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Taustaa

• Elävä Kainuu Leader ry, joka toimii seuraavien kuntien 

alueella: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi, Sotkamo ja 

Suomussalmi, on hyväksytty toteuttamaan Manner-

Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 

paikallisella kehittämistrategiallaan ”Kaveria ei jätetä –

Elävä Kainuu Leader ry:n kehittämistrategia 

ohjelmakaudella 2014-2020”. 
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Oulujärvi Leader ry – Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta 



Elävä Kainuu Leader ry:

Toiminnan matriisi

Ohjelman

painopis-

teet/Toi-

minnan

painopis-

teet

Vihreä

Voima
Siniset 

Ajatukset

Käsi-

kyn-

kässä

Innovatiivisuus

Kestävä kehitys

Nuoret



Tukitasot, Leader-hallituksen linjaukset 

vuodelle 2016

YLEISHYÖDYLLISET

• INVESTOINTIHANKE,

• tuki 60 %, (esim. rakennus-

tai korjaushanke, laite- ja 

kalustohankinnat) 

• KEHITTÄMISHANKE, 

• tuki 70 %

• Omarahoitus osuus jopa 

100% talkoolla (15 e/h, 

koneella 45 e/h), hankkeen 

toteutumisen kannalta 

tärkeää työtä. 

• Rahoitus valintakriteeristöä

noudattaen.

Yritystuet = lain-

mukaiset maksimituet:

• A. Perustamistuki (uusi 

yritys tai uusi liiketoiminta): 

- 5000 - 35 000 euroa

- kokeiluraha: 2000 – 10000 

euroa 

• B. Investointituki, 35 %

• C. Toteuttavuustutkimus, 

50 % tuki vähint. 3000 euron 

kustannuksille.
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Hankkeiden valintakriteerit, Elävä Kainuu 

Leader, kts. www.kainuuleader.fi

1. VALINTAKRITEERIT HANKKEILLE JA YRITYSTUILLE

Pakolliset kriteerit (kaikkien hankkeiden täytettävä) 

Arviointi (k/e)

2. 1. Strategianmukaisuus

- Hanke edistää Elävä Kainuu leaderin paikallisen strategian 

toteutumista. 

1. 2. Realistisuus

- Hanke on toteutettavissa esitettyjen suunnitelmien

mukaisesti.

- Hakija kykenee toteuttamaan hankkeen (osaaminen).

- Hakija on sitoutunut hankkeeseen ja innostunut sen 

toteuttamisesta.

- Hankkeen toteutusajan rahoitus (käyttöpääoma) on 

kunnossa.

- Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa (jo olemassa 

tai luotettava suunnitelma kerryttämisestä).
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Arvioi
nti

0 - 3Yleiset valintakriteerit (hankkeen rahoitusta puoltavat kriteerit)

A. 80 % painotus
1. Tarvelähtöisyys

- Hanke vastaa johdonmukaisesti paikallisiin tarpeisiin.

- Hanke on alueen asukkaan tai toimijan (tai useiden) tahdosta ja tarpeesta lähtenyt.

- Hanke- ja rahoitustarve osoitettu perustellen.

2.Paikallisuus

- Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu Elävä Kainuu Leader ry:n alueelle

3.Vaikutus hyvinvointiin

- Hanke edistää hyvinvointia (elämän laatu, viihtyvyys tai  työllisyys) Elävä Kainuu 

Leader:n alueella.

4.Innovatiivisuus

- Hanke sisältää aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai toimintamalleja.

5. Elinkeinollisuus

- Hanke synnyttää alueelle uutta liiketoimintaa, kehittää olemassa olevia yrityksiä tai 

rakentaa uusia liiketoimintaa vahvistavia verkostoja.

6.Yhteistyö

- hanke lisää tai sisältää verkostoitumista tai yhteistyötä

7. Kestävä kehitys

- Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot 

(http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys)

8. Vaikutus nuoriin

- Hanke ottaa huomioon erityisesti maaseudun nuorten tarpeet.
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B. 20 % painotus

9. Täydentävyys

- Hanke täydentää muita Elävä Kainuu Leader:n toiminta-alueelle 

kohdistuvia, muiden tahojen kehittämistavoitteita

- Täydentävyys on osoitettu hankesuunnitelmassa. 

10. Kustannustehokkuus

- Hanke on kustannuksiltaan realistinen suhteessa 

asetettuihin tavoitteisiin ja toteutettaviin toimenpiteisiin.

- Hankkeen kustannusrakenne on avattu ja perusteltu selkeästi. 

11. Seuranta

- Hankkeen tavoitteille on asetettu mittareita ja seuranta

on dokumentoitu selkeästi. 

12. Jatkuvuus - Hankkeen toimenpiteillä tai tuloksilla on 

osoitettavissa jatkuvuutta toteutusajan jälkeen. 

YHTEENSÄ PAINOTUS 20 % PAINOTETUT PISTEET YHTEENSÄ

KOKONAISPISTEET 0 - 36 KOKONAISPISTEET 

PAINOTUKSILLA 0 - 57,6
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2. LISÄKRITEERIT KV-HANKKEILLE, Arviointi 0 - 3

2.1 hanke  edistää monikansallisuutta ja suvaitsevuutta

2.2 hankkeessa välitetään tietotaitoa ja osaamista

2.3 hanke edistää alueen tuotteiden ja/tai palveluiden pääsyä 

kansainvälisille markkinoille

KOKONAISPISTEET 0 - 9

Pisteytyksen avaus:

0 = ei lainkaan tai hyvin huonosti

1 = tyydyttävästi

2 = hyvin

3 = erinomaisesti

Pisteet annetaan arvioiden ko. kohtaa kokonaisuutena 

huomioiden annettujen tekijöiden lisäksi myös muut kriteeriin 

liittyvät tekijät.

Maksimipisteet 12x3=36

Painotetut maksimipisteet (24*1,8) + (12*1,2) = 57,6
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Painopiste 1:

Metsä, suo ja virtaavat vedet tarjoavat 

VIHREÄÄ VOIMAA 

•uuden sukupolven puurakentaminen 

•suomatkailun pioneerityö 

•green care -osaamisen kehittäminen 

•luonnon raaka-aineet hyvinvoinnin lähteenä 

•uudet tavat tuottaa ja hyödyntää bioenergiaa 

•oman vihreää voimaa sykkivän ideasi toteutus 
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Painopiste 2:

Elävissä kylissä kytevät 

SINISET AJATUKSET 

•Päivitä kylän kokoontumispaikka 2020-luvulle 

•Hoida kylämaisema kuntoon 

•Koeaja monialainen kyläpalvelupiste

•Rakenna energiaomavarainen kylä 

•Tarjoa nuorille juuret maaseudun elämään 

•Luo kyläkulttuurista voimansa saavia matkailupalveluita 

•Toteuta oma kyläideasi 
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Painopiste 3:

Toiminta yli rajojen syntyy 

KÄSIKYNKÄSSÄ 
•etsi uusia markkina-alueita 

•valjasta teknologia turvaamaan palveluita 

•Turvaa ja valjasta alueen väliset ja kansainväliset 

yhteistyöverkostot

•Linjaa eurooppalaisen syrjäseudun strategiaa

•yhdistä voimavarat maahanmuuttajien kanssa

•Sinun strateginen yhteistyötä rakentava ehdotuksesi? 
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Elävä Kainuu Leader ry:n hallitus 2015-2016

Julkinen taho

Timo Hyvönen, Sotkamo 
(varalla Tuomas Kettunen, 

Kuhmo)
-(uusi) Pekka Oikarinen, 

Hyrynsalmi (varalla Sakari 
Seppänen, Sotkamo)

-(uusi) Juhana Juntunen, 
Kuhmo (varalla Mikko Juntunen, 

Suomussalmi)

Asukkaiden edustus

Helena Komulainen, Kuhmo 
(varalla Mervi Seppänen, 

Suomussalmi)
-Tarmo Heikkinen, Hyrynsalmi 

(varalla Matti Pihlajamaa, 
Suomussalmi)

-Kalle Hoppula, Sotkamo 
(varalla Seija Närhi, Sotkamo)

Yhteisöedustus

(uusi) Alpo Heikkinen, 
Suomussalmi (varalla Mari 

Heikura, Kuhmo)
-Arto Tolonen, Ristijärvi 

(varalla Mari Väisänen, 
Ristijärvi)

-Anja Pulkkinen, Kuhmo 
(varalla Juho Kemppainen, 

Hyrynsalmi)

3-kantainen hallitus, laajapohjainen edustus



Kiitos mielenkiinnostanne – ja 

tervetuloa mukaan jäsenenä ja 

kehittäjänä, alueesi hyväksi!

Pirjo.heikkinen@kainuuleader.fi

Paula.seppanen@kainuueader.fi

www.facebook.com/elavakainuu

www.kainuuleader.fi

Pirjo.oikarinen@oulujarvileader.fi

www.oulujarvileader.fi
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