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Mikä on teemahanke? 

Leader-ryhmä hakee Ely-

keskuksesta tiettyyn teemaan 

liittyvää teemahanketta 

Leader-ryhmä avaa 

julkisoikeudellisille yhteisöille 

haun teemaan liittyvien 

toimenpiteiden toteuttamiseksi 

(toimenpiteet koko pienempi 

kuin oma hanke)  

Leader-ryhmän hallitus valitsee 

valintakriteerien perusteella 

rahoitettavat toimenpiteet ja 

ilmoittaa valinnasta Elylle ja 

hakijoille 

Ely-keskus tekee lopullisen 

päätöksen toteutettavista 

toimenpiteistä 

Leader-ryhmä infoaa 

rahoitettavien toimenpiteiden 

toteuttajia toteutusajan 

alkamisesta 

Kaikkien toimenpiteiden 

maksatukset tehdään Leader-

ryhmän toimesta yhdessä 

Toimenpiteiden toteutus 



Mikä on teemahanke? 



• Rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, kunnat, 

seurakunnat ja muut julkisoikeudelliset yhteisöt voivat hakea 

rahoitusta 

• Yleishyödyllisiin investointeihin  

• Esim. koneet, laitteet, rakennukset, rakennelmat, remontit, 

kalusteet, ohjelmistot, jne.  

• Tukitaso: 65 % kokonaiskustannuksista toimenpiteittäin 

• Toimenpiteen kustannukset: 770 – 15 385 euroa  

• Toimenpide voi koostua useasta eri investoinnista 

• Rahoitettavilla investoinneilla 5 vuoden pysyvyysvaatimus 

viimeisestä maksatuksesta  

• Hakuaika toimenpiteille: 1.8.-31.10.2015 

• Toteutusaika: vuosi 2016 (Rajupusu Leader infoaa 

toteutusajan alkamisesta) 

 

 

 

 

 

Yhdistysten investoinnit 



• Teemahankkeen sähköisen hallinnoinnin Hyrrässä hoitaa 

täysin Rajupusu Leader ry 

• Toimenpiteiden toteuttajat toimittavat tarvittavat paperit 

Rajupusu Leaderiin 

• Rahoitettavat toimenpiteet valitaan valintakriteerien 

perusteella marras-joulukuussa 

• Valintakriteerit 

• Omarahoitusosuuden voi rakennusinvestoinneissa kuitata jopa 

100 % talkootyöllä  

• 15 euroa/henkilötyötunti  

• + 30 euroa/konetyötunti  

 

Miten toimitaan? 

http://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2015/08/Yhdistysten-investoinnit_Valintakriteerit.pdf


• Hakulomake ja liitteet:  

• yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote 

tai kunnan hallintosääntöote 

• yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys 

• selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. tilinpäätösasiakirjat 

(ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja valtion organisaatioita) 

• pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta 

ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty 

• indikaattorilomake (tavoitteet) 

• Lisäksi mahdollisesti:  

• arvio talkootyöstä (jos haetaan talkoita) 

• selvitys kustannusten kohtuullisuudesta 

• selvitys alv-velvollisuudesta   

• tarvittavat luvat ja ilmoitukset 

 

Tarvittavat dokumentit 



• Rakennusinvestoinneissa lisäksi:  

• pääpiirustukset 

• erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien 

kustannusten arvioinnissa 

• rakennusselostus 

• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai  

-laskelma 

• jäljennökset viranomaisluvista 

• palovakuutustodistus 

Tarvittavat dokumentit 



Pia Eerikäinen 

Rajupusu Leader ry 

pia.eerikainen@rajupusuleader.fi 
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Lapset ja nuoret 
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• Lapset ja nuoret -teemahanke on suunnattu Rajupusu-

seudun toiminta-alueelle kohdistuviin yleishyödyllisiin 

investointeihin, jotka erityisesti kohdistuvat lapsiin ja nuoriin 

tai vaihtoehtoisesti toimenpiteiden toteuttamisessa on lapsilla 

ja nuorilla tärkeä rooli. Tällaisia alatoimenpiteitä ovat mm. 

lasten ja nuorten harrastus- ja virkistyskohteet, urheiluvälineet, 

kalusteet, leikkivälineet, koneet, laitteet, rakennukset, 

rakennelmat, jne. 

• Toteuttajina yhdistykset ja muut yhteisöt 

• 1.8.2015 – 31.12.2016 

• Tukitaso on 75 % kokonaiskustannuksesta 

• Investoinneilla 5 vuoden pysyvyysvaatimus 

 

 

 

 

Lapset ja nuoret 



• Harrastus- ja leikkipaikkojen kunnostus, 

harrastusvälineistöjen hankintaa, laitehankintoja nuorten 

virkistyskäytössä oleviin tiloihin. 

• Esim.: nuorisotilan remontointi, frisbeegolfrata, 

liikuntasalin kunnostus, laavu, rannan kunnostus, 

skeittiramppi, pesäpallovälineet, näytelmälavasteita ja 

puvustustarvikkeita, kerhotilan kalustaminen, 

bändisoittimien ja äänentoistolaitteiden hankinta, sähly- 

ym. urheiluvälineet, leivontavälineitä nuorisotilaan, 

rantalentiskenttä, sirkusvälineiden hankintaa, 

videoprojektori, nuorten eräkerhon tarvikkeita, 

pingispöytä, tietokoneohjelmistot… 

 

Lapset ja nuoret 



• Toimenpiteen kustannukset tulee olla 667 – 13 334 € 

  → tuen suuruus (75 %) voi olla 500 – 10 000 €  

• Omarahoitus (25 %) voi sisältää talkootyötä: 

• 1 työtunti = 15e 

       + konelisä 30e  

 - talkootyöntekijän ikä tulee olla yli 15v. 

 

Hankkeessa panostetaan some-kanavien mahdollisuuksiin: 

toimenpiteistä tiedotetaan 1-2 min videoilla ja kuvilla 

nettisivuilla ja facebookissa. (Rajupusu Leader, 

Maaseutukuriiri) 

 

• Teemahankkeen sähköisen hallinnoinnin Hyrrässä hoitaa 

täysin Rajupusu Leader ry. 

• Valintakriteerit 

 

Lapset ja nuoret 

http://rajupusuleader.fi/wp-content/uploads/2015/08/Lapset-ja-nuoret_Valintakriteerit.pdf


• Yhdistys päättää hakea teemahankkeen toimenpidettä  

• Yhdistys täyttää hakemuksen ja kerää tarvittavat liitteet 

• Hakemus toimitetaan Rajupusu Leaderiin 

• Teemahankkeen toimenpiteet valitaan avoimen valinta-

menettelyn kautta. Valinnan tekee Rajupusu Leader ry:n 

hallitus, jonka jälkeen Ely-keskus tarkastaa ne. 

• Toteuttajien kanssa laaditaan kirjalliset sopimukset 

• Aloituspalaveri ja ohjeet toimenpiteen toteuttamiseen ja 

maksuhakemusta varten toimitettavien asiakirjojen 

keräämiseen   

• Videoklippejä ja kuvamateriaalia 

• Maksuhakemusasiakirjat Leader-ryhmään 

Lapset ja nuoret / Toteuttajan prosessi 



Lapset ja nuoret / Hakemus 

Hakemuslomake sisältää hankesuunnitelman tiedot, eikä erillistä 

hankesuunnitelmaa tarvita 
 

• Hakemuksen sisältö: 

• Toimenpiteen toteuttaja 

• Toimenpiteen kuvaus ja resurssit (ja talkootyösuunnitelma) 

• Luvat ja aiemmin myönnetty tuki 

• Alv ja kustannusten kohtuullisuus 

• Kustannusarvio 

• Rahoitussuunnitelma 

• Liitteet  

   

 



Lapset ja nuoret / Hakemus 

• Hakulomake ja liitteet:  

• yhdistysrekisteriote, säätiörekisteriote, kaupparekisteriote 

tai kunnan hallintosääntöote 

• yhteisön säännöt tai yhtiöjärjestys 

• selvitys taloudellisesta tilanteesta esim. 

tilinpäätösasiakirjat (ei koske kuntia ja kuntayhtymiä ja 

valtion organisaatioita) 

• pöytäkirjanote siitä kokouspöytäkirjasta, jossa hankkeesta 

ja sitä koskevasta tukihakemuksesta on päätetty 

• indikaattorilomake (tavoitteet) 

• Lisäksi mahdollisesti:  

• arvio talkootyöstä (jos haetaan talkoita) 

• selvitys kustannusten kohtuullisuudesta 

• selvitys alv-velvollisuudesta   

• tarvittavat luvat ja ilmoitukset 

• sopimukset 

 



• Rakennusinvestoinneissa lisäksi:  

• pääpiirustukset 

• erikoissuunnitelmat, joilla on merkitystä hyväksyttävien 

kustannusten arvioinnissa 

• rakennusselostus 

• rakennusselostukseen perustuva kustannusarvio tai  

-laskelma 

• jäljennökset viranomaisluvista 

• palovakuutustodistus 

Tarvittavat dokumentit 



Lapset ja nuoret / aikataulu 

• Hakuaika toimenpiteille 1.8. – 31.10. 

• 24.11. Rajupusu Leaderin hallituksen kokous, jossa 

valitaan rahoitettavat toimenpiteet. 

• Ilmoitukset hakijoille ja sopimusten laatiminen, 

koulutustilaisuus. 

• Hankkeiden toteutusaika 1.1. – 31.12.2016 

• Raportointi ja maksatukset 6 kk välein. 

• Tuloksista tiedottaminen ja loppuraportti. 
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Omat teemasivut Hankerahoitus-osion 

alla:  

Lapset ja nuoret –teemahanke 

Yhdistysten investoinnit -teemahanke 

Lisätietoja 
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Kirsi Blomberg 

Rajupusu Leader ry 

0447320703 

kirsi.blomberg@rajupusuleader.fi 
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