
Nuoriso Leader –rahoitus 

Säännöt 

Rahoituksen tarkoitus 

• Nuoriso Leader -rahoitusta myönnetään nuorten toteuttamiin projekteihin Kajaanin, Paltamon, 

Puolangan ja Vaalan eli Oulujärvi Leader ry:n alueella. Kajaanin ydinkeskusta ei kuulu 

alueeseen. 

• Tavoitteena on saada nuoret ideoimaan ja toteuttamaan uutta toimintaa sekä innostaa 

mukaan kehittämistyöhön ja projekteihin. 

• Nuoriso Leader -rahoitusta myönnetään nuorten suunnittelemille, toteuttamille ja arvioimille 

projekteille.  

• Projektin teema on vapaa. Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisten 

harrastusvälineiden hankinta tai nuoren yrittäjyyskokeilun tukeminen. 

• Projekti voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden paikallisten tahojen kanssa, kuten esimerkiksi 

järjestön, koulun, kunnan tai yrityksen kanssa. 

 

Hakukelpoisuus 

 

• hakijan tai hakijoiden on oltava hakuhetkellä 13–29-vuotiaita. 

• hakijana voi olla vähintään kolmen nuoren muodostama ryhmä tai 

yrittäjyyskokeiluhankkeessa yksittäinen nuori 

o Ryhmän nuorista vähintään puolet tulee olla 13–29–vuotiaita, kaikkien tulee kuitenkin 

olla alle 30-vuotiaita. 

o Nuoriso Leader -rahoitusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty yhteyshenkilö, joka on 

yksi ryhmän nuorista.  

o Nuoriso Leader -rahoitusta hakevalla alaikäisellä nuorella tai ryhmällä tulee olla 

nimetty täysi-ikäinen vastuuhenkilö, joka vastaa alaikäisten hakijoiden kanssa 

hakulomakkeen täyttämisestä, projektin raportoinnista sekä rahankäytöstä yhdessä 

rahoitusta hakevan kanssa.  

• Projektin toiminnan tulee tapahtua Oulujärvi Leader ry:n alueella ja hankinnat jäävät alueelle 

nuorten käyttöön. Nuoriso Leader -rahoitusta hakevien nuorten kotipaikka voi olla myös 

alueen ulkopuolella. 

• Yrittäjyyskokeiluhankkeissa hakijan tulee selkeästi perustella hankinnan tarpeellisuudesta 

yrityksensä toiminnalle. Isoissa hankinnoissa käytetään erityistä harkintaa. 

 

Rahoituksen määrä 

• Nuoriso Leader -rahoitusta voidaan myöntää 100-500€ yhtä projektia kohden. 

• Yleishyödylliset projektit 

o Kustannusarvion ollessa 100-200€ rahoitus on 100%. Tällöin omaa rahaa ei tarvitse. 

o Mikäli kustannusarvio on yli 200€ rahoitus on 90%, jolloin omaa rahaa tarvitaan 

10% kokonaiskustannuksista. 

• Yritystoimintaan 



o Rahoituksen määrä 100-500€ / projekti. 

o Rahoitus on 75% kustannusarvion koosta riippumatta. 

Hakuohje 

• Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella verkkosivuilta www.oulujarvileader.fi/nuoriso  

• Oulujärvi Leader ry:n nuorisotyöryhmä käsittelee hakemukset neljä kertaa vuodessa ja 

päätökset tehdään helmi-, touko-, elo- ja marraskuun loppuun mennessä, jos rahoitusta on 

jaettavissa.  

• Nuoriso Leader -rahoitus on käytettävä siihen projektiin ja niihin kustannuksiin, mihin se 

on haettu. 

• Kalustehankinnoissa, kuten yhteiset harrastusvälineet, hakijan on annettava etukäteen 

selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka 

tai ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.  

• Oulujärvi Leader ry. pidättää täydet oikeudet hyväksyä tai hylätä Nuoriso Leader -

rahoitushakemuksen. 

• Nuoriso Leader-nuorisotyöryhmä jäsen tai jäsenet eivät voi osallistua omaa hankettaan 

koskevan hakemuksen käsittelyyn. 

 

Nuoriso Leader -rahoitusta ei myönnetä: 

• Palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin  

• Normaalista, jatkuvasta toiminnasta syntyviin kuluihin 

• Kalustoon tai toimintaan, joka kuuluu oppilaitoksen, kunnan tai muun organisaation 

lakisääteiseen toimintaan. 

• Pysyviin ja toistuviin kustannuksiin kuten; vuokrat, jäsenmaksut, kuukausimaksut, 

vakuutusmaksut 

• Yksityiskäyttöön tuleviin hankintoihin 

• Henkilökohtaiseen harrastustoimintaan 

• Eteenpäin myytäviin tuotteisiin tai niiden raaka-aineisiin 

• Jos projektin toteuttaminen on aloitettu ennen hakemuksen lähettämistä 

• Rekisteröityneiden toimijoiden tai yritysten hankkeille 

 

 

Raportointi 

 

• Nuoriso Leader -rahoituksen käytöstä raportoidaan verkkosivulta 

www.oulujarvileader.fi/nuoriso löytyvällä sähköisellä raporttilomakkeella. 

• Raporttiin tulee liittää kuvamateriaalia, josta selviää, että projekti on toteutettu 

suunnitellusti. Oulujärvi Leader ry:llä on käyttöoikeus kuviin. 

• Projektin vastuuhenkilöllä on velvollisuus säilyttää kuitit hankinnoista mahdollisia 

lisätietoja varten. 



• Raportointi tulee toteuttaa kahden kuukauden sisällä rahoitetun toimenpiteen 

toteuttamisesta. Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, 

esimerkiksi projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan. 

• Jos raporttia ei ole lähetetty määräaikaan mennessä, voidaan myönnetty rahoitus periä 

kokonaisuudessaan takaisin. 

 

Tuen maksaminen 

• Päätös Nuoriso Leader -rahoituksen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden 

kuluessa hakuajan päättymisestä. 

• Myönnetty Nuoriso Leader -rahoitus maksetaan kokonaisuudessaan hakijan ilmoittamalle 

tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta. 

• Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus Nuoriso Leader -rahoituksesta.  

• Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, niin tuki ei 

kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. 

• Jos projekti peruuntuu kokonaan, on Nuoriso Leader -rahoitus palautettava 

kokonaisuudessaan Oulujärvi Leader ry:lle. 

 

 

 

 


