
LEADER POHJOISIN LAPPI RY
Ajankohtaiset kuulumiset yritystuista



LEADER POHJOISIN LAPPI RY

• Maaseudun kehittämisyhdistys
• Päätehtävänä on rahoittaa paikallistason kehittämis- ja 

investointihankkeita sekä yrityshankkeita.
• Toiminta-alue Utsjoelta Sallaan
• Pinta-ala - EU:n suurin Leader-ryhmä
• Hallituksessa on 12 jäsentä ja 12 varajäsentä, kolmikanta. 
• Pj. Eero Jääskeläinen, Inari
• Henkilökunta:

• toiminnanjohtaja Henna Kontsas
• kehittämispäällikkö Annika Kostamo
• hankeassistentti, elinkeinokalatalouden koordinaattori ja yritysneuvoja 
• Lisäksi yhdistys hallinnoi omia hankkeita, joissa työskentelee 

projektihenkilöstöä.
• Lapin kalatalouden toimintaryhmä 

• Inari, Sodankylä, Kemijärvi ja Pello



LEADER TOIMINTA

• Hankeideat lähtevät paikalliselta tasolta esimerkiksi:

• yrittäjät, alueen asukkaat, kylä- sekä muut yhdistykset, kunnat

• Leader rahoittaa yksityis- ja julkisoikeudellisten hakijoiden hankkeita sekä omia 
hankkeita. 

• Ohjelmakauden 2014-2022 ryhmän kokonaisbudjetti oli n. 10,7 miljoonaa euroa. 

• Rahoitus tulee EU:lta, valtiolta ja alueen kunnilta (20%)

• +yksityinen rahoitusosuus

• Rahoitettuja hankkeita n. 290 kappaletta.

• Leader-ryhmät laativat osallistaen kehittämissuunnitelman ohjelmakauden ajaksi, jonka 
mukaisiin hankkeisiin voidaan rahoitusta myöntää. 

• Kehittämissuunnitelman toteuttamisesta tehdään sopimus Maa- ja 
Metsätalousministeriön kanssa.

• Hanketuki vaihtelee yrityshankkeiden 20-40%:n tuesta yleishyödyllisiin 
kehittämishankkeisiin, joissa tuki voi olla jopa 90%. Leader-hankkeissa on aina yksityistä 
rahoitusta.



TULEVAISUUS
• Kausi 2014 - 2022 lähenee loppuaan
• Uusi kausi mahdollisesti huhtikuun aikoihin 

käyntiin
• Hankkeet Ely-keskukselle lokakuun loppuun 

mennessä.
• Tiedetään enemmän yritystukimuodoista kun

lait ja asetukset on säädetty. 

• Seuraa tilannetta
• Facebook: Leader Pohjoisin Lappi
• Instagram: @leaderpohjoisin
• www.pohjoisinlappi.fi



YRITYKSIEN TUETTAVA TOIMINTA 

Yritystoiminnan kehittäminen
Tuki aineellisiin ja aineettomiin 
investointeihin     

Tuki yritystoiminnan käynnistämiseen ja 
kehittämistoimiin.

Yrittäjyyskokeilu

Omistajanvaihdoksen avulla yritystoiminnan 
käynnistäminen

Osa-aikaisen/Päätoimisen yrittämisen 
käynnistäminen

Maatalouden kokeilutuki

Suurimmat erot ELY-keskuksen yritysrahoitukseen 
verrattuna: 

Tukea saa pienet ja aloittavat yritykset alle 5 htv 
Hankekoko maksimissaan 100 000 euroa.





UUSI YRITYSHANKEIDEA

• Voit jo valmistella kevättä 2023 varten
• Liiketaloussuunnitelma
• Kannattavuuslaskelma
• Tarjouspyynnöt
• Karkea kustannusarvio
• Rakennuslupa
• Suunnitelma
• Alustava lainaneuvottelu tai muun 

rahoituksen varmistaminen
• -Hankkeita ei saa aloittaa ennen kuin 

hankkeet on käyty Leaderissa läpi ja otettu 
vireille



TOTEUTUNEITA HANKEITA

• Paihalas Brewery- investoinnit villioluiden valmistusta 
ja myymistä varten

• Parasta Palkisilta!

- Yhteistyöhankkeen tavoitteena oli selvittää, etsiä ja 
kokeilla konkreettisia ratkaisuja, kuinka poron
teurastuksen yhteydessä syntyneitä sivuvirtoja
voidaan hyödyntää kokonaisvaltaisemmin 
kaupallisessa tuotannossa. Hankkeessa suunniteltiin 
ja kokeiltiin uusia koneita ja laitteita sivuvirtojen 
käsittelyyn.

- Etsittiin uusia työtapoja teurastusketjuun sekä 
suunniteltiin teurastamolle uusia sivuvirtojen 
hyödyntämisen mahdollistavia rakenteita. 
Hankkeessa hyödynnettiin asiantuntijoita ja 
paliskuntienvälistä yhteistyötä.

• Lihanjalostamot
• Lukuisia lihanjalostamoja Utsjoelta Sallaan ja 

niiden uusiin tuotteisiin liittyviä investointeja. 
• Marjahillokkeiden valmistus luonnontuotealan 

jalostustoiminnan aloitusinvestoinnit

• Päivin Pirtti, investoinnit B&B toiminnan 
käynnistämiseen

• Keloa Oy, silmälasivalmistamisen investoinnit



HANKKEISIIN TUTUSTUMINEN

• www.pohjoisinlappi.fi
• etsi suurennuslasi
• kirjoita hankkeet
• klikkaa- löydät kaikkien 

hankkeiden julkiset 
kuvaukset



YRITYSNEUVONNAN JATKO?

• Leader Pohjoisin Lappi ry hakee uutta 
yrityshanketta Ytyä Yrittäjyyteen – Nuoret 
voimavaraksi 

• Yhteistyökumppaneina REDU Sodankylän ja 
Kemijärven toimintayksiköt sekä SAKK

• Oppilaitosyhteistyötä, neuvontaa ja sparrausta 
rahoituksen haussa, yritystapahtumia, 
yritysvierailut

• Keskittyy erityisesti nuoriin ja alkaviin yrittäjiin
sekä oppilaitosyhteistyöhön.

• Tukea omistajuudenvaihtoon
• Ideapajoja.
• Tullaan etsimään yhteistyöyrityksiä joilla on 

halukkuutta kehittää toimintaansa.



YHTEYSTIEDOT:
Toiminnanjohtaja Henna Kontsas 
henna.kontsas@pll.fi P.040-7604108
Yritysneuvoja Senja Lakela-Pyykkönen 
senja.lakela-pyykkonen@pll.fi P. 040-1292706

mailto:henna.kontsas@pll.fi
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