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Mikä on Leader?
• Leader on rahoitusta ja toimintaa oman 

paikkakunnan parhaaksi.

• Leaderista voi hakea rahoitusta yritystoiminnan 
kokeiluun, perustamiseen, investointeihin ja 
kehittämiseen.

• Ja hyvinvointia parantaviin hankkeisiin, joiden 
tuloksista hyötyvät asukkaat ja koko lähiyhteisö.

• EU:n alueella toimii yli 2 000 Leader-ryhmää.
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Pohjois-Karjalan 
Leader-ryhmät

• Vaara-Karjalan Leader ry 

• Joensuun seudun Leader ry

• Keski-Karjalan Jetina ry

Vain Joensuun kantakaupunki ei kuulu Leader-tuen 
piiriin. 
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Rahat
• Leader-ryhmien kehys muodostuu EU:n maaseuturahaston, valtion ja alueen kuntien 

osuuksista.

• 1.1.2023 alkanut uusi ohjelmakausi kattaa vuodet 2023 – 2027.

• Uudet Leader-ryhmien strategiat ja uudet valtakunnalliset säädökset ohjaavat rahoitusta.

• Kullakin Leader-ryhmällä on omia linjauksia, mutta lait ja asetukset ovat kaikilla samat.

• Asetukset ovat vielä tekeillä, Leader-ryhmien kehykset käytettävissä aikaisintaan keväällä 
2023.



5

Hanketyypit

• Leader-yhdistykseltä voi hakea tukea kehittämishankkeisiin ja yrityshankkeisiin.

• Kehittämishankkeissa hakijana on jokin Leader-tukialueella toimiva voittoa tavoittelematon 
yhteisö, myös kunnat voivat hakea tukea.

• Kehittämishankkeina rahoitetaan edelleen mm. kylien kehittämistä ja yleishyödyllisiä 
investointeja. 

• Uutta on se, että entistä enemmän rahoitetaan ilmasto- ja ympäristöasioihin liittyviä hankkeita. 
Lisäksi painotetaan osaamista, innovaatioita ja digitalisaatiota edistäviä hankkeita.

• Seurantaa ja raportointia pyritään yksinkertaistamaan.
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Uutta: Älykkäät kylät -yhteistyöhanke
• Tukea voi saada kyläyhdistys tai muu kylän toimija, yhdistys, osuuskunta tai kunta.

• Älykkäät kylät -hankkeessa vähintään kaksi toimijaa etsii yhdessä ratkaisua haasteeseen. 

• Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä.

• Uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia, verkostoitumista niin 
aluetasolla kuin valtakunnallisesti ja kansainvälisestikin.

• Tukea voi saada korkeintaan 100 % hyväksyttävistä kustannuksista.

• Useamman vuoden hankkeita, suunnitelmallista toimintaa ja konkreettisia toimia, investoinnit 
erikseen.
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Uutta: Pienhankkeet

• Pieniin, korkeintaan 8000 euron kehittämishankkeisiin tai yleishyödyllisiin investointeihin. 

• Pienten hankkeiden hakumenettely on muita hankkeita kevyempi.
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Hakeminen
• Leader-rahoitus poikkeaa esimerkiksi kuntien avustuksista.

• Hakemuksen tulee olla aina ensin vireillä, ennen kuin hanketta aletaan toteuttamaan.

• Hankkeet rahoitetaan ensin yhdistyksen omalla rahalla, eli väliaikaisrahoitus on järjestettävä.

• Hankkeisiin tarvitaan yleensä myös omaa rahaa ja/tai talkootyötä.

• Tuen saaja seuraa hankkeen toteutumista ja ennakoi. Jos hankkeeseen tulee muutoksia, tulee 
ottaa yhteyttä rahoittajaan ennen muutosten toteuttamista.
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Hankkeista päättäminen
• Kunkin Leader-ryhmän hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet.

• Työntekijät tarkastelevat hakemuksia ennen hallituksen kokousta.

• Tarkastetaan mm. että hanke täyttää rahoituskelpoisuuden ehdot, jotka määritellään 
maaseudun kehittämistä ohjaavassa laissa ja asetuksissa.

• Hallitus arvioi hankkeen soveltumista Leader -yhdistyksen strategiaan ja strategian pohjalta 
muodostettuihin valintakriteereihin.

• Hallitus antaa valintakriteereiden perusteella hankkeista lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-
keskukselle rahoituspäätöksen tekemistä varten.
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Hakeminen

• Hankehaku aukeaa keväällä/kesällä 2023, jonka jälkeen haku on jatkuva, mutta jaettu 
hakujaksoihin. 

• Hankerahoitusta haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä. 

• Seuraa oman alueesi Leader-ryhmän tiedotusta asiasta!
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Me autamme! 
• Onko sinulla idea tai valmis suunnitelma ja 

tarvitset tekemiseen ulkopuolista rahoitusta 
- me autamme!

• toimisto@joensuunseudunleader.fi

mailto:toimisto@joensuunseudunleader.fi


Kiitos!
Otathan meidät seurantaan myös somessa. 
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