
Outokaira 
tuottamhan  



Outokaira tuottamhan ry 
Tuttavallisemmin Outokaira 

 

-Leader-ryhmä, paikallinen 
toimintaryhmä, toimintaryhmä 

  
Rakkaalla lapsella on monta 

kutsumanimeä 



Outokairan alue 
Pello-Ylitornio-Tornio 



Leader -ryhmät kehittävät oman alueensa 
maaseutua paikallisista lähtökohdista käsin. 
Ryhmä on laatinut kehittämisstrategian yhdessä 
alueen ihmisten kanssa. Strategian 
toteuttamiseen on saatu ryhmän käyttöön Leader 
rahoituskehys Maa- ja metsätalousministeriöltä.  
Rahoituskehys muodostuu EU:n, valtion, kuntien 
sekä yksityisten rahasta. Yksityistä rahaa tulee 
olla 35 % koko ryhmän rahoituskehyksestä, joten 
yrityshankkeilla ja yleishyödyllisillä investoinneilla 
on suuri merkitys   

Mikä Leader? 



Suomessa on 54 Leader –ryhmää, joista jokaisella 

on omanlaisensa kehittämisstrategia. Kahta 

samanlaista ei ole. Leader –ryhmä kannustaa 

omaehtoiseen kehittämistyöhön, opastaa ideoiden 

kehittämisessä hankkeiksi ja myöntää Leader –

rahoitusta parhaiten strategiaansa sopiville 

hankkeille. 

Raamit toiminnalle antaa Manner-Suomen 

maaseutuohjelma sekä lainsäädäntö ja siihen 

liittyvät säädökset ja ohjeet. 
Laki Maaseudun kehittämisen tukemisesta, 17.1.2014/28, 19.12.2014/1176 

Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta, 1174/2014, annettu 18.12.2014 

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta, 5.2.2015 

  

Mikä Leader? 



 

1. Paikallisuus (suunnitelmat tehty paikallisesti) 

2. Alhaalta ylös -periaate (asukkaat suunnitelleet ja myös 

päätöksenteko alhaalla)  

3. Yksityinen ja julkinen sektori yhteistyössä (esim. kunnat, 

kyläyhdistykset, seurat) 

4. Innovatiivisuus (pyrkimys uuden luomiseen, ei toiminta-

avustuksia) 

5. Kumppanuus (tehdään asiat yhdessä tasavertaisina 

kumppaneina)  

6. Kansainvälisyys (haetaan oppia ja tehdään yhdessä lisäarvoa 

tuoden) 

7. Verkostoituminen (toimijoita on mukana yli vakiintuneiden 

sektorirajojen) 

  

Leader -periaatteet 



  

Outokairan tapa toimia 

• kootaan alueelta tulevista ideoista 
kokonaisuuksia, joista rakentuu koko alueen 
kattavia hankkeita, kansallisia tai 
kansainvälisiä 

• toteutetaan Outokairan omia hankkeita 
edellä mainittuihin asioihin liittyen 

• autetaan hakijoita hankkeiden 
suunnittelussa ja hakemisessa 

• Hanke voi ohjautua myös muuhun kuin 
Leader-rahoitukseen 

• Toteutetaan ns. TEEMAhankkeita (uusi 
hankemuoto Leadereille) 



Toimintaa johtaa kolmikantainen hallitus (kuntaedustajat, 

järjestöedustajat ja yksittäiset asukkaat) 2014 kevätkokoukseen saakka: 
 

TORNIO: 

Marianne Junes-Leinonen, vpj. 

Markku Toratti 

Pirjo Ponkala-Huhtalo 
 

YLITORNIO: 

Jouni Ollikkala, pj. 
Raimo Keskitalo 
Sauli Kuoppala 
 

PELLO: 

Risto Kuusijärvi 
Esa Mäki 
Liisa Mäkikyrö 

Outokairan hallitus 



  

Outokairan hallitus 

• käsittelee tulleet Leader hakemukset ja 

valitsee hakemuksista ne, jotka parhaiten 

toteuttavat Meän Outokaira 2014-2020 

kehittämisstrategiaa 

• Käytössä valintakriteerit, jotka tulevat 

nettisivuillemme hallituksen hyväksynnän 

jälkeen (ovat uudistumassa) 

• Antaa hakemuksesta lausunnon (=Leader 

ryhmän päätös) Lapin ELY-keskukselle, joka 

tekee hankkeesta hakijalle 

viranomaispäätöksen 



  

Nyt huomioitavaa 

• Hankkeiden kustannusarviot tulee olla 

todenmukaisia – edellisellä kaudella 

ylisuuria kustannusarvioita toteutuneeseen 

nähden. Nyt tätä ei voi hyväksyä! 

• Hankkeiden tulee olla oikeasti 

innovatiivisia! Naapurin tekemää asiaa pitää 

parastaa, eikä tehdä samaa mitä kaikki 

muutkin! 

• Vuosittain on käytettävissä julkista rahoitusta 

hankkeisiin n. 450 000€, yksityisen 

rahoituksen kanssa n. 760 000€/v (7 

vuodessa) 

• Hanketta EI saa aloittaa ennen hakemuksen 

jättämistä 

 



Mikä ainakin muuttunut entisestä… 

• Sähköinen haku Hyrrä –järjestelmässä (ohjeet tulee 

hakemiseen, kunhan haku avautuu) 

• Maksuhakemukset menevät suoraan ELY-keskukseen 

sähköisenä 

• Neuvontaa kannattaa ottaa Outokairan Hilkalta, näin voi 

välttyä monelta murheelta. Neuvon pyytäminen on hakijan 

vastuulla 

• Järjestöillä tulee olla Y-tunnus ja verohallinnon Katso -

tunniste 

• Järjestön vastuuhenkilöiden tiedot tulee olla ajantasaisena 

Patentti- ja rekisterihallituksessa 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Mikä ainakin muuttunut entisestä… 

• Pienin myönnettävä tuki 5000 € (EU+valtio), esim. 

yleishyödyllisen investointihankkeen minimikoko n. 10 500€ 

(60 %:n tuella) 

• OHJAUSRYHMÄÄ ei yleensä aseteta pieniin (alle 50 000 

€:n) hankkeisiin muutoin kuin poikkeustapauksessa 

 

• Lisätietoja mm. www.maaseutu.fi ja www.outokaira.fi 

(täydennetään lisää kevään kuluessa) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maaseutu.fi/
http://www.outokaira.fi/


Katsotaan hieman kuvia… 

Viime ohjelmakauden 2007-2013 hankkeista on tehty 

hanke-esittelyitä sivuillemme www.outokaira.fi  

Katso ja tutustu! 

 

Oheisena Katso kaukaa – näe lähelle –hankkeessa 

tehty valokuvakooste, joka näyttää taaksepäin kautta 

2007-2013  ja viestittää myös käynnistyvää 

strategiaamme Meän Outokaira 2014-2020. 

 

Valokuvakooste, Outokairan sanomat 2014 ja Meän 

Outokaira 2014-2020 strategia löytyvät myös 

”käyntikorttimuistitikustasi” 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.outokaira.fi/


 

 

 

 

 

 

 

Outokairan aluerajoista Torniossa 

Tornion kaupungin 

ydinkeskustassa 

(sininen alue) tuetaan 

yrityshankkeita vain 

siinä tapauksessa, 

että niillä on erityisen 

voimakas 

maaseutukytkös. 

Sama koskee myös 

puhtaasti 

ydinkeskustassa 

toteutettavia 

hanketukia . 



Meän Outokaira 

 toimintasuunnitelma 

 
 

 

 

 

 

OUTOKAIRAN VISIO:  Työn äänet, vireät ihmiset ja yhdessä tekeminen   

              tekevät elinvoimaisen Outokairan.  

 Tuotteet ja palvelut  

 Tapahtumat ja reitistöt   Investoinnit  

 Innovointi ja osaaminen  

 Kehittämistarjotin 1  

KYLIEN 

KEHITTÄMINEN  

 Kehittämistarjotin 2  

 YRITTÄJYYDEN 

EDISTÄMINEN  

  Toiminnan 

painopisteet  

 Rinnalla kulkeminen  

 Kansainvälisyys  Nuoret  

”Yrittäjänitujen” 
etsintä  

Uskallusta unelmointiin, 

tarttumista tekemiseen  

Liiketoimintaosaamisen 

kehittäminen  

”Yhteen hiihleen 

puhaltaminen”  
Kansainvälisyys  

Yhteistyö ja 

verkostoituminen   

Investoinnit ja 

viihtyvyys  

Kylien 

liiketoiminta  

 Paikallinen 

kulttuuri ja 

elinkeinot  

 Kädentaidot ja 

taide  

 Uusiutuva 

energia  

Ruoka 

 Toimenpiteistä syntyy  



  

Miten toteutetaan? 

• Yleishyödyllisiä investointihankkeita 

• Hakijana esim. järjestöt, julkisoikeudelliset 

yhteisöt ym. 

• Tulee oikeasti olla yleishyödyllistä toimintaa, 

ei esim. kunnan toteuttamaa yritystoimintaa 

• Leader –rahoitus tullee olemaan 60 % 

• Vastikkeetonta työtä (=talkoo) max 75 % 

yksityisestä (kuten ennenkin), hinta 10 €/h, 

lisäksi traktori tai vastaava 30 €/h (noussut) 

• Max 100 %:n tuki julkisoik.yhteisölle, silloin 

vaaditaan min. 30 % muuta julkista 

(keskustellaan tarkemmin). Yksityinen ra- 

hoitus  voi olla kokonaan vastikkeetonta 

työtä 



  

Miten toteutetaan? 

• Yleishyödyllisiä kehittämishankkeita 

• Hakijana esim. järjestöt, julkisoikeudelliset 

yhteisöt ym. 

• Tulee oikeasti olla yleishyödyllistä toimintaa 

• Leader –rahoitus tullee vaihtelemaan 50%-

90 % välillä hankkeesta riippuen 

• Voivat olla myös alueiden välisiä tai 

kansainvälisiä hankkeita 

 



  

Miten toteutetaan? 

• Koulutushankkeita 

• Leaderissa voi olla asukkaiden koulutusta 

• Yritysryhmillä voi olla koulutushankkeita, 

joissa on myös yrityskohtaista konsultointia 

 



  

Leaderin teemahankkeet 

• Outokaira voi käynnistää teemahankkeen 

joko investointeihin TAI kehittämiseen 

• Ajatuksena on käynnistää molemmat 

molemmat teemahanketyypit, kunhan haun 

edellytykset ovat selvillä 

• Teemahanke helpotta yhteisöjen 

mahdollisuuksia hyödyntää ohjelman 

rahoitusta alueen paikallisessa 

kehittämisessä  

• Teemahanke avataan tietylle teemalle, 

johon sitten hakeudutaan ”ikään kuin” 

alahankkeena 

 



Yrittäjyyden edistämisen painopisteet 

Outokairassa 

Painopisteet: 

 

- Paikallinen kulttuuri ja paikalliset elinkeinot 

- Kädentaidot ja taide 

- Ruoka 

- Uusiutuva energia 

 

- Investoinneilta edellytetään alueelle innovatiivisia toimia 

- Yrityksen ja kylien järjestöjen läheinen kumppanuus on suotavaa, 

     tämä voi toteutua esim. alueen matkailun kehittämisessä 

- Esimerkki innovatiivisuudesta yritysinvestoinnissa: Pelkän koneen 

hankkimisen sijaan hankkeeseen halutaan uutuusarvoa, esim. 

pelkän brodeerauskoneen sijaan hankitaan myös liikkuva 

myyntipiste, teltta tms. 
 

 

 

 

 

 

 



  

Yritystoiminnan tuki ja 
kehittäminen 

• Yritysten investointeja 

• Tulee olla yritys (ei enää perustettavan 

yhtiön lukuun) 

• Ei osa-aikayrittäjyyttä 

• Ei käytettyjä koneita ja laitteita 

• Ei enää yritystoiminnan kehittämishankkeita 

(50 % tuki oli aiemmin) 

• Tiettyjen tukikohteiden poissulkemisia 

(H.Moilasen esityksessä) 



  

Ajatelkaamme ohjelmallisesti  



  

Ajatelkaamme ohjelmallisesti  
 

• Edellisen sivun kaavioon liittyen: 

• Kehittämishankkeet ovat väline. Yritystuet ovat väline. Elinkeinojen kehittämistä 

on aina tarkasteltava hanketukien ja yritystukien muodostamana 

kokonaisuutena. 

• Toisen kokonaisuuden muodostaa yhteisöllinen kehittäminen, joskin rajanveto 

ei tässä saa olla liian jyrkkä. Yhteisöjen kehittäminen luo elämisen uskoa ja 

parantaa asumisviihtyisyyttä. Elinkeinojen kehittäminen on välttämätöntä 

maaseudun toimeentulomahdollisuuksien lisäämiseksi. 

• Elinkeinojen kehittäminen ja yhteisöjen kehittäminen ovat molemmat tarpeellisia 

ja välttämättömiä. Mutta niitä ja niiden kehittämisvälineitä on myös syytä 

tarkastella eri näkökulmista. Yhteisöjen kehittäminen on paikallista. Yritykset 

taas toimivat globaalissa maailmassa.  

• Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma on ohjelma. Ajatelkaamme 

ohjelmallisesti! 

 

 



  

Yritystoiminnan kehittäminen 

• Uuden kauden yritysryhmä eroaa aikaisemmasta siinä, että mukana on aina oltava yritysten 

välistä yhteistyötä. Pelkästään yrityskohtaista kehittämistä varten yritysryhmää ei 

yhteistyöhankkeessa voida perustaa. Myös yritysryhmänä toteutettavassa koulutushankkeessa 

on osa koulutuksesta toteutettava yhteisesti ja sen lisäksi voidaan toteuttaa yrityskohtaisia 

valmennusosioita. 

 



  

Elinkeinojen kehittäminen 



  

Elinkeinojen kehittäminen 

• Edellisen sivun kaavioon liittyen: 

• Yritysryhmien kehittämishankkeet soveltuvat yritysten tuotannollisen 

yhteistyön kehittämiseen. Tällöin kehittämishankkeen tuloksena voi syntyä 

esimerkiksi tuotantoketjuja tai tuoteperheitä tai se voi johtaa klusterin 

syntymiseen.  

• Yritysryhmähanke voisi esimerkiksi auttaa yrityksiä vakiinnuttamaan 

yhteistyötään niin, että ne perustavat yhteisiä toimintoja varten osuuskunnan. 

Osuuskunnan puitteissa on lähes rajattomat mahdollisuudet organisoida 

tuotannollista ja kaupallista yhteistyötä. Osuuskunta voi tehdä esimerkiksi 

jäsenyrityksiä palvelevan investoinnin tai palkata asiantuntijan hoitamaan 

erityisasiantuntemusta vaativaa toimintoa. Esimerkkinä tästä vaikkapa 

tarjousten laadinta hankintakilpailuihin.  

• Matkailupalveluiden kehittämisessä ja markkinoinnissa yritysryhmä  on lähes 

ainoa mahdollinen keino, koska tällöin yrityksiä konkreettisesti hyödyttäviä 

toimenpiteitä voidaan de minimis -tuella tukea vapaasti. 

• Yritysryhmät eivät synny ilman kokoamistyötä. Tätä varten tarvitaan 

aktivointihankkeita, joiden tehtävänä on kartoittaa yritysten tarpeita sekä 

koota ja rakentaa yritysryhmiä. 

 

 



  

Yleistä suunnittelusta 

• Elinkeinojen kehittämistoimet ovat nyt niin moninaiset, joten niitä 

suunnittelevien on syytä tutustua lainsäädäntöön ja hakuohjeisiin 

ja rakentaa hanke sitten sen mukaan. Eli asioiden raamit on ensin 

tunnettava ennen kuin kannattaa kirjoittaa ideaa hankkeeksi.  

 

• Yleishyödylliset investoinnit  ja –kehittämiset menevät pitkälti 

entisen tapaan. Niissä tarvitsee vähemmän tietojen päivitystä. 

 



Kiitos 

Yhteistyössä
: 



Outokaira tuottamhan ry 
Kenttätie 1 

95700 PELLO 
www.outokaira.fi 
p. 0400-161034 

 
www.leader-suomi.fi 

http://www.leader-suomi.fi
http://www.leader-suomi.fi
http://www.leader-suomi.fi

