


LEADER ON 

TOIMINTAA, 

NEUVONTAA JA 

RAHOITUSTA 

PAIKKAKUNNAN 

PARHAAKSI! 



RAHOITUSTA JA NEUVONTAA LEADERILTÄ 

kylissä asumisen ja elämisen edellytysten kehittämiseen 

 

”On aivan eri asia lähteä tekemään kehittämistyötä harvaan asutulla 

alueella kuin kasvukeskuksen kupeessa, jossa kasvun edellytykset 

täyttyvät” 



 

 

Lapin  Leader- ryhmät 

 
Leader Peräpohjolan kehitys (PPK) 

Simo, Keminmaa, Kemi, Tervola,  

Rovaniemi ja Ranua 

 

Leader Outokaira tuottamhan (Outokaira) 

Tornio, Pello, Ylitornio 

 

Leader Kyläkulttuuria tuntureitten maassa (KKTM) 

Kolari, Kittilä, Muonio, Enontekiö 

 

Leader Pohjoisin Lappi (PLL ) 

Sodankylä, Inari, Utsjoki, Savukoski, Pelkosenniemi, 

Salla ja Kemijärvi 

 

Leader Koillismaa (ent. Myötäle) 

Posio Lapin läänistä, Kuusamo ja Taivalkoski 
 



LEADER POHJOISIN LAPPI 

 

• Tunnetaan myös nimellä Pohjoisimman Lapin Leader ry 

• Paikallinen, yleishyödyllinen yhdistys, joka on kaikille avoin 

• Hallitus koostuu alueen ihmisistä, yrittäjistä ja yhdistysten 
sekä kuntien edustajista 

• Yhdistyksen tarkoitus on alueen elinvoimaisuuden ja 
viihtyvyyden kehittäminen 

• Toteuttaa Euroopan laajuista Leader-toimintaa, jonka  ideana 
on valjastaa alueen ihmisten aktiivisuus, osaaminen ja 
verkostot  oman elinympäristön kehittämiseen 

• EU:n maaseuturahasto, Suomen valtio ja alueen kunnat 
myöntävät toimintaan rahoitusta paikallisen strategian 
perusteella  

• Strategia on laadittu alueen ihmisten kanssa ja sen toteuttaa 
alueen ihmiset. Yhdistys koordinoi strategian toteutusta. 

 

 

 

 

 

 



LEADER TOIMINTATAPA 

• Paikallinen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus  

• Aluekohtainen paikallinen kehittämisstrategia 

• Paikallisten kumppanuuksien verkottaminen 

• Yhteistyön täytäntöönpano 

• Innovatiiviset lähestymistapojen täytäntöönpano 

• Monialainen ja vuorovaikutteinen  strategia 

• Alhaalta ylös – toimintatapa, jossa päätösvalta paikallisella 

toimintaryhmällä 

 

 



PAINOPISTEET JA KEINOT 

Elämisen edellytykset – Palvelut, asuminen  
ja infra 

Elinvoiman kulmakivet – yrittäjyys  
ja paikalliset elinkeinot 

Tulevaisuus häikäisee – Nuorten Leader 

Saamelaiskulttuurista voimaa – 
 saamelainen paikallinen kehittäminen 
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PAINOPISTEIDEN TAVOITTEET 

 

• Elämisen edellytykset – palvelut, asuminen ja Infra 

- Kylissä asumisen ja yrittämisen edellytysten turvaaminen, toimivat ja varmat tietoliikenneyhteydet, viihtyisä ja 
houkutteleva asuinympäristö ja uudet asukkaat 

 

• Elinvoiman kulmakivet: Yrittäjyys ja paikalliset elinkeinot. Paikallinen biotalous, luovat alat ja matkailu ja 
elämykset 

- Monipuolinen, osaava ja kehittynyt sekä verkostoitunut yrittäjyys, yritystoiminnan kasvun edellytykset ja uudet 
avaukset, uusi yrittäjyys ja tuotteet. 60 uutta yritystä ja 100 työpaikkaa 

 

• Tulevaisuus häikäisee: Nuorten Leader  

- Nuorten osallisuuden ja toiminnallisen demokratian lisääminen, nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistaminen 
sekä alueella elämisen, yrittämisen ja viihtymisen mahdollisuuksien kirkastaminen 

 

• Saamelaiskulttuurista voimaa: Saamelainen paikallinen kehittäminen 

- Saamelaisten voimavaraistaminen omaehtoiseen paikalliseen kehittämiseen, saamelaisalueen 
elinvoimaisuuden vahvistaminen, kulttuurin ja kielen säilyttäminen, kehittäminen ja kestävä hyödyntäminen 

 
 
 



YLEISET LINJAUKSET 

• Lainsäädännön mukaisuus 

• Lait ja asetukset maaseudun kehittämisen tukemisesta 

• Strategian mukaisuus 

• Tavoite toteuttaa Peloton Pohjoisin –strategia 

• Painopisteet ja keinot 

• Leader- toimintatavan mukaisesti idea ruohonjuuritasolta 

• Vahva paikallinen sitoutuminen 

• Vuosittaisten rahoituslinjausten mukainen 

• Painotukset ja hakuajat 

• Ei tavanomaista toimintaa, vaan uutta ja tavoitteena pysyvyys 

• Jatkumo kehittämiselle 

•  Opittavaa aiemmista ja muiden toimijoiden saman toimialan 

hankkeista.  

 

 



YRITYSHANKKEILLA JATKUVA HAKU 

• Rahoitetaan strategian kärkitoimialojen 
mukaisia hankkeita 

- Biotalous: lähiruoka, poroelinkeino, 
luonnontuotteet  ja bioenergia  

- Matkailu ja elämykset 

- Luovat alat: käsityö, taide, kulttuuri, media  

- ml. hoiva ja hyvinvointi ja alueella 
elämisen kannalta tärkeä palvelu esim. 
ainoa kyläkauppa.  

• Lisäksi rahoitetaan nuorten (alle 36 
v)  yrittäjyyttä, jos se edistää strategian 
toteutumista sekä saamelaispainopisteen 
mukaista yrittäjyyttä. 

 

 

• Voidaan tukea myös muita 
toimialoja, mikäli hanke luo työpaikan, 
sillä on merkittävää vipuvaikutusta 
alueelle ja strategiaan sekä on 
innovatiivinen. 

 

 

• Pieniä hankkeita 
mikroyrityksille. Hankekoko 
enintään 80 000€, mahdollista 
myös 150 000€ hanke, mikäli 
se luo työpaikkoja ja siitä on 
merkittävää vipuvaikutusta 
alueelle,  strategiaan ja lisäksi 
on innovatiivinen. 

 

 
 



RAHOITUS YRITYKSILLE JA YRITYSTEN 

YHTEISTYÖN KEHITTÄMISEEN 

 

 

Rahoitus yksittäisille yrityksille:  

 

• Investoinnin toteutettavuustutkimus 

- tuki 50% 

 

• Alkuvaiheen ja kehittämisvaiheen 

investoinnit (kone, laite ja 

rakentaminen) 

- 35% 

 

• Kokeilut max. 

- Avustus 10 000 e 

 

Rahoitus yhteistyöhön   

 

• Yritysryhmähanke  

- 75%  

 

• Yhteistyöhanke  

- 60%, 80% 

 

• Koulutushanke  

- 60%, 80%, 90 % 

 



YRITYSRYHMÄHANKE 75%, ELY JA 

LEADER 
3 – 10 yrityksen yhteiseen kehittämiseen ja yhteistyön kehittämiseen, esim:  

• uusien yhteisten tuotteiden, palveluiden, käytenteiden, tekniikoiden kehittäminen, yhteistyön 
kehittäminen tuotannossa, jakelussa, markkinoinnissa ja myynnissä 

• yhteinen tuoteperhe, vientirengas, yhteistyön organisoituminen osuuskunnaksi, uusille 

markkinoille pääsy… 
• Maaseutumatkailuyritysten yhteistyöhankkeessa (16.3.) sekä elintarvikkeiden lyhyiden 

toimitusketjujen ja paikallisten markkinoiden (16.4) kehittämisessä voidaan myös tukea 
menekinedistämistoimia 

 

Voi sisältää myös yrityskohtaisia kehittämistoimia, esim. liiketoiminnan sparraus, tuotekehitys, 
yritysmuotoilu, markkinoinnin kehittäminen jne. 

 

Voi olla myös koulutushanke, jolloin voi sisältää yrityskohtaista koulutusta ja valmennusta esim 
laatujärjestelmä 

 

YTIMESSÄ YHTEISTYÖ! 
 



RAHOITETUT YRITYSHANKKEET 

• Armin Seebass -
Materiaalikokeilu 

• Huoltoasema Sipolat -
Alkuinvestoinnit, huoltamo ja 
erikoistavarakauppa 

• Jani Jaakkola -Kairala Wild 
investoinnit 

• Jani Jaakkola -Kairala Wild 
kokeilu 

• Jarkko Alatalo -koneinvestointi 

• Joutsijärven kylätalo -kylätalo 

• Joutsijärven kylätalo ry -katto 

• JP Moniala Oy-Kone- ja 
laitehankinta 

• Kairalan Kievari Oy. Vallovaaran 
koulu 

 

• Kemijärven kehitys -Kemijärven 
Brändi 

• Kemijärven Matkailu ry 

• Kemijärven Matkailupalvelut 

• Poropuisto Kopara -
Kasvuinvestoinnit 

• Stick-On Oy Lapin kotien 
valmistus 

• Tennilä Eija Koiraretkien 
alkuinvestoinnit 

• Tim AAPoro- porotuotteiden 
käsi 

 

• Pelkosenniemen kunta -Kasvua 
markkinoilta (yritysryhmä) 

 



PARASTA POHJOISESTA –PAIKALLISET 

RAAKA-AINEET JA 

KÄSITYÖYRITTÄJYYS 

- Hankeen tavoitteena edistää paikallisiin raaka-aineisiin ja 

käsityöyrittäjyyteen pohjautuvaa yrittäjyyttä sparraamalla alkavia ja 

pieniä yrityksiä,  innostamalla ja  edistämällä yritysten välistä 

yhteistyötä 

 

- Yhteistyöhanke, jossa yhteistyösopimus Utsjoen, Inarin kunnan sekä 

Kemijärven kaupungin kanssa 

- Toteutetaan koko toimintaryhmän alueella 

 

Yrityspalveluneuvojat, 50% työaika 

- Jarmo Palojärvi, Kemijärvi 

- Mika Kolehmainen, Ivalo 



KEHITTÄMISHANKEHAKU 2018 

- Tuki 80-90%, yksityinen voi olla kokonaan talkootyötä 

 

15.10. mennessä päättyvässä haussa haetaan erityisesti vuoden 2018 
painotuksia parhaiten toteuttavia hankkeita (alla kuvaus). Hankkeiden 
kustannusarvio voi olla 20-80 000 euroa. Hakemukset käsitellään 
seuraavassa syksyn kokouksessa. 

 

 Uudet ideat, toimintatavat ja kokeilut 

 Yritysten yhteistyö ja verkostoituminen 

 Palvelujen kehittäminen 

 Nuorten aito osallisuus, kotiseutuidentiteetti ja yrittäjyys 

 Saamelainen paikallinen kehittäminen 

 Biotalous ja  luovat alat  

 



RAHOITETUT KEHITTÄMISHANKKEET 

1. Itä-Lapin kuntayhtymä -Itä-Lapin kulttuurimatkailuhanke 

2. Itä-Lapin kuntayhtymä -Kalastajan Itä-Lappi esiselvitys 

3. Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö- Osuuskunta työllistä itsesi! 

4. Kemijärven kylät -kehittäminen 

5. Meidän Maisema -kehittäminen toimenpiteet 

6. Pelkosenniemen kunta – Kestävää kehitystä Pyhä-Luosto tunturikylissä 

7. Pelkosenniemen kunta -Kaikkien vastuulla 

8. Pelkosenniemen kunta -Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä 

9. Pelkosenniemen kunta -mtb 

10. Pyhän kyläyhdistys -Palvelukokeiluja Pyhällä 

11. Sallan kunta -Napapiiri 

12. Sallan kunta -Sallan kylät virtuaalimaailmaan 

13. Savukosken kunta Meidän KorvatunturinMaa 

14. Kemijärven yrittäjät -Raha liikkuu 

 



YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINNIT 

- Tuki 65%, yksityinen voi olla 100% talkoota 

 

- Alle 20 000€ yleishyödyllisille hankkeille jatkuva haku.  

 

 - Yli 20 000€ yleishyödyllisille investoinneille haku 1-2 kertaa vuodessa, johon 
varattu tietty kiintiö 

 

Ideahaku 2.1.-19.3.2018. Painotuksena liiketoiminnallisuus, kylien välinen ja 
sektorirajat ylittävä yhteistyö, uudet hyvinvointia lisäävät palvelut. Alustavasti 
rahoitettaviksi valittiin: 

• Sallan kunta, kylien pienet investoinnit 

• Paloperän Osakaskunta ry –kylätalon maalämpö 

• Luiron kyläseura ry, kylätalon kunnostus 

• Vaalajärven kyläyhdistys ry- kylätalon ja uimarannan kunnostus 

• Voimistelu ja Urheiluseura Kairalan Kajastus – kota 

 

Jos kunta hakijana, vaatii 10% lisää kuntarahaa 

 



YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINNIT –

RAHOITETUT HANKKEET 

1. Aapajärven Jahti ry -pitkospuut lintutornille 

2. Hautajärven kyläyhdistys -Sykettä Seutulaan 

3. Kemijärven kylät -investointi 

4. Kemijärven ravi ry- kohti monikäyttöistä ravirataa 

5. Kursun kyläseura -Kylätalo 

6. Meidän Maisema -investointi toimenpiteet 

7. Oinas-Kalkiainen -Koulun kunnostus kylätaloksi 

8. Pelkosenniemen kunta -kiiku, liiku ja rakenna robotti 

9. Pyhä-Luosto -Frisbeerata 

10. Sallan Erä- ja kalamiehet -Pyhäjärven saunahanke 

11. Sallan karhut -Sallalaiset suunnistamaa 

12. Tapionniemen kyläseura ry -Tapionniemen kylätalo 

13. Vuostimon kyläyhdistys Kuppulat ry -Frisbeerata 

 



YHTEISTYÖLLÄ JA 

OSAAMISELLA 

ELINVOIMAINEN, ROHKEA 

JA KANSAINVÄLINEN 

KOTISEUTU 

 



LEDERIN OMAT HANKKEET JA 

HENKILÖSTÖ 

• Perhehoitoa ja palveluyrittäjyyttä-hanke 

- Tuulikki Ahola 

- Päivi Taavo 

- Esa Kaitila 

• Saamelainen Paikallinen kehittäminen 

- Aslak Länsman 

• #ProLappi 

- Katja Linholm 

- Jere Kokko 

• Parasta Pohjoisesta –paikalliset raaka-aineet ja 
käsityöyrittäjyys 

-  Mika Kolehmainen ja Jarmo Palojärvi 

• Kerho-ohjaajat 

- Aleksi Martin 

 



MEIDÄN KORVATUNTURINMAA 















JUTELLAAN LISÄÄ! 

hanna-leena.pesonen@pll.fi   040 760 4108 

annika.kostamo@pll.fi  040 1349940 

 

www.pohjoisinlappi.fi 
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