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Rahoitettavat hankkeet:

• Paikalliset, kansainväliset ja alueiden väliset hankkeet 
(yleishyödylliset kehittämis- ja investointihankkeet, 
koulutus- ja tiedonvälityshankkeet, yhteistyöhankkeet ja 
yrityshankkeet) 

• Tuen enimmäismäärä 180 000 €

• Tuen minimimäärä 6 250 €, yrityshankkeet 2000 €

• Teemahankkeet

• Paikallinen neuvonta ja opastus koko hankkeen ajan 

• Tarvehankinta joka perustuu paikalliseen strategiaan ja 
valittuihin kriteereihin

• Jatkuva haku



Idea!
Valmistelut

Hakemus Hyrrään

Aloitus omalla riskillä

Leader ryhmän 
hallituksen käsittely

ELY-keskuksen 
laillisuustarkastus

Tukipäätös Toteutus

Maksuhakemukset, 
raportointi

HYRRÄ

Tuen maksaminen

Ideasta hankkeeksi



Mitä Leader-rahoituksella ei voida tukea

• Normaalia, tavanomaista toimintaa

• Kuntien ja viranomaisten lakisääteistä toimintaa

• Harmaata taloutta

• Yhdistysten käyttöä bulvaanina yritystoiminnan tukemiseen

• Yritystuilla kannattamatonta yritystoimintaa



Kehittämishankkeet

• Ei hakijan normaalia toimintaa

• Uutta/ kokeilevaa

• Tilaisuudet ja tapahtumat

• Selvitykset ja suunnitelmat

• Palvelut

• Kulttuuri yms. tapahtumat

• Paikallisesti, alueiden välisesti ja 
kansainvälisesti

• Tuki maks. 90 %  (70 %)

• Rahoitus voi sisältää talkoota



Yleishyödylliset investoinnit

• Kokoontumistilojen kunnostamiset

• Reitistöt, laavut, rakenteet

• Harrastustilat

• Koneiden, välineiden ja laitteiden hankinta

• Pienimuotoiset vesihuoltotoimenpiteet; kokoontumistilojen

liittäminen verkostoon

• Tuki maks. 75 % (50 %)

• Rahoitus voi sisältää talkoota



Teemahanke

• Tarkoitettu pienille hankkeille

• Yhdistysten pienet investoinnit

• ”Hanke pienoiskoossa”

• Erillinen haku kevään 2017 aikana

• Kone- ja laitehankinnat, pienimuotoinen

rakentaminen

• Toimintaa edistäviä

• Myönnettävä tuki 500-9000 €, 

hankkeen koko 715 – 12 850 €

• Tuki 70 %

• ei voi sisältää talkoota



Tuen hakeminen 1(2)

 Sähköinen hankejärjestelmä Hyrrä
- kaikki asiointi sähköisesti

- Hyrrän käyttöönottoon tarvitaan Katso-
tunnukset

• https://yritys.tunnistus.fi/

- valtuuksien määrittelyn jälkeen 
verkkopankkitunnuksilla 

 Hanke vireille Hyrrään jättämisen 
jälkeen, kun hakemus

ilmoitetaan vireilletulleeksi
- vasta vireilletuloilmoituksen jälkeen voi 

omalla riskillä aloittaa

 Aloittamiseksi katsotaan 
varsinaisen tekemisen lisäksi

mm. hankintasopimusten teko

https://yritys.tunnistus.fi/


Tuen hakeminen 2(2)

 Hakemuksen liitteenä mm. 
yhdistysrekisteriote, säännöt, tilinpäätös, 
pöytäkirjanote, tarvittavat suunnitelmat, 
selvitys hintatasosta/tarjoukset,       
viranomaisluvat (rakennuslupa), 
piirustukset

 Liitteet sähköisessä muodossa Hyrrään, 
esim. pdf



EMOn yhteystiedot

toimisto

 Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 
Riihimäki

Henkilökunta

 Esko Pietari, toiminnanjohtaja

• 050 573 2972

• emo@emory.fi 

 Tuula Saastamoinen, talouspäällikkö
• 045 127 2510

• toimisto@emory.fi

 Kim Smedsluns, ohjelmapäällikkö
• 040 583 3356

• info@emory.fi

 kotisivut: www.emory.fi
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Kiitos


