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Rahoituslähteet
yhdistyksille ovat
moninaisia

Toiset
ihmiset

Yhdistyksen
jäsenet
Rahankeräys

yritykset

Tapahtumat
• Jäsenmaksut, varainhankinta ja yritysyhteistyö
• Asiakas- ja palvelumaksut

Kunta

• Keskusjärjestöt tai -liitot
• Apurahasäätiöt ja rahastot

Valtio
Ministeriöt

Järjestöt voivat toteuttaa erilaisia varainhankintakampanjoita ja -keräyksiä,
vastaanottavat tavaralahjoituksia, merkkipäivälahjoituksia ja testamentteja sekä
keräävät varoja esim. tuotemyynnillä.
Yritysten antamat lahjoitukset, sponsorointi ja toiminnallinen yritysyhteistyö ovat yksi
tapa saada lisäresursseja järjestön toimintaan.
Asiakas-, palvelumaksut ja vuokrat ovat merkittävä tulonlähde järjestöille, jotka
tuottavat palveluita ja saattavat myydä niitä esimerkiksi kunnalle.

Eurooppa

STEA
avustuskeskus

EUROOPAN
ALUEKEHITYSRAHASTO
(EAKR)

THL

STM

Rakennerahastot
OKM

VEIKKAUS
EUROOPAN
UNIONI

EUROOPAN
SOSIAALIRAHASTO
(ESR)

MMM
EUROOPAN
MAASEUTURAHASTO
MMM

~ Yleisiä

rahoituskanavia ~

STM
ELY-keskukset
Maakuntien liitot,
esim. Pirkanmaan
liitto
Tekes

Veikkauksen pelitulot ministeriöiden
rahoituslähteissä
Vuoden 2017 alussa Raha-automaattiyhdistys (RAY), Veikkaus Oy ja Fintoto Oy yhdistyivät yhdeksi isoksi
rahapeliyhtiöksi, jonka nimi on nykyisin Veikkaus. Veikkauksen pelien tuotto käytetään kaikkien Suomessa asuvien
hyväksi. Voittovarat käytetään avustuksiin, joiden jaosta päättävät ministeriöt. Avustuskohteita on tuhansia ympäri
Suomea ja kertyvää rahaa miljardi euroa vuosittain.
q Rahoituksessa ja avustuksissa rahoittavat tahot ovat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö
sekä maa- ja metsätalousministeriö
q Tahot, joilta avustuksia käytännössä haetaan, avustushakemuksia käsittelevät ja rahoitusta myöntävät ovat
esimerkiksi STEA, Avi (Aluehallintavirasto), ELY (Elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskus), Opetushallitus jne.
Hakuprosesseja hoitavia ja avustusten käyttöä valvovia tahoja on useita.
q Avustuksista päättävät ministeriöiden lisäksi paikallisesti kunnat.

Veikkausvoittovarojen
jaon kohteet ja
kohderyhmät:
OKM

STM, STEA

MMM

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
• Työllisyyden edistäminen

• Taide

• Sairaus- ja vammaistyö

• Liikunta

• Omaishoito

•

• Ikääntyvät

• Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö

Liikunnallisen elämäntavan edistäminen

• Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuustyö
• Arjen kriisitilanteet
• Lapsi-, perhe- ja nuorisotyö
= Avustukset sosiaali- ja terveysalan järjestöille

= Avustukset taiteen, liikunnan, tieteen ja
nuorisotyön alan järjestöille

•

Hevosurheilu ja –kasvatus

Esimerkiksi..
Veikkaus Oy:n tuotosta käytetään 43
prosenttia terveyden ja sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämiseen.

Matti pelaa netissä rahapeliä.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset
jakaa sosiaali- ja terveysministeriö ja
käytännön avustustyötä sillä sektorilla
tekee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskus, STEA.
Vuonna 2017 sosiaali- ja terveysministeriö
myönsi avustusta sosiaali- ja terveysalan
yhdistyksille ja säätiöille lähes 2000
kohteeseen yhteensä 317,6 miljoonaa
euroa.
Vuonna 2018 STM:n jakama määrä on
suurempi kuin aiemmin, Sosiaali- ja
terveysministeriö jakaa rahapelitoiminnan
tuotoista avustuksia järjestöille yhteensä
342 miljoonaa euroa. STM, 1/2018

Matti ei voita. Rahat saa Veikkaus.

Voittovarat ohjautuvat sosiaali- ja
terveysministeriölle.

Maija on projektijohtaja läheisessä
sosiaali- ja terveysalan järjestössä.
Maija hakee avustusta
yhdistyksellensä Sosiaali- ja
terveysjärjestöjen avustuskeskus
STEA:sta ja lähettää heille sähköisen
hakemuksen.

STEA esivalmistelee ja sosiaali- ja
terveysministeriö antaa päätöksen
avustuksesta, joka on yhdistykselle
päätetty myöntää.

Järjestö saa avustuksen ja pystyy
nyt aloittamaan uuden hankkeen,
jossa tuetaan elämän kriisitilanteita
kohdanneita nuoria ja aikuisia.

Julkisia rahoituslähteitä maakuntatasolle
Maakunnissa toteutettaviin hankkeisiin on käytettävissä useita rahoitusvälineitä. Jokaisella rahoitusvälineellä on
omat tavoitteensa, joiden toteutumista sillä tuetaan. Hakija ja hankeidea vaikuttavat mahdollisen rahoittajatahon
valintaan. Ennen avustushakemukseen ryhtymistä on hyvä ottaa selvää rahoittajatahoista sen varmistamiseksi, että
hankeidea sopii toteutettavaksi kyseisellä rahoitusmuodolla.
Alla on keskeisiä rahoituslähteitä esim. Pirkanmaan kehittämisen näkökulmasta:

Euroopan maaseudun
kehittämisen
maatalousrahasto,
(maaseuturahasto)

Maakunnan
kehittämisraha
Euroopan sosiaalirahasto

AIKO-rahoitus

Euroopan aluekehitysrahasto

j

Euroopan maaseuturahasto
• Suomi saa rahastosta tukea omiin maaseutualueisiin.
• Maaseuturahasto tukee nimensä mukaisesti maaseudun kehittämiseksi tehtävää työtä. Maaseuturahaston
tavoitteissa ovat kestävä kasvu, elinkeinojen kehittäminen ja elämänlaadun parantaminen maaseudulla.
Maaseutuohjelman hyöty kohdentuu viljelijöille, maaseudun yrityksille, maaseudun asukkaille sekä koko
ympäristölle.
• Suomi on laatinut omista tarpeistaan lähtöisin olevan maaseudun kehittämisohjelman/-t
• Maaseuturahaston varoja myönnetään kahden tällä hetkellä käynnissä olevan ohjelman kautta, joita ovat
-Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma
-Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelma
Näistä käytetään myös lyhyemmin nimitystä
Maaseutuohjelma ja yleensä sillä tarkoitetaan
Manner-Suomen maaseudun ohjelmaa

• Ohjelmissa EU-rahoitusta täydennetään kansallisella rahoituksella.
• Tukea voi hakea paitsi maaseudulla toimivien yritysten kehittämiseen, yhtälailla muun muassa ympäristön tilaan,
palveluihin ja viihtyisyyteen liittyviin kehittämishankkeisiin.
• Ohjelmakaudella 2014-2020 maaseutuohjelmassa on tarjolla reilut 8 miljardia euroa paremman maaseudun
kehittämiseksi.
• Maaseutu.fi Runsaasti lisätietoa, suoraan sivuille tästä. Lisää tietoa maaseutuohjelmasta ja siitä kuka siitä hyötyy
tästä linkistä

Euroopan
maaseuturahasto
Yrittämisen ja elämisen edellytyksiä maaseudulla
parannetaan Euroopan maaseudun kehittämisen
maatalousrahaston nk. Maaseuturahaston kautta.
Paikallisinta kehittämistoimintaa maaseudulla
rahoitetaan Leader-toimintaryhmien kautta.
Pirkanmaalla toimivat alueelliset maaseudun
kehittämisyhdistykset eli Leader-ryhmät ovat

• Joutsenten reitti ry on yksi maan 54 alueellisesta
kehittämisyhdistyksestä. Yhdistyksen tavoitteena on
ruohonjuuritason kehittämishankkeita aktivoimalla ja rahoittamalla
parantaa maaseudun elämän laatua. Toimialue neljä kuntaa: Huittinen,
Hämeenkyrö, Punkalaidun ja Sastamala.
• Kantri ry on Leader-ryhmä ja paikallinen kehittäjä, joka toimii Tampereen
seutukunnan alueella. Yhdistyksen yhtenä tarkoituksena on rahoituksen
jakaminen maaseudun kehittämiseen. Tavoitteisiin kuuluu asukkaiden
henkisen ja yleisen taloudellisen hyvinvoinnin parantaminen sekä
ympäristön kehittäminen asukkaiden hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun
näkökulmasta. Toimialueena kunnat: Lempäälä, Orivesi, Pirkkala
ja Vesilahti sekä Kangasalan, Nokian, Tampereen ja Ylöjärven
maaseutualueet.

Ø Kantri

• Pirkan Helmi on paikallinen maaseudun kehittämisyhdistys eli Leaderryhmä, jonka tavoite on kannustaa alueen asukkaita kehittämään omaa
asuinseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään uusia
työpaikkoja ja yrityksiä. Pirkan Helmen toimialueen muodostaa eteläinen
Pirkanmaa - Urjala, Akaa, Valkeakoski ja Pälkäne.

Ø Pirkan Helmi

• PoKo ry on maaseudun kehittämisyhdistys, jonka toimialueena ovat
Juupajoki, Mänttä-Vilppula, Ruovesi ja Virrat.

Ø Joutsenten reitti

Ø PoKo
Ø Aktiivinen Pohjois-Satakunta

• Aktiivinen Pohjois-Satakunta toimii alueella Ikaalinen, Parkano,
Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Merikarvia, Pomarkku
ja Siikainen

Euroopan maaseuturahasto
Mihin maaseuturahaston (maaseutuohjelman)
avustusta voidaan hakea?
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta avustetuilla
hankkeilla voi toteuttaa monia ideoita. Avustusta voi hakea
monenlaisiin maaseudun palveluja ja elämänlaatua parantaviin
kehittämishankkeisiin, investointeihin sekä maatilan
kehittämiseen ja ympäristötoimiin.
”Kyläläiset ovat usein itse parhaita ratkomaan oman kylänsä
kehittämistarpeita. Hankkeiden avulla voitte itse vaikuttaa
siihen, millaista kotiseudullanne on asua ja yrittää.

→ Voisitteko parantaa kylän palveluita yrittäjien
yhteistyöllä tai uusilla toimintatavoilla?
→ Tarvitaanko kokoontumispaikka tai vahvempi
verkkoyhteys?
→ Tai lähtisittekö kunnostamaan luonto- tai
kulttuurikohdetta, joka lisäisi kotikylän
viihtyisyyttä, lisäisi nuorten
harrastusmahdollisuuksia ja houkuttelisi kävijöitä
kauempaakin?
→ Kehittämis- ja investointihankkeilla voi toteuttaa
näitä ja monia muita ideoita, jotka parantavat
maaseudun palveluja ja elämänlaatua.
Hankkeiden tuloksista hyötyvät alueen yrittäjät ja
asukkaat. Hankkeissa voi myös järjestää
koulutusta, tiedottaa ja edistää yhteistyötä ja
innovaatioita. Mahdollisuuksia riittää niin pieniin
kuin suuriinkin tekoihin.”
Esitteen lähde
tästä linkistä

Euroopan maaseuturahasto
Mistä maaseuturahaston avustusta haetaan?
• Maaseuturahaston ohjelmiin sisältyvää rahoitusta eli maaseudun kehittämistukia haetaan paikallisista Leaderryhmistä ja ELY-keskuksista. Tuet maksetaan Maaseutuviraston (Mavi) kautta.
• ELY-keskukselta haettaessa hankkeen on oltava ELY-keskuksen johdolla laaditun alueellisen maaseutuohjelman
(maaseudun kehittämissuunnitelman) mukainen.
• Omalta Leader-ryhmältä haettaessa hankkeen tulee osaltaan olla kyseisen Leader-ryhmän kehittämisstrategian
mukainen ja toteuttaa sen painoalueita.
• Pääsääntöisesti ELY-keskukset rahoittavat alueensa tilojen ja muiden yritysten investointeja, ympäristön
kunnostukseksi tehtäviä investointeja ja alueensa kehittämishankkeita.
• Leader-ryhmät puolestaan myöntävät rahoitusta pääsääntöisesti erilaisiin paikallista viihtyisyyttä ja palveluja
parantaviin hankkeisiin ja yritysten investointeihin. Suomessa on 54 Leader-ryhmää, jotka jakavat
maaseutuohjelman tukia paikallisiin tarpeisiin perustuen.
• Oriveden kaupunkia palvelee Kantri ry ja ELY-keskuksista paikallisesti Pirkanmaan ELY-keskus, josta tukea haetaan
sähköisen Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Näiden lisäksi joissain tapauksissa voi ottaa yhteyttä oman kunnan
maaseutupalveluihin.
Voit tutustua alueemme Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelmaan 2014-2020, tästä linkistä

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma, kehittämistarpeet ja painopistealueet
• Pirkanmaan maaseudun strategiatyön 2014–2020
lähtökohtana löytää maaseudun ihmisten ja
organisaatioiden kehittämistarpeet ja tavoitteet sekä
kehittämistyön painopistealueet. Pirkanmaalla
toteutettiin työkokouksia, työpajoja ja seminaareja, ja
työpajojen tulosten perusteella esiin nousi yhdeksän
kehittämistyön painopistealuetta eli
kehittämisteemaa, jotka kerrotaan tässä.
• Listattujen teemojen lisäksi työpajoissa läpileikkaavina
teemoina esiin olivat nousseet mm. kaupungin ja
maaseudun välisen vuorovaikutuksen tiivistäminen
sekä hallinnon joustavuuden lisääminen.

1) Maaseudun yritystoiminnan kehittäminen
2) Asumisen mahdollisuuksien edistäminen
3) Osaamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
4) Elintarviketuotannon laadun ja kannattavuuden
parantaminen
5) Lähienergian tuotannon ja käytön edistäminen
6) Maaseudun ihmisten yhteisöllisyyden ja yhteistyön
edistäminen
7) Metsien hoidon ja metsään liittyvien elinkeinojen
kehittäminen
8) Biotalous ja biomateriaalien mahdollisuuksien
selvittäminen
9) Maaseutuympäristön hoito

Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma, kehittämistarpeet ja painopistealueet
Vielä paikallisemmin suunnitelmassa Maaseutualueiden tavoitteet/ Tampereen seutu
- seudun keskeisimmät kehittämisteemat:
1. Maaseuturakentamisen ja siihen liittyvän osallistavan
maankäytön suunnittelun edistäminen
2. Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksen
edistäminen
3. Metsien monimuotoinen hyödyntäminen
4. Elinkeinotoiminnan, tutkimuksen ja kehittämisen
verkostojen tiivistäminen
5. Omaehtoinen ympäristösuojelu ja –hoito

Tarkemmin maaseudun kehittämisen tavoitteisiin ja
prioriteetteihin voit halutessasi tutustua
kehittämissuunnitelmassa, linkki asiakirjaan.

Maaseutu.fi – käytännönläheistä tietoa
Katso Maaseutu.fi –sivustolta etusivun osiot esim. ”Palvelut ja puitteet
uuteen uskoon”, ”Kylillä tehdään yhdessä” tai ”Nuoret puikoissa”
hyödyllistä tietoa oman maaseutukunnan kehittämiseen. Myöskin
maaseutu.fi alta kohdasta Maaseutuverkosto
(=maaseutuohjelman toteuttajien sivusto).
Maaseutu.fi > tuenhakijalle >

Tutustu tuenhakijan tärppeihin, esimerkiksi:
Näin saat kyläsi puhaltamaan yhteen hiileen, siirry sivulle
Viisi vinkkiä kylätalon kunnostajalle, siirry sivuille
Näin virkistät kylätoimintaa, siirry sivulle
Onnistuneen hankkeen resepti, siirry sivulle

Pirkanmaan ELY-keskus
Toiminta-alueet: Akaa, Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Kihniö, Lempäälä,
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Punkalaidun, Pälkäne, Ruovesi,
Sastamala, Tampere, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 38 (Attila); Pellavatehtaankatu 25
Postiosoite: PL 297, 33101 TAMPERE
Puhelin: 0295 036 000
Sähköposti: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi
Pirkanmaan ELY-keskus on avoinna
arkisin klo 8.00-16.15. Suoraan Sivuille

Leader-toimintaryhmät &
Leader-rahoitus
Leader rahoitus syntyy pääasiassa EU:n
maaseuturahaston varoista. Rahoittajissa
maaseuturahasto (42%), valtio (38%) ja kunnat (20%)
Leader-rahoitusta voidaan hakea:
• yleishyödylliseen kehittämishankkeeseen
• yleishyödylliseen investointihankkeeseen
• yrityshankkeeseen
Tukea voi saada hankkeesta riippuen, 20–90%
hyväksyttävistä kuluista. Rahoituksen yksityiskohdista
tukiprosentteineen saat tietoa oman alueesi Leaderryhmästä.
Rahoituksen mahdolliset hakijat: esimerkiksi alueen
yhdistykset, alle 10 henkilötyövuotta työllistävät
yritykset, kunnat, oppilaitokset ja säätiöt.

Mitä ja mihin?
• Leader-ryhmä aktivoi, innostaa, tiedottaa, kouluttaa ja toimii hankkeiden toteuttajien apuna. Leader on siis paitsi
rahoitusta, myös toimintaa ja neuvontaa. Kaikki neuvontapalvelut ovat maksuttomia.
• Leader- toiminnan kantavana ajatuksena on valjastaa paikallisten asukkaiden oma asiantuntemus, osaaminen ja
toiminta alueen kehittämistyöhön. Leader-rahoituksen tarkoitus on kehittää alueen elinvoimaisuutta asukkailta
kumpuavien ideoiden ja tarpeiden pohjalta.
• Yhdistysten haettavissa oleva tuki on tultava luonteeltaan yleishyödylliseen käyttöön, ts. on tyypiltään
yleishyödyllinen kehittämiseen tai investointiin kohdistuva hanke.
Rahoitushaun valintaa ohjaa kuitenkin tietyt periaatteet kuten kaikissa rahoituslähteissä…
• Hyvällä hankkeella on selkeä tarve, ja sen vaikutukset kantavat pitkälle hankkeen päättymisen jälkeen.
• Rahoituksen hakuun vaikuttaa toivotun rahoituksen käyttökohde ja tarkoitus. Rahoitettavien hankkeiden tulee
vastata paikallisen Leader-ryhmän kehittämisstrategian tavoitteita. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy
Suomen 54 Leader:in srategiat.

• Leader-ryhmät toimivat kehittämisstrategian pohjalta,
jonka ne laativat yhdessä alueen asukkaiden kanssa.
Strategia ohjaa Leader-ryhmän hallituksen toimintaa,
kun se tekee päätökset rahoitettavista hankkeista.
• Tuen myöntämisestä Leaderin hallituksessa ovat
päättämässä paikalliset ihmiset.
• Esim. Kantri ry ottaa vastaan hakemuksia jatkuvasti,
mutta hakemukset käsitellään johtokunnan
kokouksissa, mikä rytmittää hakemusten jättämistä.
Seuraavan johtokunnan kokouksen ajankohta
päätetään aina kokouksessa, esim. viimeisin Kantrin
kokous pidettiin 10.4.2018, johon hakemusten tuli olla
valmiina 29.3.2018 eli noin puolitoista viikkoa
aiemmin (viim. 10 pvää aiemmin).
• Leader-rahoitusta haetaan sähköisesti Hyrräjärjestelmän kautta. Hakemuksen liitteisiin tarvitaan
mm. hankesuunnitelma ja kustannusarvio, selvitys
hakijan taloudellisesta tilanteesta,
investointisuunnitelmat, tarvittavat luvat, mahdolliset
vuokrasopimukset, piirustukset. Myös kustannusten
kohtuullisuuden arvio, yhdistysrekisteriote ja
yhdistyksen säännöt sekä kopio kokouspöytäkirjasta,
jossa rahoitushakemuksen jättämisestä on päätetty.

Katso sivut Leader Suomi! Tästä.
ORIVESI > Katso sivut Kantri ry!

Kantri ry & kehittämisstrategia
• Kantrilta haettavien hankkeiden ja yritystukien on sovittava Kantrin strategiaan
• Ohjelmakaudella 2014- 2020 hankkeiden valinta perustuu julkisiin ja avoimiin valintakriteereihin
• Kantrin johtokunta päätti 13.2.2018 seuraavista rahoituslinjauksista:
- hankkeen tuki korkeintaan 30 000 € (aiemmin enint. 80 000 €)
- yleishyödyllisen hankkeen (kehittäminen ja investointi) tuki on pääsääntöisesti 50 % (ts. koko hankkeen hyväksytyistä
kustannuksista 50%)
• Minimi tuki Kantrista on 5000e
• Yksityinen rahoitus voi olla yhdistyksen omaa rahaa ja/tai vastikkeetonta työtä ns. talkoita

”Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä 2014-2020”
Kolme toimintalinjaa, joihin kehittäminen ohjattu:
1. Ympäristövastuinen asuminen (20 % osuus kokonaisrahoituksesta)
2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 % -II-)
3. Paikallinen yrittäjyys (35 % -II-)

Vastuu yhteisöstä ja ympäristöstä
Kantrin strategia 2014–2020
Kehittämisstrategian painoalueet:
Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso

Paikallinen yrittäjyys

Ympäristövastuinen asuminen

Tavoite: Alueen yhteisöt yhteisöllisemmiksi,
huomioon myös erityisryhmät. Kansain- ja
alueidenvälinen yhteistyö vakiintuu. Naiset
ja nuoret osallistuvat hankkeisiin
aktiivisesti. Paikallinen kulttuuri on
merkittävä osa alueen vetovoimaa.
Rahoitetaan hankkeita, joiden tarkoitus on
lisätä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.
Esimerkiksi yhteisön käytössä olevat tilat tai
uudet toimintamuodot, nuoriin ja/tai
muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeet,
kulttuuri tai kansainvälistyminen. Osaalueen arvioitu osuus Kantrin
kokonaisrahoituksesta, 45%.

Tavoite: Paikallinen yrittäjyys, joka
perustuu ympäristön ja yhteisön
kannalta vastuulliseen toimintaan ja
tarjoaa toimeentulon aikaisempaa
useammalle. Rahoitetaan
hankkeita, joilla edistetään
paikallista yritystoimintaa tai siihen
liittyvää osaamista. Esimerkiksi
yritykset, jotka edistävät myös
muita Kantrin tavoitteita tai
yritykset, jotka ovat innovatiivisia.
Osa-alueen arvioitu osuus Kantrin
kokonaisrahoituksesta, 35%.

Tavoite: Kantrin toiminta-alueeseen
kohdistuva ympäristö voi aikaisempaa
paremmin ja sen käyttö on kestävää.
Alueella mahdollistuu
monimuotoinen asuminen.
Rahoitetaan hankkeita, jotka
parantavat ympäristön tilaa tai
vähentävät sen kuormitusta.
Esimerkiksi maankäyttöön tai
ympäristöön liittyvät suunnitelmat,
siihen liittyvän tietoisuuden
lisääminen sekä ympäristöön,
energiaan ja erityisesti vähähiiliseen
talouteen liittyvät investoinnit. Osaalueen arvioitu osuus Kantrin
kokonaisrahoituksesta, 20%.

Koko dokumentti strategiasta löytyy täältä
sekä Kantrin valintakriteerit hankeavustuksiin tästä.

Kantri ry:n Nuoriso Leader 2015-2020
• Nuoriso-leader hakija voi olla yhdistys, muu yhteisö tai ryhmä. Ryhmässä on oltava vähintään kolme alle 25vuotiasta jäsentä. Ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on yksi ryhmän nuorista sekä yksi nimetty
vastuuaikuinen. Rahoitusta haetaan kirjallisesti Kantri ry:ltä ja haku-ajat vuoden aikana helmi-, touko-, elo-, ja
marraskuun loppuun mennessä.
• Idea on käynnistää lapsille-nuorille suunnattua toimintaa sekä saada nuoria mukaan kehittämistyöhön ja
projekteihin. Tukea voidaan myöntää hankkeisiin, joissa lasten ja/ tai nuorten rooli on aktiivinen.
(Vaihtoehtoisesti hanke voi kohdistua pakolaisiin tai turvapaikanhakijoihin).
• Projekti voi olla esim. tapahtuman järjestäminen, osallistuminen siihen tai yhteisten harrastusvälineiden
hankinta.
• Tuki Nuoriso-leaderin kautta on 100-1000e/ projekti ja projektin kesto enintään yksi vuosi. Tuki on 80%
kokonaiskustannuksista ja omarahoituksen osuus voi olla ns. talkootyötä.
• Lue lisää Kantrin sivustolta säännöistä .

Hanketyypit
Kehittämishanke =Yleishyödyllinen
kehittämishanke tai yhteistyöhanke

Yleishyödyllinen investointihanke

Hankkeen tarkoitus on luoda uutta tai kehittää olemassa
olevaa jollain tapaa paremmaksi. Hanketuki ei voi
kohdistua kuntien lakisääteisiin tehtäviin tai hakijoiden
vakiintuneisiin toimintoihin. Yleishyödyllisen
kehittämishankkeen tunnuspiirteisiin kuuluu se, että
hanke hyödyttää mahdollisimman montaa
toteuttamisalueensa asukasta. Hanke voi olla paikallisten
palvelujen kehittämiseen, kylätoimintaan,
paikalliskulttuurin vaalimiseen tai ympäristön
viihtyisyyden lisäämiseen liittyvää toimintaa.

Yleishyödyllinen investointi tarkoittaa sellaista
pitkäaikaista hankintaa, joka on avoimesti alueen
asukkaiden ja muiden toimijoiden käytettävissä.
Investointihankkeessa voidaan esimerkiksi ostaa tai
remontoida jokin yhteinen kokoontumis- tai harrastustila
ja hankkia sinne tarvittava varustus. Investointi voi olla
siis esim. käyttöomaisuuden hankkimista, rakentamista
tai remontoimista. Mahdollista on myös erilaisten
laitteiden hankkiminen yhteiskäyttöön tai yhteiseen
tilaan. Myös tekijänoikeuksilla suojattuja käyttöoikeuksia
voidaan hankkia paikalliskulttuurin kehittämiseksi. Hanke
voi tarkoittaa vaikkapa ulkoilureitin perustamista tai
ympäristö- tai kulttuurikohteen kunnostamista.
Investoinnin on oltava vähintään viisi vuotta
yleishyödyllisessä tarkoituksessaan, joka
hankerahoitushaun hetkellä sille on aiottu.

Yhteistyöhankkeessa vähintään kaksi osapuolta, esim.
yritykset yhdessä, yritykset ja kehittäjät tai kehittäjät ja
tutkijat, kehittävät elinkeinoja. Hankkeen tulosten
kuitenkin tulee pääsääntöisesti olla muidenkin kuin
yhteistyöhön osallistuvien hyödynnettävissä. Hankkeessa
esimerkiksi kartoitetaan ja kootaan yritysten
kehittämistarpeita. Hanketyyppi soveltuu myös uusien
yrittämisen mahdollisuuksien tai markkinoiden
etsimiseen. Yhteistyöhanke jakautuu alatyyppeihin.

Hanketyypit
Koulutus- tai tiedonvälityshanke

Teemahanke

Koulutushankkeella nimensä mukaisesti lisätään
osaamista kohdealueella esim. viljelijöiden,
metsänomistajien, elintarvikealan yrittäjien, muiden
maaseudun yrittäjien tai kylien kehittäjien ja maaseudun
asukkaiden osaamista. ELY-keskukset voivat rahoittaa
yrittäjien koulutuksia. Leader-ryhmät voivat tukea
yrittäjien sekä myös maaseudun asukkaiden ja
toimijoiden kouluttamista. Koulutus voi olla vaikkapa
tietotekniikan hyödyntämiseen liittyvää ja koulutuksen
on kohdistuva aina ryhmälle. Koulutus voidaan toteuttaa
eri muodoin eikä kurssi ole ainoa mahdollisuus. Koulutus
voi toteutua laajuudeltaan 20 - n.1200 oppitunnin
haarukassa. Ammatilliseen tutkintoon johtavaan
koulutukseen tukea ei ole tarkoitettu.
Tiedonvälityshankkeella voidaan välittää tietoutta
yrityksille, yhteisöille ja alueen asukkaille. Tiedon
välittäminen voi tarkoittaa energia-, ympäristö- ja
maaseututietoutta ja lisäksi tietoa uusista menetelmistä,
joilla liiketoimintaa voidaan oleellisesti parantaa.
Tiedonhankintahankkeella ei ole määritelmiä liittyen
tietouden jakamisen kestoon.

Teemahankkeet on tarkoitettu vain Leader-ryhmille ja
niitä voivat hakea vain Leaderit. Teemahankkeella
kootaan yhteen sellaisia pieniä yleishyödyllisiä
investointeja tai kehittämistoimia, joita yksinään ei
rahoitettaisi (tuen osuus alle 5000e) tai joita ei muuten
pystyttäisi toteuttamaan. Teema/-t pohjautuvat Leaderryhmän omaan strategiaan. Teemana voi olla esimerkiksi
yhdistysten pienet investoinnit,
harrastusmahdollisuuksien parantaminen,
nuorisohankkeet, tilojen kunnostaminen tmv.
Teemahankkeeseen valittavat toimenpiteet etsitään
avaamalla niitä koskeva haku, josta Leader tiedottaa. Kun
mielessä on idea, joka sopisi osaksi teemahanketta,
kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään.

Lähde ja lisätietoa hanketyypeistä:
Leader / Hanketoimijan käsikirja

Muistathan, että…
Paikallisesti tietoa
avustusmahdollisuuksista, neuvoa ja
opastusta kaikkiin kehittämisideoita,
hanketta ja rahoitusta koskeviin kysymyksiin
on saatavissa paikallisesta Leadertoimintaryhmästäsi.

Toiminnanjohtaja: Kari Kylkilahti
Hankeaktivaattori: Joanna Järvinen

Lue kuulumisia Pirkanmaan Leader-ryhmien tukemista
hankkeista mm. Leader Pirkanmaa -nettilehti

Pomoottori ry
• Aiempi maaseudun kehittämisyhdistys, toiminta

•
•
•

•
•
•

Leader-ryhmänä loppui toiminta-alueen supistuttua
kuntaliitosten myötä. Leader-rahoitusta jatkavat
Kantri ry, PoKo ry ja Pirkan Helmi ry.
Vaikkei EU-rahoitteisena Leader-ryhmänä toimi
enää, yhdistystoiminta kuitenkin on jatkunut.
Vuoden 2017 vuosikokouksen myötä Pomoottori
ry:n hallitus avasikin yhteisörahoituksen hankehaun.
Yhteisörahoitus on käytettävissä Juupajoen,
Kuhmalahden, Oriveden ja Pälkäneen toimijoille
pienimuotoisen kehittämistyön tueksi tähdäten
alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseen.
Rahoitusta pieniin hankkeisiin 2018 ja mahdollisesti
myös 2019
Pomoottorin sivuille www.pomoottori.fi
Yhteystiedot: yhteisorahoitus@pomoottori.fi

Mahdolliset hakijat:
-Yhteisörahoitus voi olla osarahoitusta voittoa
tavoittelemattomaan paikalliseen kehittämistoimintaan.
-Vain pienet kehittämishankkeet/-toimet (avustus enint. 5000
euroa).
- Avustettavat: yhdistykset, muut rekisteröidyt tahot, joskus
poikkeustapauksissa hallituksen harkinnalla rekisteröimättömät
toimikunnat.
-Avustuksen myöntämisestä päättää Pomoottori ry:n hallitus
-Avustusmäärä enint. 80% hyväksytystä kustannusarviosta,
pääsääntö väh. 20 % omarahoitusosuus. Maksatus jälkikäteen.
-Katso Pomoottorin verkkosivuilta ohjeet hakemiseen &
säännöt (2018).

STEA
• STEA eli sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus on
STM:n yhteydessä toimiva itsenäinen
valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n
pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen hankkeisiin
kohdistuvia avustuksia. STEA aloitti toimintansa vuoden
2017 alusta, kun RAY:n toiminta siirtyi sosiaali- ja
terveysministeriön yhteyteen (RAY, Veikkaus ja Fintoto
yhdistyivät).
• STEA vastaa Veikkausvoittovaroista sosiaali- ja
terveysjärjestöille myönnettävien harkinnanvaraisten
avustusten valmistelusta, maksamisesta, käytön
valvonnasta sekä vaikutusten arvioinnista. STEA on
käytännössä STM:n kohdistuvien avustushakemusten
käsittelijä, esipäätösten tekijä ja hankkeita valvova
viranomainen.
• STEAn avustukset kohdistuvat yleishyödyllisiin, terveyttä
ja sosiaalista hyvinvointia edistäviin hankkeisiin ja
toimintaan. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan
sosiaali- ja terveysalan oikeuskelpoisille, yleishyödyllisille
yhteisöille, järjestöille ja säätiöille. Myös yleishyödylliset
osakeyhtiöt ja osuuskunnat voivat olla avustuskelpoisia.
• STEAN organisaatio on samanlainen kuin entisen RAY:n.

• STEAn avustukset ovat valtionavustuksia ja niitä määrittää
valtionavustuslaki ja sen yleiset (4) sekä erityiset
edellytykset (4 kohtaa) & asetus.
Ø Yleisissä edellytyksissä: avustusta voidaan myöntää jos
avustettava tarkoitus on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä,
myöntäminen perusteltua tavoitteiden kannalta, avustusta
pidetään tarpeellisena hakijan saama muu julkinen tuki ja
hankkeen/toiminnan laajuus huomioiden sekä avustuksen
ei arvioida aiheuttavan muuta kuin vähäistä kilpailua ja
markkinoita vääristävää vaikutusta kansallisesti.
Valtionavustuslain tavallisista määritelmistä poiketen,
STEAn myöntämä avustus voi olla myös 100%.

STEA
• STEAn avustusmyönnön erityisiin edellytyksiin kuuluu, että avustuskohteen on oltava tarpeellinen ja kohdistuvan
avustustoiminnan linjausten mukaisiin tavoitealueisiin. STEA:n laatimat avustuslinjaukset määrittelevät, mihin
aihealueisiin avustuksia vuosittain suunnataan.
• Yleishyödylliset järjestöt voivat hakea terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävään työhönsä avustusta STEA:sta
niiden yleiseen tai kohdennettuun toimintaan, investointeihin sekä hankkeista kehittämis- ja
käynnistämishankkeisiin ja muihin tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajattuihin projekteihin.
• STEA:an saapuvien hakemusten perusteella STEA valmistelee myönnettävistä avustuksista avustusehdotuksen.
Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä arviointi- ja avustusjaosto ottaa kantaa ehdotukseen, jonka jälkeen
sosiaali- ja terveysministeriö päättää avustusten jaosta. Päätösesitys viedään valtioneuvoston rahaasiainvaliokuntaan puollettavaksi.
• Avustuksia ei voi järjestöissä käyttää lakisääteisten julkisten palveluiden eikä liike- tai elinkeinotoiminnan
rahoittamiseen. STEA-avustusta ei voida myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle, eikä tästä johdettuna myöskään
sellaiselle järjestöille tai säätiöille, joissa kunnalla on määräysvalta. Myöskään ei tueta elinkeinotoimintaa lähellä
olevaa toimintaa. Ei voida julkisten palveluiden tehtävää.
• STEAn avustus voi kattaa koko hankkeen kokonaiskustannukset, mutta pääsääntö on, että 10% omarahoitus
vaaditaan jos yhdistys on tulkittu varakkaaksi eli käytännössä esim. silloin kun yhdistyksellä on tiedossa ainakin
puolenvuoden toimintavara ”omaa pesämunaa”.

STEA / Avustusmuodot
Lajit entiset kuten RAY aikana:
A) Toiminta-avustus (yleisavustus tai
kohdennettu -)
B) investointiavustus ja
C) hankeavustus

Tiedot yksittäisistä jo
rahoituksen saaneista
hankkeista ovat STEA:n
verkkosivuilla.
Avustuskohteisiin pääset
tästä.

Yleisavustus yleiseen toimintaan: Toimintansa vakiinnuttaneen
järjestön yleishyödyllisestä toiminnasta syntyviin yleiskuluihin,
ts. hallintokuluihin. Järjestön toiminta, toiminnot ja hankkeet,
joihin yleisavustusta on haettu tulee kattaa savustuksella.
Kohdennettu toiminta-avustus kohdennettuun toimintaan:
Järjestön tietyn toiminnan osan menoja varten. Voi olla
luonteeltaan samankaltainen kuin projekti. Kohdennettua
toiminta-avustusta kuitenkin myönnetään myös
vakiintuneen toiminnon menoihin. Hyvin suosittu jollei
yleisin avustusmuoto.
Investointiavustus investointeihin: Toimintaan
tarvittavien laitteiden hankinta esim. ICT- laitteet,
toimitilojen peruskorjaus ja hankinta.
Hankeavustus: Kehittämisprojektit, käynnistämisprojektit
sekä muut tarkoitukseltaan ja kestoltaan rajatut projektit
(hankkeet).

STEA / Hakeminen
ü Avustettava toiminta ja hankkeet on oltava linjassa STEAn kolme-nelivuotisten avustustoiminnan linjausten/strategian
kanssa, ja lisäksi on olemassa vuosittaiset toimeenpanosuunnitelmat, joissa on täsmennykset. Tutustu vuosittaisiin
toimeenpanosuunnitelmiin ja painotuksiin eli käytännössä hakemisen vinkkeihin! (Vuoden 2019
toimeenpanosuunnitelmaan tästä).
ü Uusi muutaman vuoden linjaus tulossa vuodesta 2020 eteenpäin, mistä on mahdollista kuulla 2018 aikana.

Avustuslajien haku-ajat
A) Toiminta-avustus (pidempikestoisia avustuksia, ja osuvia silloin kun hankepuolen osaamista jo on)
B) Investointiavustus
C) Hankeavustus (projektit, määräaikainen toiminta)

Avustusmuodot B ja C ovat nk. erityisavustuksia
ja mahdollisia uudelle hakijalle…

q 5.2.-3.4. uusien avustusten haku kuluvalle/tulevalle vuodelle, nk. Erillishaku vuonna 2018
q 11.4.-31.5. varsinainen uusien avustusten haku tulevalle vuodelle, isompi haku ja kaikki haettavat
q 14.8.-1.10. jatkoavustusten haku käynnissä oleville hankkeille ja toiminnoille (haku vuosittain uudell.)
Haut toistuvat yleensä vuosittain samalla tavoin.
Haku päättyy ko. päivinä klo 16.15 mennessä.

Helmi-maaliskuun
haussa sekä
toukokuun haussa voi
hakea molemmissa
ajankohdissa jos
ensimm. haussa
hylky..

STEA & hakeminen (ajankohtaista)
§ STEA kohdentaa osan avustusvaroistaan ohjelmiin, jotka tarkoittavat useampien samoihin tavoitteisiin pyrkivien
hankkeiden koordinoituja ja ohjattuja kokonaisuuksia. Ohjelmissa on aina jokin teema.
§ Tällä hetkellä käynnissä on olleet Suomi 100 –avustusohjelmat; Järjestö 2.0: mukana muutoksessa, Toimintakyky
kuntoon, Kaikille eväät elämään. Nämä ohjelmat päättyvät vuonna 2020 ja ohjelmiin ei ole enää hakua.
Vuonna 2018 käynnistetyt avustusohjelmat:
• Arvokas - eriarvoisuuden vähentämisen avustusohjelma 2018—2021, vain erillishaku, 3.4. mennessä, lisätietoihin
• Elämänote - ikääntyvien elämänhallinnan avustusohjelma 2018—2021, vain erillishaku 3.4. mennessä, lisätietoihin
• Paikka auki II - osatyökykyisten ja nuorten työllistymisen avustusohjelma 2018—2021, haku 3.4. mennessä tai
31.5.2018 mennessä vuodelle 2019, lisätietoihin
Lisäksi vuonna 2018 ensimmäistä kertaa avattu Pienavustus on uusi rahoitusmahdollisuus pienille järjestöille/
yhdistyksille, haku 3.4.2018 mennessä, järjestöjen pienavustus lisätietoihin
Kaikki tärkeä tieto avustusohjelmista ja niiden hakemisesta STEAn aineistopankissa, stea.fi/aineistopankki &
Yleistä STEAn avustusten hakemisesta

STEA & hakeminen

Hakijan
ajankohdat

Käynnissä
olevan
toiminnan tai
hankkeen
tärkeät
päivämäärät
eli kun avustus
saatu..

Toiminta-avustusta
saavat 3.4 mennessä

Hankkeen
3.vuosi >
väliraportti
3.4. mennessä

Vuosiselvitys
31.5.
mennessä
edellisestä
vuodesta

Kuva: Stea.fi

Stean avustusten haussa huomattavia seikkoja ja kysyttyä
• Muutosta saa tehdä toimintaan kun perusteltuna toiminta sitä vaatii..
• Avustusta ei peritä takaisin vaikkei hanke onnistuisi kaikissa tavoitteissaan, tärkeintä on pyrkimys niihin..
• Tutustu STEA:n sivuihin ja sieltä löytyviin linkkeihin, tutustu erityisesti toimeenpanosuunnitelmaan, hakuoppaaseen
sekä avustusten haku-sivuun & jo kysyttyihin kysymyksiin.
• Hyödynnä STEAn sivuilta hakemiseen liittyvät ohjevideot
• Ennen hakemiseen ryhtymistä, muista rekisteröidä yhdistys ajoissa etukäteen eli ”rekisteröidy pääkäyttäjäksi” –
näin selviää samassa yleinen hakukelpoisuus Stea-avustuksiin (lähetä rekisteröitymisen yhteydessä yhdistyksesi
toimintakertomus, säännöt, rekisteriote eli Prh tiedot) Rekisteröinnin kuten hakemuksenkin voi allekirjoittaa
henkilö, jolla on yhdistyksen virallinen allekirjoitusoikeus. Lähetä nämä ajoissa, koska joskus lisätietoja saatetaan
pyytää. Se, että yhdistys rekisteröityy käyttäjäksi ei velvoita hakuun. Rekisteröitymisestä on kuitenkin hyötyä,
yhdistys pääsee näin tutustumaan hakulomakkeisiin sähköisessä palvelussa ja kosketuksen hakuun käytännössä!
• STEAn uutiskirje kannattaa tilata – se auttaa pysymään ajan tasalla! (1krt/kk)
• STEAlle on matala kynnys soittaa, infopuhelin avustuksia varten! Puhelin avustusasioihin liittyvissä kysymyksissä
050 3105692 (aina ei toiminnassa, silloin 0295 16001) sekä sähköpostitse stea@stm.fi

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
• Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva
itsenäinen asiantuntijalaitos.
• THL tutkii & seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä
ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi. Laitos
kerää ja tuottaa tutkimukseen ja tilastoihin
perustuvaa tietoa sekä tarjoaa asiantuntemusta ja
ratkaisuja, joita sidosryhmät voivat käyttää
päätöksenteon ja työnsä tukena. Tarkoitus palvella
monipuolisesti eri tahoja: valtion, kuntien ja
maakuntien päättäjiä, sosiaali- ja terveysalan
toimijoita, järjestöjä, tutkimusmaailmaa ja
kansalaisia.
• THL:n työn painopisteissä ovat
hyvinvointiyhteiskunnan kestävyys, eriarvoisuuden
ja syrjäytymisen vähentäminen, muuttuva
sairauksien kirjo, terveysuhkiin varautuminen ja
palvelujärjestelmän muutos lisäksi valtion sosiaalija terveydenhuollon erityispalvelujen järjestäminen
ja ohjaaminen.

THL avustuksissa ja määrärahoissa
Terveyttä ja hyvinvointia käsitteleviin tutkimuksiin ja
hankkeisiin on saatavissa apu- ja määrärahoja. Nämä
on jaettu seuraavasti: alkoholitutkimussäätiön
apurahat, valtionavustuksina terveyden edistämisen
määräraha, turvakotipalveluiden korvaus, päihteitä
käyttävien äitien palvelut sekä valtionavustus
tietoteknologian hyödyntämiseen sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluissa ja toiminnassa eli
valtionavustus tiedonhallinnan kehittämiseen.
Näistä avataan tässä terveyden edistämisen
määräraha sekä avustus tiedonhallinnan
kehittämiseen.

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden edistämisen määräraha
• Terveyden edistämisen määräraha on lakisääteinen määräraha, perustuu lakiin terveyden edistämisen
määrärahasta (333/2009) ja valtioneuvoston asetukseen terveyden edistämisen määrärahasta (535/2009).
• Harkinnanvarainen ja vuosittain julkaistava määräraha on tarkoitettu terveyden edistämiseen sekä mm. päihteiden
käytön vähentämiseen. Määrärahan mitoituksessa otetaan huomioon väestön päihteiden käytön ja tupakoinnin
yleisyys ja niistä aiheutuneet haitat sekä muu terveyskäyttäytyminen.
• Valtionavustuksina myönnettävä rahallinen tuki on tarkoitettu terveyden edistämisen kokeilu- ja
kehittämishankkeisiin ja terveyden edistämistä tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin. Hankkeiden ja ohjelmien
kesto on 1-3 vuotta.
• Rahalla on vuosittainen käyttösuunnitelma. THL tekee esityksen käyttösuunnitelmaksi edeltävän vuoden lopulla
STM antamien ohjeiden ja kehysten perusteella ja määrärahan käytöstä päätetään sosiaali- ja terveysministeriön
vahvistamalla käyttösuunnitelmalla, jonka painotukset vahvistetaan vuosittain. Määrärahalla tuettavien hankkeiden
tulee tukea valtakunnallisten terveyden edistämisen ohjelmien toimeenpanoa. Ajankohtaiseen sekä aiempien
vuosien käyttösuunnitelmiin voi tutustua tästä linkistä.
• Vuonna 2018 Terveyden edistämisen määrärahaa myönnettiin yhdeksälle kehittämis- ja tutkimushankkeelle vuosille
2018–2020. Avustusten yhteissumma on n. 2,2 milj. euroa. Tänä vuonna määrärahan käytön painopisteitä olivat 1)
Tupakan, alkoholin, huumeiden ja muiden päihteiden käytön ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisy ja
vähentäminen 2) Väestön ylipainon ehkäisy ja vähentäminen ruokavalion ja fyysisen aktiivisuuden avulla 3)
Positiivista mielenterveyttä edistävien menetelmien käytön vahvistaminen ja itsemurhien ehkäisyn tukeminen 4)
Seksuaaliterveyden vahvistaminen.
Tietoa Terveyden edistämisen määrärahasta löydät paitsi THL sivuilta, myös STM sivuilta

THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Terveyden edistämisen määrärahan hakeminen
• Hakijoina voivat olla ja avustuksia voidaan myöntää järjestöille, säätiöille, kunnille, muille toimijoille (esimerkiksi
yliopistot, ammattikorkeakoulut ym. oppilaitokset, sairaanhoitopiirit).
• Hankeavustuksia haetaan vuosittain touko-kesäkuussa. Hankevalinnat tehdään täytettyjen hankeehdotuslomakkeiden mukaan. Avustusta haetaan täyttämällä lomake sähköisessä hankehallinnointijärjestelmässä,
josta se kulkee Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Avustusta hakeneet voivat kysellä tilanteestaan marraskuun
alusta alkaen THL:n yhteyshenkilöiltä.
• Lisää tietoa avustuksen hakemisesta, päätöksen teosta, hankkeiden alkamisesta ja rahoituksen maksusta sekä
yhteystietoja neuvonnan saamiseksi löydät THL >Apu- ja määrärahat>Terveyden edistämisen johtaminen>
Terveyden edistämisen määräraha> alaotsikot vasen laita!

• THL, muuta: THL:llä itsellään on valtava joukko käynnissä olevia tutkimuksia ja hankkeita sekä se osallistuu
erilaisten ohjelmien toimeenpanoon. Joistakin kansallisista ohjelmista on haettavissa hanketukea. Terveyden ja
liikunnan edistämiseen kohdentuvia avustuksia myöntävät tahot ovat STM ja OKM, jotenka tieto avustuksista löytyy
näiden ministeriöiden sivuilta.

OKM eli opetus- ja kulttuuriministeriö
• Jakaa avustuksia muun muassa liikunnan, nuorison, kulttuurin ja koulutuksen kentälle ministeriöstä sekä
aluehallintoviraston (AVI) kautta. Opetus- ja kulttuuriministeriö valtionavustuksia enemmän valtakunnallisiin
hankkeisiin ja aluehallintovirasto alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.
• Mahdolliset hakijat - rekisteröidyt yhdistykset, säätiöt sekä kunta, kuntayhtymät, yksityiset yritykset esim.
korkeakoulut ja muut alakohtaiset yritykset - määrittyvät avustuskohtaisesti.
• Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä aluehallintoviraston lukuisat avustushaut löydät OKM verkkosivuilta >
Avustukset, linkki sivulle Voit rajata aiheen esim. nuorisoa tai kulttuuria koskeviin avustuksiin.
• Avustusten suuntaa antavia hakuaikoja sijoittuen vuoden kulkuun, linkki sivuun.
• Opetus- ja kulttuuriministeriössä avustushakemusten käsittely vie kaikkiaan n. 3-6 kuukautta.
• Avustuksia voidaan myöntää toimintaan tarkoitettuna yleisavustuksena, kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai
kehittämishankkeisiin tarkoitettuna erityisavustuksena tai investointiavustuksena. Valtionavustukset myönnetään
hakemuksesta ja niiden myöntäminen on aina harkinnanvaraista. Ministeriö myöntää avustuksia lähinnä
yhteisöille.
• Avustuksia säätelee laki valtionavustuksista (avattu myöskin mm. kohdassa STEA. Ts. avustuksen yleishyödyllinen
hyväksyttävyys, perusteltavuus suhteessa tavoitteisiin, tarpeellisuus eri näkökulmista, avustuksen
kilpailuneutraalisuus) sekä alakohtaiset lait kuten ajantasainen liikuntalaki, nuorisolaki, laki vapaasta sivistystyöstä,
laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta.

OKM eli opetus- ja kulttuuriministeriö
• Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä aluehallintavirastosta haettavien avustusten määrät ovat myöskin
avustuskohtaisia, kuitenkin esim. 75-90% avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä
kokonaiskustannuksista ollen aina osa kokonaisrahoitusta.
• Muu tarvittava rahoitus voi olla esimerkiksi EU-rahoitusta, muuta julkista rahoitusta esimerkiksi kunnan, valtion
laitoksen /- viraston, opintokeskuksen tai seurakunnan myöntämänä, yksityistä rahoitusta säätiöltä tai yritykseltä
taikka omarahoitusta ns. omana tuottona saatuna eli esimerkiksi jäsenmaksut, vuokratuotto tms. joka on
todennettavissa kirjanpidosta.
• Ministeriön delegoimia avustuksia myöntävät virastoista paitsi aluehallintovirasto/-t myös Suomen Akatemia,
Taiteen edistämiskeskus, Opetushallitus, Kansallisarkisto, Museovirasto sekä yhteisöistä esimerkiksi Suomen
elokuvasäätiö, Musiikin edistämiskeskus ja Suomen Kotiseutuliitto.
• Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten ohjeeseen (1/2018)

OKM eli opetus- ja kulttuuriministeriö
Liikunta: Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntaa ja huippu-urheilua veikkausvoitto- ja budjettivaroilla. Tavoitteena
on mm. luoda edellytyksiä erilaisille liikunnan muodoille sekä kannustaa liikkumaan terveyden kannalta riittävästi.
Liikunnallisen elämäntavan edistäminen on osa terveys- ja hyvinvointipolitiikkaa. Valtion liikuntarahoitus koostuu lähes
kokonaan Veikkauksen tuotosta myönnettävistä valtionavustuksista. Liikunnan avustuksia myönnetään yleisavustuksina ja
erityisavustuksina. Toimialan avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot (AVI). Lue lisää
miten OKM sekä AVI tukevat liikunnan edistämistä ja rahoittavat liikuntaa. Lue esimerkki OKM avustuksesta liikuntaseuralle
Nuoriso: Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä
sen edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa nuorisotyötä ja -politiikkaa
veikkausvoitto- ja budjettivaroilla. Nuorisotyön ja -politiikan ministeriöltä tulevasta rahoituksesta valtaosa maksetaan
valtionavustuksina. Avustuksia myönnetään yleisavustuksina saajan toimintaan ja erityisavustuksina saajan hankkeisiin tai
investointeihin. Nuorisotoimialan avustuksia myöntävät opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi aluehallintovirastot. Lue
esimerkki OKM / Aluehallintoviraston avustuksesta nuorisojärjestölle
Kulttuuri: Opetus- ja kulttuuriministeriön tehtävä on huolehtia kulttuurin toimialan lainsäädännöstä, hallintorakenteesta ja käytännöistä, rahoituksesta, strategisesta ohjauksesta ja muista yleisistä toiminnan ja sen kehittymisen edellytyksistä.
Kulttuuripolitiikan toimialaan kuuluvat mm. taiteen ja kulttuurin alat, museot ja kulttuuriperintö, kirjastot, kulttuurivienti ja
luova työ. Valtionhallinnossa merkittävin taiteen ja kulttuurin rahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Taiteen ja
kulttuurin osuudesta valtionbudjetissa noin puolet rahoitetaan rahapelitoiminnan tuotolla. Harkinnanvaraisten
valtionavustuksien myöntämistä säätelee valtionavustuslaki. Avustukset on ryhmitelty kulttuuripolitiikan strategisten
tavoitteiden mukaisesti. Lue esimerkki OKM avustuksesta kulttuurijärjestölle

Miten OKM tai AVI:n avustusta
haetaan?
OKM:n avustushakemukset tehdään asiointipalvelussa, jonka
käyttämiseen tarvitaan maksuton Katso -tunniste. Avustuksen
hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää
siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa
hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö
lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. Hakija tekee
asiointipalvelussa myös esim. mahdollisen hakemuksen
täydentämisen tai selvitykset. Katso-tunnisteen saa hankituksi
Verohallinnosta vero.fi sivulta.
OKM asiointipalvelusta saat lisätietoa OKM omilta
verkkosivulta sekä yksityiskohtaisesti laaditun käyttöohjeen
löydät täältä. Mikäli asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista,
valtionavustusta voi hakea myös paperilomakkeella.

Aluehallintovirastoista myönnettävien
valtionavustusten hakemukset tehdään
aluehallintovirastojen sähköisessä
asiointipalvelussa. Palveluun tarvitaan Suomi.fi tunnistus, jossa käytetään hyväksi
pankkitunnuksia tai esim. mobiilivarmennetta.
Avustuksen hakija täyttää asiointipalvelussa
olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen
yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa
hakemuksen asiointipalvelun kautta.
Hakemusten tulee olla lähetettynä
asiointipalvelussa viimeisenä hakupäivänä
tavallisesti viimeistään klo 16.15.
Asiointipalvelussa onnistuu myös mahdollinen
hakemuksen täydennys, selvitysten tekeminen
hankkeen päättyessä ja myös päätös saapuu
aluehallintovirastosta hakijan asiointipalveluun.

Rakennerahastot
• Suomi saa tukea EU:lta kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja
Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).
• Rakennerahastotoiminta käynnistyi Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuonna -95. Ohjelmakausia on yhteensä
neljä: 1995–1999, 2000–2007, 2007–2013 ja 2014–2020.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoite on tukea
työllisyyttä ja työllistymisedellytyksiä osaamista ja
palvelurakenteita kehittämällä. Euroopan
sosiaalirahaston tuella voidaan edistää tasa-arvoa,
ehkäistä syrjäytymistä, kehittää osaamista, työoloja
ja henkilöstön hyvinvointia tai kehittää järjestelmiä,
jotka helpottavat työmarkkinoiden toimintaa sekä
aktivoivat ihmisiä osallistumaan ja tekemään työtä.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on
parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä
ja elinvoimaisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä
pyritään parantamaan erityisesti maamme heikommin
työllistyvillä alueilla.
EU:n rakennerahastojen tuki ohjataan ohjelmien kautta.
Investointi kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen mukaisia
ohjelmia on Suomessa kaksi: Manner-Suomen ja
Ahvenanmaan ohjelmat. Ohjelmassa "Kestävää kasvua
ja työtä 2014–2020" toteutetaan sekä EAKR- että ESRtoimintaa.

Rakennerahastot / Hakija
Rakennerahastoista voivat hakea
kehittämishankeavustusta esimerkiksi
oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset,
kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt.
Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset
tuensaajat toimintalinjoittain. Toimintalinjat
määrittelevät ohjelmien keskeiset tavoitteet ja
rahoitettavat hankkeet.
Koska rakennerahastoista voidaan myöntää tukea
kehittämishankkeisiin ja niihin liittyviin
investointeihin, kehittämistoiminta tulee toteuttaa
hankkeen muodossa ja sen on selkeästi erotuttava
organisaation normaalista toiminnasta.
Rakennerahastotuen tarkoitus on hyödyttää
mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee
olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä
edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa
toimintaa hankkeen jälkeen.

Rakennerahastoista rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahastoohjelman tavoitetta. Ohjelman tavoitteita on kuvattu sen
toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla.
Keskeisiä tavoitteita ovat yleisesti innovoinnin ja uuden luomisen
edistäminen, työpaikkojen ja yritysten kehittäminen sekä kasvun
tukeminen, osaamisen ja ammattitaidon kehittäminen sekä
osallisuuden lisääntyminen.
ESR + EAKR rahoituksen arvioitu kohdentuminen Suomessa kaudella
2014-2020; Pirkanmaa 30-40 milj. euroa.
Millaisia ovat rakennerahasto-ohjelmasta rahoitetut hankkeet,
tutustu niihin tästä !

Hakeminen
§ Seuraa rakennerahastot.fi-sivuston Ajankohtaista-osiota.
§ -II- alueesi rahoittavien viranomaisten tiedotusta.
§ Konkreettisesti rahoitusta haetaan sähköisenä EURA2014 –
järjestelmässä. Katso rakennerahastot sivustolta kohta miten haen.

Suomen rakennerahasto-ohjelma
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 • Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on viisi (5) toimintalinjaa ja ja 13 erityistavoitetta. Kaikkien hankkeiden tulee
toteuttaa jotakin näistä tavoitteista.
• Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tukemat toimintalinjat ovat linjat 3-5, jotka lyhyesti alla. (Toimintalinjat 1 ja 2 ovat
EAKR toteuttamia ja, koska EAKR rahoittaa vain yrityksiä ja muita isompia organisaatioita, eivät ne kosketa järjestöjä
tai säätiöitä).

Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Toimintalinja 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen
Toimintalinja 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
• Toimintalinjassa 3 ”Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus” STM:llä on kaksi ESR:n valtakunnallista
toimenpidekokonaisuutta. Toimintalinjassa 5 "Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta" STM vastaa kolmella
toimenpidekokonaisuudella koko valtakunnallisesta toiminnasta.
• Ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 kokonaisrahoitus (EU:n osuus) on noin 1,3 miljardia euroa.

TOIMINTALINJA 3: TYÖLLISYYS JA TYÖVOIMAN LIIKKUVUUS
o

o

o
o

ERITYISTAVOITE: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Kohderyhmät: mm. työttömät, työttömyysuhan alla olevat ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat nuoret ja heikossa työmarkkina-asemassa
olevat. Tuensaajat: Työvoimapalvelujen tarjoajat ja kehittäjät, kunnat, koulutusorganisaatiot, sosiaalipartnerit, järjestöt ja muut toimialaan
liittyvät organisaatiot.
ERITYISTAVOITE: Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä: näistä esimerkkinä yksi
- kehitetään ja vahvistetaan työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä toimintamalleja ja palveluja kiinnittäen erityisesti huomiota
ikääntyvien työssä jaksamiseen. Tuensaajat: yritykset, työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat, kunnat, koulutusorganisaatiot ja
tutkimuslaitokset, sosiaalipartnerit ja muut toimialaan liittyvät organisaatiot.
ERITYISTAVOITE: Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen.
Linjan 3 ESR-rahoitus 234 milj. € koko Suomi

Rahoitusta voi saada muun muassa
-nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien työelämään ohjaukseen, valmentamiseen ja muuhun työllistymistä edistävään tukeen
-nuorten ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien kanssa toimivien tahojen välisen yhteistyön ja verkostojen kehittämiseen sekä
yritysyhteistyöhön
-työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävien toimintatapojen sekä niihin liittyvien asiantuntijapalveluiden kehittämiseen, levittämiseen ja
käyttöön ottamiseen
-yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja kilpailukykyä edistävien johtamisen ja työn organisoinnin toimintamallien kehittämiseen,
levittämiseen ja käyttöön ottamiseen
-sukupuolten välisiä osaamis- ja työllistymiseroja (mm. yrittäjyydessä) vähentäviin toimenpiteisiin, esimerkiksi koulutukseen, ohjaukseen ja
mentorointiin

TOIMINTALINJA 4: KOULUTUS, AMMATTITAITO JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN
• ERITYISTAVOITE: Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen
• ERITYISTAVOITE: Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen
”Rahoitettavissa hankkeissa toteutetaan pääsääntöisesti alla mainittuja toimenpiteitä”, näistä esimerkkinä yksi:
- lisätään koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta mm. oppisopimuskoulutuksella ja opiskelijoiden työelämävalmiuksia parantamalla.
Kohderyhmät: opiskelijat, työntekijät (ml. yrittäjät), työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet; erilaiset
koulutusorganisaatiot; opinto-ohjaajat, uraneuvojat ja muut ohjaus- ja koulutuspalveluiden asiantuntijat; hankkeiden toimintaan liittyvät
työnantajat
Tuensaajat: koulutusorganisaatiot ja tutkimuslaitokset, kunnat ja kuntayhtymät, järjestöt, säätiöt, sosiaalipartnerit ja toimintaan liittyvät
yritykset ja muut organisaatiot.
• Linjan 4 ESR-rahoitus 164 milj. € koko Suomi
Rahoitusta voi saada muun muassa
-erityisesti nuorten koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymisen tukemiseen ja tehostamiseen
-koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta lisäävien menetelmien ml. oppisopimuskoulutuksen kehittämiseen
-aikuisten ja erityisryhmien (ml. maahanmuuttajat, romanit, vammaiset henkilöt, osatyökykyiset ja erilaiset oppijat) perustaitojen, ammattitaidon
ja erilaisten koulutusvaihtoehtojen lisäämiseen
-alueiden älykkääseen erikoistumiseen liittyvät osaamistarpeet sekä kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeet huomioon ottavan koulutustarjonnan
lisäämiseen ja koulutuksen osuvuuden parantamiseen

TOIMINTALINJA 5: SOSIAALINEN OSALLISUUS JA KÖYHYYDEN TORJUNTA
• ERITYISTAVOITE: Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Toimintalinjalla tuettava toiminta paikallisesti tai alueellisesti, esimerkkinä yksi useista toimenpiteistä:
-kehitetään asukaslähtöisiä toimintatapoja ja palveluita osallisuuden tukemisessa.
Kohderyhmät: mm. työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat naiset ja miehet - erityisesti nuoret, maahanmuuttajataustaiset,
romanit, vammaiset, vajaakuntoiset, pitkäaikaissairaat ja ikääntyvät, työllisyys-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat,
työnantajat.
Tuensaajat: kunnat; työllisyys-, sosiaali- ja kuntoutuspalvelujen tarjoajat, koulutuslaitokset, kansalais- ym. järjestöt, sosiaalipartnerit ja muut
toimialaan liittyvät organisaatiot.
• Rahoittaja edellyttää, että toimintalinjan 5 toimenpidekokonaisuuksista rahoitettavat hankkeet tekevät yhteistyötä Osallisuus-teeman
koordinaatiohankkeiden kanssa (Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke, Sokra sekä Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja
toimintakyvyn muutos, Solmu.
• Linjan 5 ESR-rahoitus 99 milj. € koko Suomi
Rahoitusta voi saada muun muassa
-heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja
osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen;
-eri toimijoiden välisen yhteistyön ja moniammatillisten palvelujen kehittämiseen sekä toimintaan liittyvän osaamisen kehittämiseen;
-sosiaalista osallisuutta vahvistavien yhteisöllisten ja asukaslähtöisiä toimintatapojen ja palveluiden kehittämiseen.

Lisätiedot! ESR toimenpidekokonaisuuksista ja ESR koordinaatiohankkeista tarkemmin STM sivuilta.
Ohjelman kaikki toimintalinjat laajemmin rakennerahastot.fi materiaalista täältä sekä täältä ja lisätietoa myös
kansalaisyhteiskunta.fi täältä .Koko 150 sivuiseen ohjelmakirjaan pääset tästä.

Rakennerahastojen avustukset
kehittämishankkeisiin & hakuajankohdat
• Hausta, hakemusten jättöaikataulusta ja mahdolliset teemat ja
erityistavoitteet ilmoitetaan sekä rakennerahastot.fi –sivuilla
sekä rahoittavana viranomaisena ELY-keskusten verkkosivuilla.
Hakuilmoituksessa kerrotaan, mihin toimintalinjoihin ja
erityistavoitteisiin hankkeita haetaan. Haut voidaan kohdentaa
joko alueellisille hankkeille tai valtakunnallisiin teemoihin.
• Paikalliset - alueelliset vai valtakunnalliset haut?
Valtakunnallisista teemaohjelmista kannattaa hakea rahoitusta
silloin, kun hankkeen toiminta ja hyödyt ovat valtakunnallisia,
joko partnereiden tai organisaation oman toiminnan kautta.
Paikallisimmat avoimet haut löytyvät alueellisesti jaoteltuna
hakuajat-kohdasta sekä oman alueen ELY-keskuksen
verkkosivuilta.
• Huom! Paikallisesti ESR ja EAKR -rahoitus kulkee käsikädessä
alueellisten kehittämistavoitteiden kanssa. Ohjelman
toimintalinjojen mukaisten erityistavoitteiden lisäksi alueellisen
hankkeen tulee tukea alueensa maakuntaohjelmaa tai joitain
maakuntaohjelman painopisteistä.

Automaattisesti ajankohtaiset haut
rakennerahastoista (ESR ja EAKR)
myönnettäviin hankeavustuksiin löydät mm.
Rakennerahastot.fi –sivustolta
ajankohtaista > hakuajat

Esimerkiksi
• ESR-ideahaku 1.11.2017 - 11.12.2017 ja varsinainen
haku 14.12.2017 - 5.3.2018
• Pirkanmaan liiton EAKR-haku 5.3.2018 asti (EteläPohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjanmaa

Rakennerahastojen avustukset &
rahoittavat tahot
• ESR; valtakunnallisia hankkeita osarahoittaa ja hoitaa sosiaali- ja terveysministeriö
• Alueellisia hankkeita hoitavat ns. rakennerahasto-ELY-keskukset (Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja PohjoisPohjanmaan ELY-keskukset), joista Pirkanmaa kuuluu rakennerahaston hankerahoituksia keskitetysti hoitavan KeskiSuomen ELY-keskuksen piiriin Jyväskylässä.
• Rakennerahastot Länsi-Suomessa; Rakennerahastorahoituksen myöntämisestä vastaa siis kaksi
rahoittajaviranomaista Länsi-Suomen alueella: Keski-Suomen ELY-keskus palvelee ESR- ja EAKR-rahoituksen osalta.
Pirkanmaan liitto palvelee ainoastaan EAKR-rahoituksen osalta.
Vaikka rakennerahastotehtävät on keskitetty neljään alueelliseen ELY-keskukseen, on mahdollista ottaa yhteyttä myös
oman alueen ELY asiantuntijaan!
Yhteystiedot

STM / ESR-toimenpidekokonaisuudet ja ESR-hankkeet

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta maakuntaohjelmiin
Maakunnilla yhteiset & omat kehittämisen painopisteet ja alueelliset suunnitelmansa, joita ne toteuttavat
ü ELSA, Etelä- ja Länsi-Suomen (ELSA-alue) alueellinen suunnitelma rakennerahastokaudelle 2014–2020
ü Edelleen kussakin maakunnassa on omat erikoistumisen linjaukset ja maakuntastrategiansa,
esim. Pirkanmaa > Pirkanmaan maakuntaohjelma

MAAKUNTAOHJELMA = alueellisen kehittämisen suunnitelma
Maakuntaohjelmalla linjataan Pirkanmaan aluekehittämistä ja alueen kehittämiseksi tehtävää yhteistyötä. ”Yhä
rohkeempi ja sopii sulle edelleen!” on Pirkanmaan uudistettu maakuntaohjelma vuosille 2018 – 2020. 12/2017
hyväksytty ohjelma sisältää sekä pitkän tähtäimen kehittämistavoitteet että konkreettisia tehtäviä näiden
toteuttamiseen.
Tämän hetkisessä maakuntaohjelmassa on neljä kehittämiskokonaisuutta, joilla kullakin on omat painopisteensä.
Tietoa maakuntaohjelmasta, ja itse ohjelma-asiakirjan vuosille 2018-2020 löydät Pirkanmaan liiton Pirkanmaa.fi –
sivustolta ja suoraan tästä linkistä.

Pirkanmaan liitto – yleistä
ü Maakunnan liitto / ns. maakuntaliitto, joka yhdistää 22 jäsenkuntaa
ü Neutraali toimija, joka kannustaa rohkeuteen, muutosvalmiuteen ja
ennakkoluulottomuuteen.
ü Pirkanmaan liiton kautta voi vaikuttaa oman maakunnan tulevaisuuteen.
ü Tarkoitus on muutostyön tekeminen Pirkanmaalla.
Muutosta tehdään yhdessä tarjoamalla.

Yhteistyön mahdollistamista
Päätöksentekoa
Aluekehittämistä ja innovointia

-pirkanmaalaisille tulevaisuuteen katsovaa suunnittelua ja kehittämistä, joka
mahdollistaa sujuvan arjen, työtä ja hyvinvointia.
-elinkeinoelämän edellytysten ja kasvun turvaamista suunnittelun ja kehittämisen
keinoin. Suunnittelee ja innovoi laajalla foorumilla uudenlaista maakuntaa.
-sidosryhmille laaja-alaista asiantuntijuutta, yhteistyöfoorumia, työkaluja ja alustoja
yhteisen tahtotilan muodostamista varten.
-luo puitteita kuntayhteistyölle ja valtion yhteistyölle. Asioissa mukana ovat kunkin
alan parhaat asiantuntijat. Toiminta lisää kokoontumisia erilaisten rajapintojen yli.
Muutostarpeiden tunnistaminen ja määrittely.

Vaikuttamista
Hankerahoitusta
Maakuntakaavoittaminen ja
liikennejärjestelmä

Pirkanmaan liitto – yleistä
ü Maakunnan, sen 22 kunnan, väestön ja elinkeinoelämän edunvalvoja ja yhteistyöorganisaatio - pöytien kattaja ja
yhteistyön edistäjä. Esim. sote- ja maakuntauudistus
ü Päätöksentekijöitä ovat maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus.
Maakunta- ja soteuudistuksen esivalmistelun hallitus ja johtoryhmä kokoontuvat liiton tiloissa ja Pirkanmaan liitto
koordinoi myös maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa.
ü Pirkanmaan liitto hankerahoituksen myöntäjä: EU-rahoitusta Pirkanmaalle ja neljälle muulle Länsi-Suomen maakunnalle.
Myös maakunnan kehittämisrahaa ja AIKO-rahoitusta jaetaan Pirkanmaan liiton kautta.
ü Valvoo maakunnan etua yhdessä liiton luottamushenkilöiden, kansanedustajien, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa
- sekä kansallisesti että kansainvälisesti, muun muassa Euroopan unionin toimielimien suuntaan.
ü Yhteistyö EU:n eri toimielimien edustajien, komission, parlamentin ja alueiden komitean kanssa. Periaatteina on löytää
alueita, joilla on samanlaiset intressit Pirkanmaan kanssa. Pirkanmaalla on yhteistyösopimukset viiden ulkomaisen
maakunnan kanssa ja on lisäksi mukana eurooppalaisissa järjestöissä, jotka tukevat maakuntamme tavoitteita ja joiden
kautta vahvistetaan kansainvälisiä verkostoja ja yhteistyösuhteita.
• Pirkanmaan liiton johtoryhmään kuuluu mm. maakuntajohtaja Esa Halme
• Pirkanmaan liiton toimi- ja kokoustilat Tampereen Tampellassa (Kokouskeskus Pellava, Kelloportinkatu 1 B, 3.krs.
Ovessa lukee Pirkanmaa maakuntahallitus.
• Tampellan osoitteesta löytyvät Pirkanmaan liiton lisäksi esimerkiksi Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistuksen
muutosjohtaja ja projektijohtajat (sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun vetäjänä Kari Hakari sekä soteprojektijohtaja Jaakko Herrala ja maakuntaprojektin projektijohtaja Jukka Alasentie)
Lisää Pirkanmaan liiton roolista ja toiminnasta Pirkanmaan liiton sivuilta Pirkanmaa.fi

Pirkanmaan
maakuntaohjelma
ESR rahoitus

EAKR rahoitus

Pirkanmaan
maaseudun
kehittämissuunnitelma /
- maaseutu
ohjelma

ELY- KESKUS

Pirkanmaan
liitto
Aikorahoitus
Maakunnan
kehittämisraha

Leader-raha

Lähin ja paikallisin taso

Seurantalo kuntoon kylällä?
• Kylä- / seurantalon kunnostukseen voi hakea rahoitusta
A) paikallisista toimintaryhmistä eli Leader-ryhmistä
B) Suomen Kotiseutuliitosta
C) ELY –keskuksesta
(D) Museovirastosta

• Katso laajemmin –
n. 20-sivuinen koonti kylätalon
kunnostushanke-aiheesta, suoraan
pdf asiakirjaan

Kaupungin avustukset
Oriveden kaupunki
(elämänlaatulautakunta)
myöntää toimintakorvauksia
keväisin liikunta-, nuoriso- ja
kulttuuripalveluita tukevaan
toimintaan

Oriveden kaupungin avustukset
• Toimintakorvaukset, puhekielessä usein nk. toiminta-avustukset ovat harkinnanvaraisia määrärahoja.
• Elämänlaatulautakunta myöntää avustuksia paikallisen liikuntatoiminnan, nuoristoiminnan sekä
kulttuuritoiminnan tukemiseen vuosittain talousarviossa varattavan määrärahan puitteissa.
• Avustuksen tarkoituksena on tukea Orivedellä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistää orivesiläisten
harrastusmahdollisuuksia ja hyvinvointia.
• Vuonna 2017 toimintakorvaukset jaettiin kaupungissamme seuraavasti: Kulttuuri 8400e, nuoriso 13 500e,
liikunta 20 800e. Avustuksina haettiin v. 2017 yhteensä n. 77 000e.
• Toimintakorvauksia haetaan etukäteen, yhdistysten vuosittaisten toimintasuunnitelmien mukaisesti.
• Toimintakorvaukset ovat olleet haettavissa keväisin. Tämän vuoden toimintakorvaukset päätettiin
elämänlaatulautakunnan kokouksessa 22.5.2018.
• Vuodelle 2018 kaupunginhallitus päätti, ettei se enää itse jaa yleisavustuksia vaan siirtää yleisavustussumman
elämänlaatulautakunnan jaettavaksi. Yleisavustuksia haettiin vapaamuotoisella hakemuksella elokuun 2018
aikana ja elämänlaatulautakunta päättää yleisavustuksen (10 163,28 €) jakamisesta kokouksessaan 11.9.2018.
Elämänlaatulautakunnan sivuille ja ajankohtaiset kokousasiakirjat näet tästä.

Elämänlaatulautakunnan toimintakorvausten myöntö-/ määräytymisperusteita
o toiminnan laajuus ja vaikuttavuus, lapsi- ja nuorisotoiminnan osuus toiminnasta sekä toiminnan merkitys
orivesiläisessä kulttuuri-,liikunta- ja nuorisotoiminnassa ts. toiminnan yhteiskunnallinen merkitys.
o Toimintakorvauksen tarkoituksenmukaisuuden ja määrän harkinnassa huomioidaan hakijan toiminnan tarkoitus
sekä toiminnan määrä, laatu ja laajuus.
o Lisäksi otetaan huomioon jäsenmäärä, yleisötapahtumien luku- ja osallistujamäärä, hakijan taloudellinen tilanne,
hakijalle muualta saatavissa olevat avustukset, toimintakorvauksen suunniteltu käyttötapa, korvauksen saamisen
tarve. Lisäksi esim. lasten ja nuorten osallisuuden huomioiminen katsotaan lisäarvoksi, terveysliikunta katsotaan
lisäarvoksi.
o (Yleisavustusten myöntöperusteisiin on kuuluneet käyttötarkoitus, toiminnan laatu, hyvinvointistrategian
toteutuminen ja saadut aiemmat tuet).

Yleistä hakijalle
Toimintakorvauksen saajalla tulee olla myös omaa varainhankintaa toiminnan toteuttamiseksi.
Elämänlaatulautakunnan myöntämä korvaus voi olla enintään 80% toimintakuluista, oman varainhankinnan tulee
siis kattaa vähintään 20% toimintakuluista. Toimintakuluiksi lasketaan ainoastaan toimintaan liittyvät kustannukset,
ei kiinteistöihin liittyviä kustannuksia (esim. vuokra, sähkö).
-HUOM! Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunnan avustusohjeet, mm. määräytymisperusteet avustuksille
päivitetään elämänlaatulautakunnan toimesta vuoden 2018 aikana ja uudistusprosessissa kuullaan myös
paikallisten yhdistysten ja seurojen näkemyksiä.

avustus
tarve
toiminta
laatu
monipuoli
suus

Yleistä hakijalle
Toimintakorvausta ei myönnetä esimerkiksi rekisteröimättömille ryhmille, yksityishenkilöille, verotusoikeuden omaavan
yhteisön toiminnan tukemiseen, kunnan toimialaan kuuluvaan toimintaan, toimitilojen rakentamiseen,
perusparantamiseen tai investointeihin, työskentelyapurahana tai hakijalle, jonka saamaa tukea kunnan muulta
organisaatiolta voidaan pitää merkittävänä, jonka katsotaan selkeästi kuuluvan muun tukijärjestelmän piiriin tai jonka ei
katsota kuuluvan nyt avustettavien joukkoon tai olevan avustuksen tarpeessa.

Avustusten hakeminen?
Toimintakorvaukset ovat olleet haettavissa vuosittain maaliskuun viimeiseen arkipäivään mennessä. Hakeminen
tapahtuu kirjallisesti hakemuslomakkein (toimintakorvauslomake sekä siihen liittyvä liikunta-,nuoriso- tai
kulttuuripalveluiden liitelomake), liikunnan toimintakorvauksissa Seuraverkko-ohjelman kautta.
Hakemuksen liitteenä tulee olla edellinen vahvistettu yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä
toimintasuunnitelma ja talousarvio sille kaudelle, jolle avustusta haetaan. Hakemukseen tarvitaan tiedot yhdistyksen tai
seuran jäsenmäärästä, hallinnosta, toiminnan määrästä ja laadusta sekä selvitys edellisenä vuonna myönnetyn
avustuksen käytöstä.
Elämänlaatulautakunnan hyväksymät tähänastiset avustusohjeet toimintakorvauksiin Oriveden kaupungilla tästä
linkistä. Lautakunnan ajankohtaiset kokouspöytäkirjat täältä
-Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta uusii avustusohjeet ja avustusohjeiden valmisteluun liittyen pidetään
lautakunnassa tilaisuus yhdessä yhdistys- ja seuratoimijoiden kanssa syksyllä 2018-

Toimintakorvaus Oriveden kaupungin kulttuuripalveluista
➢Toimintakorvausta myönnetään yhdistyksen/yhteisön sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman
mukaisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan taiteen harrastamista ja
harjoittamista, taidepalvelusten tarjontaa ja käyttöä, kotiseututyötä sekä paikallisen kulttuuriperinteen
vaalimista ja edistämistä. Korvauksen tavoitteena on tukea vapaata kansalaistoimintaa ja eri toimijoiden
välistä yhteistyötä, monipuolistaa kaupungin kulttuuritarjontaa sekä edistää kuntalaisten
harrastusmahdollisuuksia.

➢Kulttuuripalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidyille, paikallisille yhdistyksille/
kulttuurijärjestöille ja kulttuuriyhteisöille.

➢Haetaan kirjallisesti lomakkeella.
➢Vuonna 2018 on jaossa toimintakorvauksia enintään 8 700 €
➢Lisätietoa ja nykyisen hakemuksen löydät tästä
Lisätietoja antaa kansalaisopiston rehtori, Pia-Maria Ahonen
p. 040 5963087, pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Harkinnanvarainen avustus Oriveden kaupungin kulttuuripalveluista
➢ harkinnanvaraista avustusta voi hakea ympäri vuoden orivesiläisen kulttuurin hyväksi ja sen
monimuotoisuuden edistämiseksi

➢hakijana voivat olla yksityiset henkilöt, yhdistykset ja yhteisöt
➢avustusta haetaan esim. kuluvana vuonna järjestettävää tapahtumaa/tilaisuutta varten, kirjallisesti
(lomakkeella) kulttuuripalveluiden toimistosta

➢ myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen saajille toteutuneista kustannuksista laskua/tositetta vastaan
➢harkinnanvaraisia avustuksia on jaossa vuonna 2018 yhteensä 800 €
Ø Lue lisää avustuksen jakamisesta ja katso nykyinen hakemuslomake täältä
Lisätietoja antaa myös kansalaisopiston rehtori, Pia-Maria Ahonen
p. 040 5963087, pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Toimintakorvaus Oriveden kaupungin nuorisopalveluista
Ø Nuorisopalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle, paikalliselle lapsi- ja nuorisotyötä
tekeville yhdistyksille. Yhdistysten tulee täyttää nuorisolain ja -asetuksen mukaiset avustuksen
saamisen edellytykset ja sääntöjensä mukaan kuulua nuorisotoiminnan piiriin. Yhdistyksen tulee olla
toiminut vähintään vuoden.

Ø Toimintakorvaus myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
tukemiseen. Lisäksi toimintakorvausta myönnetään aikuisjärjestöjen nuoriso-osastoille, jotka ovat
jäsenistön perusteella verrattavissa nuorisoyhdistyksiin ja kirjanpidossa selkeästi erotettavissa
pääjärjestöstä.

Ø Vuonna 2018 on jaossa toimintakorvauksia enintään 13 500 €.
Ø Lisätietoja ja nykyiseen hakemukseen tästä
Lisätietoja antaa vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki,
puh. 040 1339126, petteri.lahteenmaki@orivesi.fi

Toimintakorvaus Oriveden kaupungin liikuntapalveluista
➢Toimintakorvausta myönnetään sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan
tukemiseen. Toiminnalta edellytetään liikuntalain 1 §:n perusteissa mainittua eettisesti perusteltua
toimintaa. Tämä pitää sisällään dopingsäännösten noudattamisen ja väkivallattoman toiminnan urheilussa.
Lisäksi edellytetään, että toiminnassa noudatetaan reilun pelin sääntöjä ja korostetaan päihteettömyyttä,
suvaitsevaisuutta, tasa-arvoa ja ympäristöstä huolehtimista.

➢Liikuntapalveluiden toimintakorvaus myönnetään rekisteröidylle, paikalliselle liikuntaseuralle tai
yhdistykselle, jonka pääasiallisina toimintamuotoina ovat liikuntaa ja terveyttä edistävä toiminta tai
kilpaurheilu. Yhdistyksen tulee olla toiminut vähintään vuoden. Hakemus tehdään Seuraverkkojärjestelmässä.

➢Vuonna 2018 on jaossa toimintakorvauksia enintään 20 313,28 €.
➢Lisätietoa ja ohjeet nykyiseen hakemukseen löydät tästä, sekä suoraan Seuraverkkoon tästä
Lisätietoja antaa liikuntapäällikkö Roope Marski,
puh. 050 4210992, roope.marski@orivesi.fi

Koulutuskorvaus Oriveden kaupungin liikuntapalveluista
Ø Koulutuskorvaukset on tarkoitettu valmentaja-, ohjaaja- ja toimihenkilökoulutukseen (ei
kilpailutoiminnan tukemiseen). Tuen myöntämiselle edellytetään omarahoitusosuutta vähintään
20% / koulutus ja yhden henkilön koulutuskorvaus voi olla enintään 500 €. Matka-, päiväraha- ja
laskutuskustannuksia ei korvata. Koulutuskuluista on esitettävä maksutositteet sekä koulutuksen
kurssiohjelma koulutuskorvaushakemuksen liitteenä.
Ø Koulutuskorvauksia haettiin tänä vuonna 15.1.2018 mennessä. Hakemuksia tuli viideltä
urheiluseuralta, joille jaettiin koulutuskorvauksina 4 686,72 €.
Ø Nykyisen hakemuslomakkeen näet täältä

Säätiöt
Esimerkkejä säätiöistä, jotka lahjoittavat
rahaa yhdistyksille ja muille yhteisöille

Apurahasäätiöitä
- TIEDE, TAIDE JA KULTTUURI •

Suomen kulttuurirahasto, jonka alla yhtenä maakuntarahastoista
Pirkanmaan rahasto (apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille
sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille.
Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin
kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin
apurahoin. Apurahoja jaetaan vuosittain keskusrahaston ja 17
maakuntarahaston yleisrahastoista sekä jakovuorossa olevista
nimikkorahastoista lahjoittajiensa toivomiin ja ohjesäännöissä
määriteltyihin tarkoituksiin.) Hakuaika vuonna 2018; 10.1.–9.2.2018.
Suomen kulttuurirahasto Pirkanmaan rahaston sivuille

• Alfred Kolderinin säätiö (tieteisiin, taiteisiin, kirjallisuuteen ja kansanvalistukseen, myös esim. tapahtuman
järjestämiseen tai teokseen/ tuotokseen) Hakuaika vuonna 2018; 1.-31.1.2018 ja 1-15.8.2018. Säätiön sivulle
• Jenny ja Antti Wihurin rahasto (kulttuurisäätiö jakaa tieteen, taiteen ja yhteiskunnallisen toiminnan edistämiseen
palkintoja ja apurahoja. Esim. tapahtumat, kampanjat, työpajojen järjestäminen) Hakuaika vuonna 2018; 6.5.-31.5.2018.
Rahaston sivulle

Apurahasäätiöitä
- TIEDE, TAIDE JA KULTTUURI • Jane ja Aatos Erkon säätiö (Muun muassa lääketieteen tutkimuksiin, kulttuurihankkeisiin sekä hankkeisiin, joilla
edistetään henkistä ja ruumiillista hyvinvointia. Hakuaika: Hakemuksia käsitellään jatkuvasti, joten ennalta
määriteltyä hakuaikaa ei ole.) Linkki säätiön sivulle
• Tiina ja Antti Herlinin säätiö (apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä
hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja
opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla.) Hakuaika: Vuodelle 2018 15.-31.1.2018. Säätiöllä voi olla vuosittaisia
teemoja, joihin avustukset kohdennetaan. Linkki säätiön sivulle
• Koneen säätiö Hakuaika: Vuoden 2018 apurahahaku on 1.–15.9. Linkki säätiön sivulle
• Majaojasäätiö Hakuaika: Vuonna 2018 haku oli 12.2.–30.4.2018. Linkki säätiön sivulle
• Kansan sivistysrahasto Hakuaika: Vuodelle 2018 hakuaika oli 1.8.-31.8.2017. Linkki säätiön sivulle
• Oskar Öflunds Stiftelse Hakuaika: Vuodelle 2018 hakuaika 15.01.2018 – 15.02.2018. Parittomat vuodet;
tieteelliseen tutkimukseen. Parilliset vuodet; kulttuuriin ja yleishyödylliseen tarkoitukseen. Linkki säätiön sivulle

Apurahasäätiöitä
- IHMISTEN HYVÄKSI TEHTÄVÄ TYÖ JA TOIMINTA - ESIM. LAPSET, NUORET, VANHUKSET
• Alli Paasikiven säätiö (sosiaalisen turvallisuuden lisääminen yhteiskunnassa, esim. nuoret, kuntoutujat, heikossa
asemassa olevat, tavoitteina osallisuus jne.) Hakuaika 2018; 8.1.-30.1.2018 –toistunee samoin seuraavana vuonna.
Linkki säätiön sivulle
• Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö (lasten ja vanhusten henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin edistäminen
tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain
tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina. Hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana
päivänä.) Linkki säätiön sivulle
• Ragnar Ekbergin säätiö (avustukset lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi säätiön hyväksymällä tavalla, hakijoina
voivat olla lapset ja nuoret (0-18 vuotta), joita edustavat heidän edunvalvojansa sekä yli 65-vuotiaat seniorit ja
vanhukset, myös säätiöt ja yhdistykset) Hakuaika: syksyisin erikseen ilmoitettavina aikoina (loka-marraskuu). Linkki
säätiön sivulle
• Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiö (sosiaalisesti alttiiden ryhmien tukeminen Suomessa ja ulkomailla,
sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa, hakijoina ainoastaan yhteisöt sekä muut järjestöt. Myönnetyt
avustukset viime vuosina tavallisesti n. 3000e.) Hakuaika 2018; hakemukset oli toimitettava 31.1.2018 mennessä.
Linkki säätiön sivulle
• Olvi-säätiö Hakuaika: keväthaku 1.1.-31.3. ja syyshaku 1.7.-30.9.2018. Linkki säätiön sivulle

Apurahasäätiöitä
- IHMISTEN HYVÄKSI TEHTÄVÄ TYÖ JA TOIMINTA - ESIM. LAPSET, NUORET, VANHUKSET
• Miina Sillanpään säätiö (vanhustyö, kuntoutus, kansanterveyttä edistävä tutkimus- ja kehittämistoiminta,
julkaisutoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen) Hakuaika vuonna 2018; 13.8.-28.9.2018 (tutkimustoiminnan
apurahat) Linkki säätiön sivulle
• Huom, osa kulttuuri-otsikon alle ryhmitellyistä säätiöistä tukee myös yhteiskunnallista toimintaa. Esimerkiksi
Kansan sivistysrahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Tiina ja Antti Herlinin säätiö,
jonka avustustarkoituksiin sisältyy yhteiskunnallinen hyvinvointi ja osallisuus.

- MUUT AIHEPIIRIT • Suomen luonnonsuojelun säätiö Linkki säätiön sivulle
Huom, Koska apurahojen haut todennäköisesti toistuvat vuosittain keskimäärin
samaan ajankohtaan vuodesta, saat jo päättyneistä hakuajoista vihiä, milloin
kannattaa olla liikkeellä tulevana vuonna ja seurata haluamasi säätiön sivuja.
Muista hyvätekeväisyystoimijoissa myös esim. Rotary-säätiö.

MESENAATTI
Mesenaatti.me on Suomen suurin yhteisörahoituspalvelu eli
vastikkeelliseen joukkorahoitukseen tarkoitettu palvelu
• Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa ihmiset osallistuvat yhdessä
heille tärkeän hankkeen kuten palvelun, yhteisön, yrityksen, teoksen
tai tuotekehitysprojektin rahoittamiseen.
• Mesenaatin toteutus on yksi joukkorahoituksen muodoista (ts.
vastike- ja lahjoituspohjainen) muita ovat lainapohjainen ja
osakesijoittamispohjainen joukkorahoitus.
• Mesenaatti on yksi monista joukkorahoituspalveluista.
• Mesenaatin rooli kytkeytyy mediaan ja mainontaan.
• Mesenaatti.me -palvelussa yksittäiset ihmiset, työryhmät, yhteisöt,
yhdistykset, järjestöt ja yritykset, niin vakiintuneet toimijat kuin
ensikertalaisetkin voivat esitellä projektejaan ja hakea niille tukea.

• Mesenaatti.me -palvelun kautta on mahdollista hakea rahoitusta aina pienistä paikallisista projekteista jopa
kansainvälisiin projekteihin.
Mesenaatti palvelee:
o yksityisiä toimijoita, kuten taiteilijoita, kirjailijoita, muusikoita, tieteenharjoittajia ja urheilijoita
o projektityöryhmiä
o julkishallinnon alaisia erityishankkeita
o yhdistyksiä ja muita yleishyödyllisiä yhteisöjä
o hyväntekeväisyyshankkeita
o uusia yrityksiä tai jo olemassa olevien yritysten kehityshankkeita
• Kuka tahansa voi myös tukea ja osallistua rahoittamiseen Mesenaatti-palvelun kautta (yksityishenkilö,
yhdistys, yritys, säätiö, julkishallinnollinen taho,..)

• Rahoitusta hakevilla yhdistyksillä on oltava poliisin myöntämä rahankeräyslupa, milloin rahoitusta voidaan hakea
luvan turvin ja sen asettamin ehdoin myös Mesenaatti-palvelusta. Kun rahoitusta hakevalla on rahankeräyslupa,
kyseessä on lahjoittaminen eikä hakijan siinä tapauksessa tarvitse tarjota lahjoittajalle vastiketta.
• Rahoitushaku ilman rahankeräyslupaa siis edellyttää, että hakijan tulee tarjota rahoitukselle vastike. Vastikkeeksi
voi tarjota mitä tahansa projektin luonteelle ominaisia asioita - esimerkiksi tavara, palvelu, elämys tai jäsenyys.
• Kampanjan käynnistäminen on maksutonta.
• Rahoitussopimus on aina hakijan ja rahoittajan välinen.
• Rahasummaksi asetettava tavoite on minimisumma, minimi voi myös ylittyä ja kaikki hakuajan päättymiseen
mennessä kertynyt huomioidaan.
• Jos haun minimi täyttyy, rahoituksen voi nostaa. Muussa tapauksessa rahoitushaku raukeaa, ja varat palautuvat
rahoittajille.
• Kertyneestä rahoituksesta 10% Mesenaatille (Mesenaatti.me –palvelun provisio on 7% ja maksupalvelun kulut 3%)
• Huom! Mesenaatin käytöstä on muutakin hyötyä…
Ø Markkinointi, paikka ideoiden testaukselle, foorumi vuorovaikutukselle, mahdollisuus löytää yleisö, väline
mahdollistaa osallisuus,.. Tavoitus/ rahoitus n. 10 000/ 500 .

Lue lisää https://mesenaatti.me/info/mika-on-mesenaatti-me/

Piirteitä hyvässä hankehakemuksessa
- Ohjeita avustushakemuksen laadintaan

Millainen on hyvä
hanke-hakemus?
STEA:n Haku päällä- tilaisuus:
”Millainen hyvä hakemus on?”

▪ Selkeä ja perusteltu
▪ Hakemuksesta selviää mm.
->Mitä pitäisi rahoittaa
->Kenelle toiminnan kautta syntyvä hyöty on suunnattu
->Miksi juuri tätä hanketta tarvitaan
->Mikä on peruste juuri tämän hankkeen rahoittamiselle

Löytyykö
punainen lanka
läpi
hakemuksen?

Millainen on hyvä
hanke-hakemus?
STEA:n Haku päällä- tilaisuus:
”Hakemuksen sisältö?”

§
§
§
§
§
§
§

Tarve?
Tavoitteet?
Kohderyhmä?
Toimenpiteet?
Aiotut arviointi- ja seurantakäytänteet?
Yhteistyökumppanit?
Mikä talousarvio on?

STEA:n Haku päällä- tilaisuus:
”Hakemuksen sisältö?”
Huomioi hakemuksen rakenteessa
tarpeiden määrittely, tarpeella on aina
yksi tai useampia tavoitteita ja niillä ns.
alatavoitteita/ osatavoitteita jne.
Tavoitteen voi tulkita muutokseksi – mitä
muutosta asia tuo, mitä muutosta
tapahtuu. Osatavoitteet kertovat millä
keinoin päästään haluttuun päämäärään.
Osatavoitteiden alla on konkreettiset
käytännöntoimet. Käytännön toiminnalla
on siis yhteys tavoitteisiin ja niihin
liittyvään isompaan tarpeeseen. Tarve,
tavoitteet ja toiminta ovat hakemuksen
perusteluissa linjassa. (Näistä
alatavoitteet ovat niitä, jotka saattavat
elää toteutuneessa hankkeessa ajan
kuluessa).

• Tarve ?
• Tavoite 1

• Tavoite 2

• Alatavoite

• Alatavoite

• Keino / toimenpide
konkreettiseksi
toteuttamiseksi

• Keino / toimenpide
konkreettiseksi
toteuttamiseksi

Rakennerahastot.fi:
”Hyvän hankehakemuksen ominaisuuksia”

Millainen on hyvä
hanke-hakemus?

ü”Hankkeen tarpeelle on selkeät perustelut
üTavoite ja toimenpiteet ovat selkeät ja tarkasti määritellyt
üKohderyhmä on selkeästi määritelty ja rajattu
üHankkeen kannalta tarpeelliset kumppanit ovat sitoutuneet
mukaan
üKustannusarvio suhteessa hankkeen tavoitteisiin ja
toimenpiteisiin on perusteltu ja kohtuullinen
üHankkeella on suunnitelma toiminnan jatkumisesta ja
vakiinnuttamisesta sekä tulosten levittämisestä
üHankkeen toteuttaja on sopinut hankkeelle tulevasta muusta
rahoituksesta ja sitoutunut omarahoitusosuuteensa
üHankkeelle on varattu riittävät ja osaavat henkilöstöresurssit ”

Opetus- ja kulttuuriministeriö:
”Hyvä hakemus”

Millainen on hyvä
hanke-hakemus?

ü ”Valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin ennen
määräaikaa.
ü Tarkista, että haetun avustuksen kohteena oleva toiminta tai
hanke vastaa hakuilmoituksessa kuvattuja kriteerejä.
ü Tee selkeä toiminta tai hankesuunnitelma: mitä tehdään,
miksi tehdään, kuka tekee, kenen kanssa, missä tekee, millä
aikataululla, ja mitä tuloksia odotetaan
ü Esitä myös suunnitelma rahoituskauden jälkeisestä
toiminnasta (erityisesti hankkeissa).
ü Tee realistinen talous- tai kustannusarvio, joka on suhteutettu
toiminnan laajuuteen ja laatuun, sekä perustuu laskelmiin. Myös
tulojen on käytävä ilmi.
ü Perehdy avustuksen käyttöehtoihin etukäteen. ”

Muita vinkkejä avustushakuun aikovalle:
Ø PRH-tietojen päivitys. Muista päivittää
yhdistystietosi, jotta ne ovat sitten ajan
tasalla, kun yhdistyksen perustiedot tarvitaan
hakuvaiheessa esim. STEA:n käyttäjäksi
rekisteröityessä.
Ø Katso esille yhdistyksesi rekisteriote, säännöt,
toimintakertomus/-kertomukset, tilinpäätös,
tilintarkastajan lausunto, talousarvio,
toimintasuunnitelma,..

(Hyvän hakemuksen sisällössä hyödynnetty
lähteinä mm. STEA:n hakuinfo 2/2018, OKM
opas valtionavustuksista )

Tiedonhaku & haussa olevat
rahoitusmahdollisuudet

Mistä konkreettisesti tietoa nyt haettavista avustuksista?
Sivustot & tietokannat ja hakupalvelimet
v Kansalaisyhteiskunta.fi >
Järjestöjenhankerahoitushakemisto, linkki sivulle

v Suomen kotiseutuliitto,
Kotiseutuliitto.fi > tietopankki,
linkki sivulle

v Aurora-tietokanta.fi

v OKM.fi opetus- ja
kulttuuriministeriön avustushaut

linkki sivulle

v Stea.fi avustusten haku
v Avi.fi linkki sivulle

Muita kiinnostavia lähteitä rahoitusmahdollisuuksien etsijälle?
• Veikkaus.fi > avustuskohteet
• Jelli.fi > Apua ja ohjeita järjestötoimintaan > Säätiöiden, rahastojen, ohjelmien avustukset ja apurahat, sivustolle
• Jelli.fi > Apua ja ohjeita järjestötoimintaan >Yhdistyksen rahoitus ja varainhankinta, linkki sivulle
• Maaseutu.fi ja maaseutuvirasto.fi > Hanketoimijan käsikirja, suoraan käsikirjaan tästä
(käsikirja antaa yleiskäsitystä hanketoiminnasta, auttaa käytännönläheisesti hankkeen suunnittelussa, hakemisessa,
toteuttamisessa ja päättämisessä)
• Suomalaiset säätiöt, Säätiöpalvelu-verkkosivuilta: säätiöpalvelu.fi
• Listausta apurahasäätiöistä: Yleishyödylliset yhteisöt Suomessa, s.75-78, pdf-asiakirjaan tästä
• Pirkanmaa.fi > aluekehittäminen> rahoituslähteitä, linkki sivuun
• Maaseutu.fi > tuenhakijalle, linkki sivuun
• Suomen kulttuurirahasto on säätiö, joka jakaa apurahoja kulttuurielämän tukemiseen, https://www.skr.fi/ sekä
videotallenteet apurahoja koskien täältä

Muita kiinnostavia lähteitä rahoitusmahdollisuuksien etsijälle?
Rahoitusoppaita, käsikirjoja yms. koonteja varainhankinta -, rahoitus- ja avustusaiheista järjestöille on jo olemassa
muutamia:
• Kepa.fi (sähköinen käsikirja, ideoita varainhankintaan)
• Saimaan ammattikorkeakoulun julkaisuja, Yhdistyksen varainhankinta ja lainsäädäntö (2016) linkki asiakirjaan
• Jelli.fi > Apua ja ohjeita järjestötoimintaan >Yhdistyksen rahoitus ja varainhankinta: sivulta löytyvä opas (opas on
tarkoitettu pienille yhdistyksille kuten kyläyhdistyksille ja niiden hallituksille avuksi talouden suunnitteluun)
• Kotiseutuliitto.fi > tietopankki >järjestöosaaminen >rahoituksen lähteitä: Yhdistystoiminnan rahoitusopas
• Käytä hakusanoja netin hakukoneissa esimerkiksi ”hankeavustus yhdistyksille”, ”hankerahoitus yhdistyksille”,
”avustukset yhdistyksille”, ”järjestöjen rahoitus”, ”rahoituksia yhdistyksille” jne.

Apua saatavilla rahoitusta/ avustusta jakavilta suoraan

Selvitä ideasi rahoitusmahdollisuudet ja
keskustele hankeidean tarkemmasta
toteutuksesta oman alueesi tai
lähimpien hankeneuvojien ja
viranomaisten kanssa.

Melko usein rahoitusten haku näyttäytyy
jakautuvaksi siten, että valtakunnallisiin hankkeisiin
avustusta haetaan ministeriöistä ja alueellisiin ja
edelleen paikallisiin hankkeisiin aina ”portaita”
alaspäin tullen eli AVI:sta, ELY-keskuksista ja niin
edelleen. (Poikkeuksia kuitenkin on.)

Avustushakuja hallinnoivat tahot esim.
OKM >> Avi (Aluehallintovirasto),
Museovirasto ym. STM >> STEA,
MMM >> ELY-keskus tai Leader-ryhmä,
ESR & EAKR >>ELY-keskus, Pirkanmaan liitto
ym. Maaseuturahasto>>ELY-keskus,
Leader-ryhmä. Katso rahoituskarttaa
kuvaava ”rahapuu” ja edellä mainittujen
yhteystiedot esim. aiemmilta sivuilta

Avustusmaailman
käsitteistä

Julkinen ja yksityinen rahoitus
Julkisella tuella tarkoitetaan
yleensä valtion, kunnan, muun
julkisyhteisön taikka
julkisoikeudellisen laitoksen tai
säätiön antamaa tai sen varoista
maksettavaa mm. avustusta, lainaa
ja muuta rahoitusta, taloudellista
etuutta sekä Euroopan yhteisön tai
muista Euroopan unionin varoista
myönnettävää tukea
verojärjestelmän kautta
annettavaa tukea lukuun
ottamatta.

Julkista tukea ovat mm. kunnilta,
valtion laitoksilta ja virastoilta,
opintokeskuksilta, seurakunnilta
ja kirkkohallitukselta saadut tuet
(toisin sanoen mm. tuet, joiden
myöntäjänä on ministeriöt, Taike,
OPH, AVI:t, ELY:t, TE-toimisto,
TEM, EU kuten ESR-tuet, OKopintokeskus, Kansan
Sivistystyön Liitto, Työväen
Sivistysliitto, Visio, Kansallinen
Sivistysliitto)

Ei-julkista tukea ovat mm. yksityisiltä
säätiöiltä (esim. Alfred Kordelinin
säätiöltä, Olvi-säätiöltä, Kalevalaseuran
säätiöltä, Koneen Säätiöltä, Stiftelsen
7:nde Mars Fondenilta, Suomen
Kulttuurirahastosta) ja rekisteröidyiltä
puolueilta saadut tuet.

Valtionavustukset

Esim. STM ja OKM jakamat
avustukset pääsääntöisesti..

• Valtionavustuksena pidetään tuenluontoista avustusta tietyn toiminnan tai hankkeen avustamiseen, joita
myönnetään valtion rahaston, Euroopan yhteisön tai Euroopan unionin varoista.
• Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määrärahaa järjestöjen toiminnan avustamiseen ja eri alojen järjestöille
myönnettäväksi
• Valtionavustukset jaetaan yleisavustuksina ja erityisavustuksina. Näistä Yleisavustus tarkoittaa saajan toimintaan
yleisesti tai tiettyyn toiminnan osaan myönnettävää tukea. Erityisavustus tarkoittaa investointitukea aineellisen tai
aineettoman hyödykkeen hankinnassa sekä hankeavustusta kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai
kehittämishankkeeseen taikka muuhun vastaavanlaisesti rajattuun hankkeeseen. Lyhyesti: valtionavustus
yleisavustuksina hakijan toimintaan, erityisavustuksina hakijan hankkeisiin tai investointeihin.
• Valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa
tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai
rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.
• Valtionavustuksen myöntämisestä: Valtionavustuksen myöntämistä on pidettävä tarpeellisena huomioiden
hakijan saama muu julkinen tuki JA pidettävä tarpeellisena avustuskohteen hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus
huomioon ottaen. Myönnettävä valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai
hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä
ja perustelluista syistä muuta johdu.

Valtionavustuslain edellytykset sekä hakijan
valtionavustuskelpoisuus
v Haetun avustuksen tulee olla valtionavustuslain ehdot täyttävä ja valtionavustusta hakevan hakijan tulee olla
valtionavustuskelpoisuuden täyttävä.

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset
• OKM, AVI, STEA,.. voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset
edellytykset täyttyvät. Yleiset edellytykset otetaan huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Valtionavustusten keskeinen periaate on, ettei samaa toimintaa tueta usean eri avustusjärjestelmän kautta.
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):
• Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
• Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
• Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen
tai toiminnan laatu ja laajuus.
• Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Valtionapukelpoisuus – milloin järjestö on
valtionapukelpoinen
• Esimerkiksi OKM: Valtionapukelpoiseksi haluavan järjestön tulee hakea valtionapukelpoisuutta opetus- ja
kulttuuriministeriöstä. Ministeriö hyväksyy valtionapukelpoisuuden. Kelpoisuutta hakevan tulee olla yhteydessä
avustuksesta vastaavaan virkamieheen, joka antaa tarkemmat hakuohjeet.
• Tulee hakea rahoittavalta viranomaiselta hyvissä ajoin ennen avustuksen hakemista tai viimeistään yhtä-aikaisesti
Yleistä valtionapukelpoisuutta koskevista edellytyksistä järjestöjen kohdalla (vain joitakin ydinkohdista, jotka saattavat
toistua vaikkakin valtionapukelpoisuus on alakohtaisesti laissa säädettyä):
-alan rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on alansa/asiansa edistäminen (esim. liikuntajärjestö liikunnan edistäminen)
-kelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä se,
miten järjestö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
-ei välttämättä uudelle järjestölle ennen erityistä syytä, ts. toimimisen vähimmäisajat
-valtakunnallisen alan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon mm. järjestön taloudenhoito
sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Tarkista aina alakohtainen laki
& rahoittavan viranomaisen ohjeet! Linkki ja linkki (Lähde: liikuntalaki &nuorisolaki)

Loppusanat
Oppaan on koonnut 1-4/2018 ajalla

Toivomme, että lukijana olet hyötynyt koosteesta!

Merita Lähteenmäki Osallistuva Orivesi –
hankkeessa.

Tietoa on koottu useiden viranomaistahojen
verkkolähteitä soveltaen. Pyydämme sinua
viimekädessä aina tarkistamaan tietojen
ajantasaisuuden kunkin tahon omalta
verkkosivuilta tai heihin suoraan yhteyttä ottaen.

Hanke itsessään on Kantri ry:n kautta MannerSuomen maaseutuohjelman varoilla tuettu.
Lisää hankkeesta: Osallistuva Orivesi
Kiitokset prosessissa avustaneille!

Oppaaseen kerätty tieto seuraavista lähteistä ja taustaaineistosta:
Yhdistysten rahoitus ja varainhankinnasta yleisesti & ”rahoituspuu” ja rahoituslinjat, mm.
Suomen sosiaali ja terveys ry:n eli valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kattojärjestön verkkosivusto. Elinvoimaiset järjestöt.
Järjestöjen rahoitus. Viitattu 1/2018. https://www.soste.fi/elinvoimaiset-jarjestot/jarjestojen-rahoitus.html
Sattilainen, R. Yhdistystoiminnan rahoitus. Yhdistystoiminnan perusteet –koulutus. 2015. EHYT ry. Viitattu 1/2018.
http://www.yhteisokeskus.fi/wp-content/uploads/2014/08/Yhdistystoiminnan-rahoitus.pdf
Nousiainen, M., Pursiainen, T. 2014. Yhdistystoiminnan rahoitusopas – pienen yhdistyksen näkökulmasta. Viitattu 2/2018.
http://www.ylasavonveturi.fi/files/file/Rahoitusopas_Jelli_lyhennetty.pdf
Jelli.fi -järjestötietopalvelun verkkosivusto. Apua ja ohjeita järjestötoimintaan. Viitattu 1-4/2018. https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/
Jelli.fi -järjestötietopalvelun verkkosivusto. Apua ja ohjeita järjestötoimintaan. Yhdistyksen rahoitus- ja varainhankinta & säätiöiden, rahastojen
ja eri ohjelmien avustukset ja apurahat -osiot. https://www.jelli.fi/jarjestotoiminta/saatioiden-rahastojen-ja-eri-ohjelmien-avustukset-jaapurahat/
Veikkaus Oy:n verkkosivusto. Avustukset. Avustuskohteet. Viitattu 1/2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/avustukset/avustuskohteet
Veikkaus Oy:n verkkosivusto. Avustukset. Avustusten hakeminen. Viitattu 1/2018. https://www.veikkaus.fi/fi/yritys#!/avustukset/avustustenhakeminen

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Maaseutu.fi -verkkosivusto. Viitattu 2-4/2018. https://www.maaseutu.fi/
Maaseutu.fi- verkkosivusto. Maaseutuverkosto. Viitattu 3/2018. https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/
Maaseutu.fi- verkkosivusto. Maaseutuverkosto. Tuenhakijan tärpit. Viitattu 3/2018.
https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/tuenhakijalle/tuenhakijan-tarpit/
Maaseutuviraston verkkosivusto. Tuet ja palvelut. Hanketoimija. http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja
palvelut/hanketoimija/Sivut/maaseudun_hanketuet.aspx
Hanketuki-esite kotiseudun kehittämisestä. http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/hanketoimija/Documents/kylatoim_hanketuki_esite_05.pdf
Maaseutu.fi -verkkosivusto. Maaseutuverkosto. Maaseutuohjelma. Viitattu 2/2018. https://www.maaseutu.fi/maaseutuverkosto/maaseutuohjelma/
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivusto. ELY-keskukset. Pirkanmaa. Viitattu 3/2018. https://www.ely-keskus.fi/web/ely/elypirkanmaa
Honkaniemi, E., Tallila, P. & Värilä, A. 2013. Pirkanmaan maaseudun kehittämissuunnitelma 2014-2020. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja
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