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Mikä Leader-toimintaryhmä?

• Leader-toiminta perustuu siihen, että paikalliset ihmiset tietävät itse 
parhaiten, miten omaa kotiseutua tulisi kehittää

• Leader Tunturi-Lappi (entinen KKTM ry) toimii Tunturi-Lapin kuntien 
(Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio) alueella

• Toiminta: Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita 
kehittämään omaa paikkakuntaansa

• Neuvonta: Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja 
valmistelussa hankkeiksi

• Rahoitus: Leader-ryhmissä paikalliset päättävät oman alueensa 
yhdistysten ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki 
muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta.

• Tarkoituksena on pitää maaseutu elinvoimaisena ja kannattavana 
paikkana elää, olla ja yrittää – yhdessä

• Ohjelmakausi 2014-2020, rahoituskehys 5 769 230 €
• Toiminnanjohtaja Ella-Noora Polvi
• Hankeneuvoja Jaana Hangasvaara
• Kolmikantahallitus, pj Asta Hakso



Leader-rahoitus yrityksille

• Investointituki
• Tukitaso enintään 35%
• Esim. rakentaminen, kalusto, laitteet

• Investoinnin toteutettavuustutkimus
• Tukitaso enintään 50%
• Suunnitelmat ja selvitykset asiantuntijapalveluina

• Perustamistuki
• Tuen määrä 5 000 – 35 000 €
• Ei voida myöntää, jos yritys on saanut starttirahan

• Kokeiluhanke
• Tuen määrä 2 000 – 10 000 €
• Esim. asiantuntijapalvelut, tilavuokrat, messukäynnit

• Yritysryhmähanke
• Tukitaso enintään 75%
• Esim. uudet toimintatavat, yhteistyöverkostot tuotannossa, myynnissä tai 

markkinoinnissa, innovaatiot, tuoteperheet



Hakuprosessi

1. Yrittäjä ottaa yhteyttä Leader-ryhmään
• Käydään läpi idea ja pyydetään yhteystiedot, jotka välitetään yrityskonsultille

2. Yrityskonsultti ottaa yhteyttä yrittäjään
• Yrittäjä voi käyttää yrityskonsultin palveluita ilmaiseksi (max 1 pv/yritys)

3. Yrittäjä ja yrityskonsultti tekevät kannattavuuslaskelmat
• Yrityskonsultti käy läpi myös muut tarvittavat liitteet, esim. liiketoimintasuunnitelman, luvat, vuokrasopimukset

4. Yrittäjä hankkii tarvittavat liitteet ja tekee kustannusarvion
5. Yrittäjä täyttää hakemuksen Hyrrään
6. Leaderin toiminnanjohtaja ottaa hankkeen vireille Hyrrässä
7. Yrittäjä voi alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä

• Vain vireilletulopäivämäärästä alkaen tehdyt hankinnat ovat tukikelpoisia
8. Hanke esitellään Leaderin hallitukselle kokouksessa (seuraava kokous 16.1.2020, hakemus Hyrrään viim. 31.12.2019)
9. Hallitus päättää rahoituksen puoltamisesta
10. Puollettu hakemus lähetetään ELY-keskukseen
11. ELY-keskus antaa virallisen päätöksen rahoituksesta
12. Yrittäjä toteuttaa hankkeen
13. Yrittäjä hakee maksatusta

• Tositteet, valokuvat ja muut raportit liitteeksi



Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 -strategia

• Kehittämisstrategian painopisteet
1. Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen
2. Nuoret
3. Läheltä käsin – luontolähtöiset palvelut ja tuotteet
4. Revontuliyrittäjyys – läntistä kehityskäytävää tukeva yrittäjyys

• Strategian läpileikkaavia teemoja:
• Tasa-arvo, nuorten yrittäjyys, kestävä kehitys, innovaatiot ja ympäristö. Kansainvälinen kehittämistyö pyritään 

juurruttamaan pysyväksi syventämällä olemassa olevia kumppanuuksia ja erityisesti keskittymällä Pohjoiskalotin raja-
alueyhteistyöhön. Lähialueen kansainvälinen kumppanuus on mahdollisuuksien tynnyri

• Hankkeiden toteuma painopistealueittain:

Painopistealue Hankkeet (€) % Tavoite %

1. Paikalliset yhteisöt ja yrittäjyyden mahdollistaminen 47 39

2. Nuoret 17 15

3. Läheltä käsin – luontolähtöiset palvelut ja tuotteet 9 19

4. Revontuliyrittäjyys – läntistä kehityskäytävää tukeva yrittäjyys 28 27

Yhteensä 100% 100%



Esimerkkitapaus 1 

• Hakemuksen voi tehdä 
henkilötunnuksella perustettavan 
yrityksen lukuun

• Y-tunnus perustetaan tällöin 
hakuprosessin aikana

• Kulujen tulee olla yritykselle osoitettuja

Minulla on idea, mutta ei yritystä. 
Voinko hakea rahoitusta?



Esimerkkitapaus 2 

• Yrityksen kotipaikan tulee olla Tunturi-
Lapissa. Yrittäjä itse voi asua muualla.

• Yrityksen on annettava vuotuinen 
pääasiallinen toimeentulo ainakin yhdelle 
henkilölle. Sesonkiaikaan toimivan 
yrityksen tulee tuottaa riittävästi 
loppuvuodellekin.

Asun Seinäjoella. Minulla on Muoniossa 
yritys, jonka toimintaa pyöritän talvisin. 
Voinko hakea rahoitusta?



Esimerkkitapaus 3 

• Kaikki hakemukset arvioidaan 
tapauskohtaisesti

• Aiemmin muille yrityksille rahoitetut 
investoinnit eivät tarkoita sitä, että 
rahoitamme vastaavia muillekin

• Tarvitset vain idean, me autamme 
eteenpäin!

Olen ohjelmapalveluyrittäjä ja haluan 
laajentaa toiminnan ympärivuotiseksi. Mihin 
kaikkeen voin saada rahoitusta?



Esimerkkitapaus 4 

• Jos liikeidea on yksinkertainen, 
liiketoimintasuunnitelma ja hakemus 
voivat olla todella suppeita

• Leader-ryhmän perustyöhön kuuluu 
neuvonta. Me autamme hakemuksen 
kanssa.

• Hakemuksia ei arvioida kirjallisen 
lahjakkuuden, vaan hankkeen sisällön 
perusteella

Haluaisin hakea rahoitusta, mutta en ole 
mikään sanaseppo. Kuinka haastavaa 
hankehakemuksen tekeminen on?



Ajankohtaiset asiat

• Leader-ryhmät toimivat EU-ohjelmakausittain. Kuluva ohjelmakausi ja sen rahoituskehyksen myöntövaltuudet päättyvät 
31.12.2020.

• Leader-ryhmä ehtii käsitellä hakemuksia vielä kesään asti. ELY-keskus voi antaa viralliset päätökset niistä vuoden loppuun asti.
• Ohjelmakausien vaihteessa voi mennä jopa 2-3 vuotta, ennen kuin voimme ottaa hakemuksia käsittelyyn

Jos aiot hakea rahoitusta, nyt on aika aktivoitua!

• Tulevan ohjelmakauden strategian suunnittelu on käynnissä. Ensi keväänä järjestämme työpajoja, joissa Tunturi-Lapin 
asukkaat, yrittäjät, nuoret ja päättäjät pääsevät vaikuttamaan toimintaamme vuosina 2021-2027. Jos haluat mukaan, ota 
yhteyttä tai seuraa meitä somessa

• Yhdistyksemme on ollut toiminnassa 20 vuotta! Kokoonnumme yhteisen synttärikakun ääreen 18.12. klo 16 alkaen 
Muoniossa, kunnantalon valtuustosalissa. Tapahtuma on kaikille avoin. Tervetuloa!



Kiitos!

Yhteistyössä:

Ella-Noora Polvi
Toiminnanjohtaja

Leader Tunturi-Lappi ry 

p. 040 579 0639 
ella-noora.polvi@tunturileader.fi

www.leadertunturilappi.fi


