
Liikutaan lähellä -teemahanke 
 
Mikä on teemahanke? 
Teemahankkeen tavoite on tuoda Leader-rahoituksen mahdollisuudet myös pienten toimijoiden ulottuville. 
Sen avulla voidaan toteuttaa paikallislähtöisiä pieniä toimenpiteitä, jotka ovat budjetiltaan liian pieniä 
haettavaksi tavallisena Leader-hankkeena.  
 
Teemahankkeessa kootaan pieniä hankkeita yhteen ja hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Sepra. 
Teemahanke sisältää hankesuunnitelman mukaisia alatoimenpiteitä, joita kutsumme alahankkeiksi.   
 
Alahankkeiden sisältö on määritelty teemahankkeen hankesuunnitelmassa ja Liikutaan lähellä -
teemahanke keskittyy yhdistysten pieniin investointeihin.  
 
Kuka voi hakea?  
Alahankkeiden hakijoina voivat olla Leader Sepran toiminta- alueella toimivat rekisteröityneet 
yhdistykset ja yhteisöt. Hakijoilla tulee olla riittävät taloudelliset ja toiminnalliset resurssit 
hankkeen toteuttamiseen. Tuettavan kohteen tulee sijaita Sepran toiminta-alueella.  
 
Mihin rahaa voi saada ja kuinka paljon? 
Liikutaan lähellä – teemahankkeen kautta rahoitetaan luontoon, luonnossa liikkumiseen ja 
lähimatkailuun liittyviä hankkeita. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden 
kustannusarviot ovat 500 – 9000€ ja tukiprosentti on 75 %. 
Omarahoitusosuudeksi hyväksytään sekä raha että vastikkeeton työ.  
 
Tavoitteina on: 
• toteuttaa matkailua tai liikuntaa luonnossa edistäviä pieniä investointeja 
• kyläalueiden viihtyvyyden ja vetovoimaisuuden lisääminen matkailuympäristönä  
• tuoda esiin maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kyläkohteita 
• aktivoida mukaan uusia toimijoita tarjoamalla ideoille helppo rahoitusmalli 
• nostaa alueen vireyttä yhdessä tekemisen kautta.  
 
Alahankkeissa toteutettavien toimenpiteiden sisältönä voi olla mm. 
• kylien ilmettä parantavat toimenpiteet; perinnemaisemat, luontoreitit ja luontoretkikohteet, 

uimarannat, kylien keskeisten paikkojen kunnostus (esim. raivaus/ siivous, kauniin kyläkohteen 
korostaminen valaistuksella yms.)   

• kulttuuri-/retkeily-/ muun yhteisen kohteen opasteet ja infotaulut   
• laavut, grillikatokset ja vastaavat 
• luontoretkikohteiden kehittäminen: polut, pienet sillat, portaat, kaiteet, pitkospuut, nuotiopaikat 
 
Tukea ei myönnetä pelkkiin korjausinvestointeihin eikä hakijan tavanomaiseen toimintaan.  
 
Miten ja milloin alahankkeeksi haetaan? 
Haku teemahankkeessa tapahtuu lomakkeilla 3325B (investointihanke). Hakemuksia ei voi jättää Hyrrä-
järjestelmässä. Lomakkeen allekirjoittaa hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö/henkilöt. 
Lisäksi tarvitaan kustannusarvio, joka perustuu huolelliseen hintatason tarkistukseen.  
 
Hakulomakkeen liitteeksi pyydetään kaikilta hakijoilta selvitys taloudellisesta tilanteesta 
(tilinpäätösasiakirjat tai viimeisin tiliote) ja kopio toimenpide- tms. luvasta, mikäli hanke on se luonteinen, 
että lupa tarvitaan. Mikäli kohde ei sijaitse yhdistyksen omalla maalla, tarvitaan vuokrasopimus tai todistus 
maankäyttöoikeudesta. Rakentamisinvestoinnin ollessa kyseessä toimitetaan myös tarpeelliset piirustukset, 

https://www.suomi.fi/palvelut/lomake/3325b-teemahankkeen-investointitoimenpiteen-suunnitelma-ruokavirasto/f05f1c79-26b7-4ba3-89cc-c778537fd1a0


rakennusseloste ja siihen perustuva kustannusarvio sekä palovakuutus (voi toimittaa myös 
maksuhakemuksen yhteydessä). Muistattehan päättää rahoituksen hakemisesta myös yhdistyksen 
hallituksessa ja kirjata sen pöytäkirjaan.  
 
Tarvittavaa opastusta hakemuksen tekoon on saatavilla Sepran toimistolta, ja toivommekin, että otat 
yhteyttä toimistoon ennen hakemuksen tekemistä.  
 
Haku alkaa 29.1. ja hakemusten tulee olla perillä viimeistään 15.3.2020. Hakemukset liitteineen 
toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen marja.sorvo (at) sepra.fi. 
 
Alahankkeiden valinta ja toteutus  
Määräaikaan mennessä saapuneet hankkeet käydään läpi ja pyydetään mahdollisia lisätietoja. 
Täydennyspyyntöihin on vastattava pikaisesti. Mikäli hakemus on puutteellinen eikä pyydettyjä 
täydennyksiä on toimitettu määräaikaan mennessä, hakemusta ei voida puoltaa rahoitettavaksi.  
Leader Sepran hallitus valitsee teemahankkeeseen mukaan valittavat alahankkeet pisteytyksen mukaisessa 
järjestyksessä. Pisteytys toimi rahoitusjärjestyksenä ja teemahankkeelle ennalta määrätty 
kokonaiskustannusarvio määrittää mukaan valittavien hankkeiden määrän. Sepran hallitus käsittelee 
hankkeet kokouksessaan huhtikuussa 2020. 
 
Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien täytyttävä)  

1. Sepra 2020 -strategian mukaisuus  
2. Paikallislähtöisyys  
3. Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti  
4. Pyrkimys luoda uutta 

 
Teemahankkeen kriteerit (jokaisesta täyttyvästä kriteeristä 0-2 pistettä, vähintään yhden täytyttävä)  

1. Hankkeella parannetaan matkailu- tai luontoliikuntatarjontaa 
2. Hanke parantaa alueen vetovoimaisuutta 
3. Hakija ei ole aiemmin hyödyntänyt Leader-rahoitusta  
4. Hanke lisää vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä   
5. Hanke aktivoi nuoria  

Lisäksi Sepran hallitus myöntää tarpeellisuusharkinnan jälkeen hankkeelle 0-5 tarpeellisuuspistettä sen 
mukaan, miten hyvin hanke toteuttaa Sepran strategiaa ja miten tarpeellinen hanke on hakijalle/alueelle. 
 
Valinnan jälkeen Sepra tekee kirjallisen sopimuksen valittujen alahankkeiden toteuttajien kanssa. 
Sopimuksella varmistetaan tuen myöntämisen ja maksamisen edellytysten täyttyminen sekä tuen ehtojen 
noudattaminen. Alahankkeiden virallisesta päätöksestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus.  
 
Tuen ulkopuolelle jäävien hankkeiden hakijoille ilmoitetaan kielteisestä päätöksestä ja sen perusteluista 
sähköpostitse.  
 
Alahankkeiden toteuttaminen voi alkaa vasta kun siihen on saatu Leader-ryhmältä lupa.  Alahankkeiden 
toteuttajilla on velvollisuus toteuttaa hankkeitaan hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Alahanke on 
kertakorvausmallissa toteutettava tarkalleen suunnitelmien mukaisesti eikä muutosta voi hakea muilta 
osin kuin jatkoajan suhteen. 
 
Alahankkeiden toteuttajilla on oltava taloudelliset resurssit järjestää hankeaikainen rahoitus, tuki 
maksetaan jälkikäteen toteutuneita hyväksyttäviä kustannuksia vastaan. Tuen maksua haetaan ala-
hankkeiden toteutusaikataulusta riippuen 2-4 erässä useampi alahanke kerrallaan ennalta sovitun 
aikataulun mukaan. Yhteen alahankkeeseen maksua voi hakea vain kerran hankkeen valmistumisen jälkeen.  
 



Alahankkeiden toteuttajat laativat hankkeistaan loppuraportit, joissa kuvataan hankkeen tavoitteet ja 
saavutetut tulokset. Lisäksi hankkeen eteneminen todennetaan valokuvin. Sepra kokoaa raportit ja 
valmistelee hankkeen loppuraportin.  
 
Alahankkeiden tulee olla toteutettuna 31.10.2021 mennessä.  
 
Leader Sepra hakee ja siirtää hankkeelle myönnettyä tukea toteutuneiden ja hyväksyttävien kustannusten 
perusteella yhteisesti sovitun aikataulun mukaan, viimeisen kerran toimenpiteiden toteutuksen päätyttyä. 
Hakija vastaa alahankkeen raportoinnista ja maksuhakemuksen toimittamisesta myöhemmin 
ilmoitettavaan määräaikaan mennessä.  
 
Jos tuntuu hankalalta, ota yhteyttä Sepran toimistoon, neuvomme lisää! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

TEEMAHANKE LYHYESTI 
• hakuaika 29.1.-15.3.2020 
• toteutusaika 31.10.2021 asti 
• tukiprosentti 75% 
• kustannusarvio 500-9000 € 
• hakijana yhdistys, tuettava kohde sijaitsee Sepran alueella 
• pienet yleishyödylliset luonto/luontoliikunta/matkailuinvestoinnit 

 
HAKEMUS LYHYESTI 

• kirjoita hankesuunnitelma, pohjan löydät tästä. 
• laske kustannusarvio 
• tee hankehakemus, pohja on tässä.   
• toimita liitteet: 

- yhdistyksen viimeisin tilinpäätös 
- talkootyösuunnitelma 
- hintavertailut hankinnoista.  
- jos rakennetaan vuokratiloissa tai -maalla, vuokrasopimus ja omistajan hyväksyntä 

investoinneille 
- mahdollinen toimenpide- tai rakennuslupa  

• teemahanke toteutetaan kertakorvausmallilla eli maksatuksen haku on yksinkertaista. Kuitteja ja 
kirjanpitoa ei maksatuksen yhteydessä tarvita. Hankinta tai rakentaminen todennetaan raportilla 
ja valokuvilla. 

 

http://www.karhuseutu.fi/files/1787/Hankesuunnitelmapohja_teemahanke_KS.docx
http://www.karhuseutu.fi/files/1785/Investointiteemahankehakemus.pdf
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