeen pääasiallinen 
tarkoitus saa olla taloudellinen toiminta tai voiton tavoittelu.



Hyvä hanke

• Hyvä hanke on sellainen, jossa syntyy jotakin uutta. Uutuus voi liittyä 
toiminnan ulkoisiin puitteisiin tai sisältöön. Paikalliseen Leader-
ohjelmaan sopivat hankkeet, joiden tavoitteena on elinolojen, 
harrastusmahdollisuuksien, palveluiden tai yrittäjyyden edellytysten 
parantaminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden lisääminen tai 
kansainvälistyminen.

• Hakijalla on idea. Hakija ottaa yhteyttä paikalliseen Leader-ryhmään 
tai ELY-keskukseen.

• Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan 
hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.



Hankesuunnitelma

• selvitys hakijan toiminnasta, hakijan organisaatiosta ja taloudellisesta 
tilanteesta sekä hankkeen toteuttamiseen käytettävistä henkilö- ja muista 
voimavaroista

• hankkeen sisältö, tavoitteet ja kohderyhmä

• hankkeen toteutustapa ja -aika

• hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot, toteutus-

ja rahoitusvastuut ja tarvittavat sopimusjärjestelyt

• hankkeen kustannusarvio 

• Rahoitussuunnitelma sekä visio tiedottamisesta

ja raportoinnista



Koska hanke voidaan aloittaa

• Tukihakemus on jätettävä ennen hankkeen aloittamista. Hakemus on 
täytettävä huolellisesti ja sen mukana on toimitettava kaikki 
vaadittavat liitteet. 

• Tukihakemus tulee vireille, kun se on riittävän täydellisenä toimitettu 
ELY-keskukselle tai Leader-ryhmälle. 

• Vireilletulosta saat aina ilmoituksen.

• ELY-keskus ja Leader-ryhmä voivat pyytää ennen päätöksentekoa ja 
lausunnonantoa lisäselvennyksiä ja tarkennuksia.

• Ennen ELY-keskuksen tukipäätöstä hakija toteuttaa hanketta omalla 
riskillään. Vasta tukipäätös varmistaa, että rahoitusta myönnetään.



Verkostoidu aktiivisesti

• Jos, et ole vielä valmis aloittamaan omaa hanketta
• Verkostoidu
• Etsi yhteistyökumppaneita
• Kiinnostu Leader-toiminnasta, voit päästä toimintaryhmään
• Opiskele
• Innostu
• Keskustele
• Leader-ryhmät järjestävät yritys- ja hankepäiviä 

sekä retkiä, lähde mukaan
• Osallistu hanketilaisuuksiin ja –tapahtumiin
• Maaseutu.fi     Pääset alkuun




