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Mikä ihmeen teemahanke?
Hanke (oma hanke) Teemahanke

Hakijana on Yhdistys Ykkösakseli

Yhdistys on Hakija Toimenpiteen toteuttaja

Hankkeen 
sisältö

Hakija päättää 
hankesuunnitelmasta

Ykkösakseli valitsee useita valittuun teemaan 
sopivia toimenpiteitä (20 – 25) 

Kustannusmalli Hakija valitsee Ykkösakseli valitsee: kertakorvaus

Kustannusarvio Hakija päättää, yli 10 000 euroa 1000 – 10 000 euroa

Aikataulu Hakija päättää Ykkösakseli päättää, yhdistyksillä on määräaika 
mihin mennessä toimenpide toteutetaan (30.6.2022)

Tuki Ykkösakselin hallitus myöntää, 
ELY-keskus päättää

Ykkösakselin hallitus valitsee toimenpiteet ja 
myöntää niille tuen, ELY-keskus päättää

Maksuhaku Hakija hakee itselleen sopivina 
ajanjaksoina. Maksupäätöksen 
jälkeen Ruokavirasto maksaa 
tuen hakijalle suoraan.

Ykkösakseli kerää yhdistysten maksuhakemukset ja 
hakee maksua. Maksupäätöksen jälkeen 
Ykkösakseli maksaa tuen yhdistyksille.

2.9.2021 2



Miksi teemahanke?

Yhdistysten kannalta hyvää
• Tukea pieniin investointeihin 

ja hankintoihin, joihin ei 
muutoin saisi tukea

• Matala kynnys hakea: 
paperihakemus, kolme sivua 

• Ykkösakselin tuki ja 
hallinnointi – vähemmän 
huolta ”byrokratiasta”

Ykkösakselin kannalta hyvää
• Enemmän vaikutuksia 

pienellä rahoituksella 
useampaan kylään

• Uusia toimijoita mukaan 
Leader-toimintaan
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7 teemahanketta 2016 - 2021
Teemahanke Kustannusarvio

€
Julkinen tuki 

€
Toimenpiteitä

LIVE,
Investointihanke
(toteutettu 2016 - 2017)

165 098 82 549 25

Pihat ja polut eli 
PIPO (toteutettu 2018) 
investointihanke

64 768 32 384 6

Pikkuisen parempi 
kylä, kehittämishanke
(toteutettu 2018 – 2019)

23 159 18 527 6

LIVE 2, investointihanke
(toteutettu 2018 – 2019) 127 586 63 793 21
LIVE 3, investointihanke
(toteutettu 2019-2020) 137 410 68 705 23
LIVE 4, investointihanke
(toteutetaan 2020 - 2021) 122 250 61 125 22
LIVE 5, 
investointihanke 
(toteutetaan 2021)

137 194 83 597 26

Yhteensä 777 467 410 681 129



LIVE - Toimenpiteiden kohteet
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Leader-rahoitustilanne

• Tänä ja ensi vuonna myönnämme nk. siirtymäkauden 2021 -
2022 rahoitusta

• Uuden kauden (2021 – 2027) rahoitusta käytössä
• Vanhan kauden säännöt – samat hanketyypit, samat linjaukset
• Hankehakuun ei tule katkoksia – hakea voi koko ajan
• Rahoitusta myönnettävissä yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Tänä 

vuonna vielä 260 000 euroa ja ensi vuonna noin 900 000 euroa.

• Teemahankkeen tavoitteena on 150 000 euron kustannusarvio
• Tuki on 50 % eli 75 000 euroa maksetaan yhdistyksille
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Lisää elämää kylille 
pienillä investoinneilla LIVE 6 –

teemahanke 2021 - 2023
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• Parantaa yhteisten tilojen käyttöä ja viihtyvyyttä
• Kehittää toimintaa pienillä hankinnoilla
• Kehittää harrastustoimintaa ja luoda uusia vapaa-

ajan viettomahdollisuuksia tai liikuntamuotoja
Tavoite

• Investointeja, korjauksia tai hankintoja
• Voivat sisältää vastikkeetonta työtä: 

rakentamista tai asentamista
• Tavoite 25 toimenpidettä, joista 30 % uusia 

hakijoita

Toimenpiteet

• Tuki 50 %
• Yksityinen rahoitus 50 %, joka voi olla 

kokonaan vastikkeetonta työtä (15 €/h, 
konetyö 15 € + 30 €)

Kustannukset 
1000 – 10 000 €



Mitä erityistä?

• Tuki maksetaan kertakorvauksena
• Erilainen kustannusmalli verrattuna ”todellisten kustannusten 

mukaan” maksettuun tukeen
• Tukipäätöksessä määritellään tarkoin toimenpide ja sen 

toteutus
• Tuki maksetaan, kun toimenpide on toteutettu sovitun 

mukaisesti (tuensiirtosopimus)
• Kuitteja tai kirjanpitoa ei enää toimiteta – valokuvat 

sovituista tuloksista riittävät!
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Kertakorvaus käytännössä

• Huolellinen ja tarkka kustannusten suunnittelu on entistä tärkeämpää
• Kustannusten kohtuullisuuden arviointi hakemuksessa korostuu, 

tarjoukset liitetään mukaan
• Toimenpidettä tai kustannusarviota ei voi enää muuttaa, kun 

tukipäätös on tehty
• Jos toimenpiteen kustannukset alittuvat, tuki maksetaan silti 

tukipäätöksen mukaan
• Talkootyön lomakkeita allekirjoituksineen ei vaadita, mutta 

talkootyön todellista määrää seurataan – määrä tarvitaan 
seurantatietoihin

• Haemme maksua toimenpiteistä vain kaksi kertaa: 2022 lokakuussa 
ja 2023 helmikuussa (tai kun kaikki toimenpiteet ovat valmiit)

• Suositus: yksi toimenpide = yksi osio. Jos toimenpide sisältää sekä 
rakentamista että hankintoja, laaditaan kaksi osiota. 
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Esimerkkitaulukko
Osion nro 
ja hakija

Kuvaus Kustannus
-arvio €

Tuki € - rahallinen 
osuus €

- talkootyö 
€

Todentaminen

1 Vilkkilän 
kyläyhdistys

Asennetaan 
ilmalämpö-
pumppu

2000 1000 1000 0 Valokuva

2 Vilkkilän 
kyläyhdistys

Maalataan 
sauna

2000 1000 0 1000 Valokuva

3 Yläkylän 
yhdistys

Hankitaan 2 
telttaa

3000 1500 1500 0 Valokuva

4 X yhdistys Rakennetaan 
laavu

10 000 5000 1000 4000 Valokuva

Yhteensä 17 000 8500 3500 5000
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• Tiedot osioista kirjataan Ykkösakselin ja yhdistyksen väliseen 
tuensiirtosopimukseen



Valokuviin on hyvä lisätä paikkatieto

• ELY-keskus ohjeistaa lisäämään valokuviin paikkatiedon
• Siirry ELY-keskuksen ohjeistukseen tästä
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https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40801573/Paikkatiedon+lis%C3%A4%C3%A4minen+valokuvaan+17_6_2020/3fa98e43-41df-4341-9528-31dc0862ae77


Hakulomake: perustiedot
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Hakulomake: toimenpide
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• Konkreettiset toimet, aikataulutus, taustoitus ja tarve
• Hallitus perehtyy vain kirjallisesti hakemuksiin



Hakulomake: yhdistys, talkootyö
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• Resurssit = henkilöresurssit, talkooväki, taloudelliset resurssit, 
väliaikaisrahoitus

• Talkootyöhön kuvaus vaiheittain mitä tehdään ja tunnit



Hakulomake: luvat ja tuet
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Hakulomake: alv ja kohtuullisuus
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Hakulomake: eurot
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Sama 
summa



Hakemus: allekirjoitukset
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• Allekirjoitukset nimenkirjoitussäännön mukaisesti, yksi tai 
kaksi



Hakemuksen liitteet

• Yhdistyksen säännöt
• Yhdistyksen viimeisin tilinpäätös
• Yhdistyksen rekisteriote (päivitetyt tiedot nimenkirjoittajista!)
• Pöytäkirjan ote siitä hallituksen kokouksesta, jossa Leader-tuen 

hakemisesta on päätetty 
• Rakentamiseen: piirustukset, asemapiirustus, toimenpidelupa
• Muut mahdolliset liitteet: eritelty kustannusarvio, sopimukset 

maa-alueen hallinnasta, muut luvat
• Liitteet voi toimittaa myös sähköpostilla, jos ne ovat tiedostoina 

olemassa
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Valintakriteerit 1
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Valintakriteerit 2

2.9.2021 21



Valintakriteerit 3 - pisteytys
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LIVE 6 aikataulu
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Hakuaika päättyy ma 18.10.2021 klo 15. 
Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemusten valmistelu ja täydennykset 
(enintään kaksi viikkoa) loka-marraskuussa

Hallitus valitsee toimenpiteet 7.12.2021. ELY-
keskus tekee viralliset tukipäätökset 
myöhemmin.

Info yhdistyksille, tuensiirtosopimusten 
allekirjoittaminen tammikuussa

Toteutusaika alkaa tammikuussa 2021 ja 
päättyy 31.12.2022.



Mihin on hyvä varautua: 
toimenpiteen suunnitteluun ja kustannusten arviointiin,  yksityisen 

rahoituksen kerryttämiseen, päätösten ja maksun odottamiseen sekä 
talkoolaisten hankintaan
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Kiitos
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