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Vuoden 2023 alussa uudeksi maaseudun kehittämisryhmäksi yhdistyvien 
Rajupusu Leader ry:n ja Piällysmies ry:n yhteinen nimi on nyt SavonLuotsi
Leader ry. 

Yhdistymisen taustalla on maa- ja metsätalousministeriön edellytys siitä, että 
tulevalla EU-rahoituskaudella 2023-2027 Leader-ryhmän toiminta-alueen tulee 
olla pääsääntöisesti yli 20 000 henkilöä. 

Rahoituskauden 2023–2027 Leader –ryhmät valitaan tämän hetkisen tiedon 
mukaan tammikuussa 2023. Uusi rahoituskausi käynnistyy keväällä 2023. 
Tarkempi aikataulu tiedossa alkuvuonna 2023.



Toiminta-alue

Toiminta-alueena on Enonkoski, 
Joroinen, Juva, Rantasalmi, Savonlinnan 
maaseutualueet sekä Sulkava.

Savonlinnan maaseutualueilla sijaitsee 
kolme entistä kuntakeskusta, Kerimäki, 
Savonranta sekä Punkaharju. 

- Leader CAP27 suunnitelmassa:
• Yhteisölähtöistä paikallista kehittämistä.
• Leader-toiminnalla parannetaan maaseudun elinvoimaisuutta, kehitetään 

paikallisia palveluja ja elinkeinoja, tuetaan mikroyrityksiä ja yrittäjyyttä ja 
lisätään osallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

• Leader-toiminta on ihmisten ja yhteisöjen aktivointia ja neuvontaa sekä 
rahoitusta ideoiden toteuttamiseksi.



SavonLuotsi Leaderin toimisto sijaitsee osoitteessa
Puistokatu 1, 2krs., Savonlinna.

Lisäksi Leader näkyy tulevaisuudessa aktiivisesti kaikissa toimialueen kunnissa.
Tapaamisia voi sopia kasvokkain jokaiseen kuntaan tai etänä Teamsin välityksellä. 

Anne Vänttinen, 
toiminnanjohtaja 

Pekka Sahama 
aktivaattori

Sini Yläsaari, 
hankeneuvoja

Kirsi Blomberg, 
hankeneuvoja

Henkilöstö



Painopisteet 2023 - 2027

Leader-toiminnan painopisteet tulevalla kaudella ovat: 

1. Kestävät, älykkäät ja osallistavat yhteisöt
2. Elinvoimainen ja kestävä elinkeinoelämä
3. Hyvinvoiva luonto, ympäristö ja ilmasto
4. Nuoret tulevaisuuden tekijöinä

Kaikissa painopisteissä otetaan huomioon kestävän kehityksen osa-alueet: 
sosiaalinen, ekologinen, kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. 

Valintakriteereissä sekä hankkeiden pisteytyksessä otetaan huomioon lisäksi 
seuraavat keskeiset asiat: osaamisen kehittäminen, yhteistyö ja 
verkostoituminen, älykkäät ratkaisut ja digitalisaation edistäminen, 
monipaikkaisuus ja innovatiivisuus. 



Rahoituksen jakautuminen 
painopisteittäin



LEADER -yritystuet 2023 – 2027

Investointituki
 Investoinnin kokonaiskustannukset 5000 – 100 000 €, paikalliset markkinat
Käynnistäminen
 Yrittäjyyskokeilu (2500 €)
 Osa-aikaisen yritystoiminnan käynnistäminen (5000 €)
 Päätoimisen yritystoiminnan käynnistäminen (7500 €)
Kehittäminen
 Suunnittelupaketti (1000 €)
 Valmistelupaketti, yritystoiminnan aloittaminen (2000 €)
 Kehittämispaketti, liiketoiminta vakiintunut (3000 €)
Yritystoiminnan käynnistäminen omistajanvaihdoksen avulla, 
omistajanvaihdoksen suunnittelu (5000 €)
Maatalouden kokeilutuki
 koskee maatalouden alkutuotantoa (2500e – 7500 €)

Leaderin tuet ovat kohdennettu ensisijaisesti yrityksille, joilla alle 5 htv. 
Tukien tarkemmat ehdot täsmentyvät vuoden 2023 alussa.



LEADER -yritystuet 2023 – 2027

Yritystoiminnan käynnistysavustus
 Asiantuntijapalvelut käynnistämiseen
 Toteutettavuusselvitykset
 Kaluste- ja pienhankinnat, tietojärjestelmät, perustamiskustannukset

Yritystoiminnan kehittämisavustus
 Asiantutijapalvelut
 Selvitykset
 Innovointi, tuotekehitys, kilpailukyky



LEADER –tuet yhteisöille 
2023 – 2027

• Yhteistyötoimet (kehittämishankkeet)
 Maatilojen kilpailukyvyn kehittäminen ja nykyaikaistaminen
 Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen
 Luonnonvarojen kestävä käyttö
 Sosioekonomisen rakenteen kehittäminen
 Älykäs kylä

• Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
 Koulutus, tiedonvälitys, selvitykset ja suunnitelmat

• Yleishyödylliset investoinnit
 Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja sopeutuminen
 Luonnonvarojen kestävä käyttö
 Luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 Maaseudun toimintaympäristön kehittäminen

Tukien tarkempi sisältö ja ehdot täsmentyvät vuoden 2023 alussa.



LEADER –tuet yhteisöille 
2023 – 2027



10 Leader-ryhmää, 51 kunta
Hallinnointi Savonluotsi Leader ry

Vuoksen vesistö (pl. Lieksa) ja Rautalammin 
reitin itäosan suurjärvet

122 kpl 1.-luokan kaupallista kalastajaa
Yli 40 kalastusmatkailuyrittäjää

n. 70 % muikkusaaliista
1/3 muusta sisävesisaaliista
1/3 EMKR investointituista

Itä-Suomen Kalaleader 2021-2027



Pääteemat

Yhteistyö ja verkostot
• Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden kanssa
• Tietoisuuden lisääminen kalastuksen merkityksestä vesistön kunnolle
• Vesistöjen käytön monipuolistaminen ja infrastruktuurin kehittäminen
Kehittyvä ja vetovoimainen elinkeinokalatalous
• Kaupallisen kalastuksen vahvistaminen
• Osaamisen, tiedon ja tiedonsiirron lisääminen
• Nuorten aktivointi
Kalastusmatkailu
• Yhteistyöverkoston vahvistaminen
• Tuotestandardien kehittäminen
• Markkinoinnin ja myyntijärjestelmien kehittäminen



KIITOS!
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