


LEADER 2014-2020 

 
• Koko Suomessa 54 Leader-ryhmää 

• Koot ja asukasmäärät vaihtelee: 3 - 14 kuntaa,        

14 000 – 122 000 asukasta 

• Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m€ 

• Ryhmittäiset vaihtelut 2,9 – 11,1 m€ 

• Lisäksi yksityisen rahoituksen tavoite 35%  

(eli noin 162 m€) 



Leader-rahoitus 

• Paikalliset päättävät alueensa 

yhteisöjen ja yritysten ideoiden 

rahoittamisesta 

• Leader-rahoituksella voidaan 

tukea mm.  

• yritysten perustamista, 

kehittämistä, ja investointeja 

• kylien elinvoimaisuutta, 

harrastusmahdollisuuksia ja 

kansainvälistä toimintaa 

• Leader-tuki muodostuu EU:n, 

valtion ja kuntien rahoituksesta 

 

 



Rieska-Leader 

• Maaseudun kehittämisyhdistys 

vuodesta 1996 

• Toimittu aina Leader-tavalla ja –

rahoituksella 

• Kuntaliitoksia ja aluemenetyksiä; 

nyt 7 kuntaa 

• 50 000 asukasta 

• Toiminta-alue kahden 

maakunnan, kahden ELY-

keskuksen ym. alueella 

• Järjestöjen ym. rajat risteilevät 

alueella 

= totuttu toimimaan rajojen yli 



RIESKAN STRATEGIA 
• Paikallisen kehittämisen 

strategia 2014-2020:  

Iloa ja innovaatioita  

• Suuntaa-antava 

rahoituskehys 7 749 000 

(josta toimintaraha 19% 

eli 1 472 000)  

• Väliarviointien perusteella 

kehystä jaossa 2018 ja 

2020 lisää  

 



YLEISTÄ RAHOITUKSESTA 

 
• Julkinen tuki: EU 42%, valtio 38% ja kunnat 20% 

Lisäksi (lähes aina) yksityistä rahaa  (=rahaa tai talkootyötä) 

 

• Hanketuet ja yritystuet 

• Leaderissä maksimituki 180 000 € /hanke, minimi 5 000 € 

(yritysten investoinneissa ja kokeilutuessa 2 000 €) 

 

• Hankkeissa mahdollista myös yksinkertaistetut 

kustannusmallit: 

*flat rate 24% tai 15% (tuen saajan todennettava vain osa 

kustannuksista) 

 

• Sähköinen järjestelmä Hyrrä – tuen ja maksatuksien 

hakemiseen (Katso-tunnisteet) 

 



MAASEUTURAHASTON HANKETUET 

• Rieskan / ELYn linjaus: kylä-, kunta- ja seudulliset 

hankkeet ja pienemmät investoinnit 

• Koulutus ja tiedonvälitys 

*yrittäjien koulutus, maaseudun asukkaiden koulutus 

 *tiedonvälitystä uusista asioista (esim. energia)   

*tuki 100-80%, minimi 5 000 € 

•  Yleishyödyllinen kehittäminen 
*kehittämishanke, voi sisältää vähän myös koulutusta 

*tuki 80%, minimi 5 000 € 

• Yleishyödyllinen investointi 
*rakennukset, koneet, laitteet  

ja tietoliikenneverkon rakentamiset 

*tuki 50%, minimi 5 000 €. Huom! talkootyö 

 

 



VALINTAKRITEERIT/ kaikille pakolliset (5 kpl) 
 

 
Kriteeri kyllä/ei 

Hanke on hanketoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten sekä Manner-

Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 mukainen 

  

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategista painopistettä:   

- Yrittäjyyden ja elinkeinojen edistäminen   

- Yhteisöllisyyden tukeminen   

- Uudet palvelutuotannon mallit   

- Alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen   

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategian läpileikkaavaa 

teemaa: 

  

- Ekologisesti kestävä kasvu   

- Innovaatiot   

- Nuoret   

- Monikulttuurisuus   

Hakija on sitoutunut hankkeeseen ja hakijalla on taloudelliset edellytykset ja 

osaamista hankkeen toteuttamiseen 

  

Hanke on toteutuskelpoinen ja sen kustannusarvio on realistinen   



VALINTAKRITEERIT/ hanketuet (6 kpl) 
 

 
Kriteeri 

kyllä/ei 

Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija 
  

Hankkeessa on sitoutuneita yhteistyökumppaneita 
  

Hankesuunnitelmasta käy ilmi hankkeessa aloitetun 

toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen 

  

Hankkeen ansiosta syntyy tai säilyy palveluita 
  

Hankkeen ansiosta syntyy uusia työpaikkoja tai säilyy 

työpaikkoja 

  

Hankkeessa on riittävän laaja kohderyhmä 
  



Leader 

 

www.rieskaleader.fi 
 

http://www.rieskaleader.fi/

