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Sosiaalinen pääoma ja 
osallistuvuus

kylätaloremontit

kulttuuri ja historia

kyläsuunnitelmat

jne jne

Hyvä arki ja asuminen

virkistys ja ympäristö

tietoverkkojen suunnittelu

palveluratkaisujen 
kehittäminen

jne jne

Lapset ja nuoret osana 
yhteisöä

lasten ja nuorten toteuttamat 
hankkeet

harrastusmahdollisuudet

työelämävalmiudet

jne jne

Yrittäjyydellä kestävää 
kasvua

tuotantoa , liikevaihtoa 
edistävät investoinnit

biotalous

matkailu

jne jne

EMOn
strategian 

painopisteet



Idea!
Valmistelut

Hakemus Hyrrään

Aloitus omalla riskillä

Leader ryhmän 
hallituksen käsittely

ELY-keskuksen 
laillisuustarkastus

Tukipäätös Toteutus

Maksuhakemukset, 
raportointi

HYRRÄ

Tuen maksaminen

Ideasta hankkeeksi



HANKEPROSESSI

• Hakemukset sähköiseen HYRRÄ-järjestelmään

• → työstetään päätöskuntoon

• → hallitus antaa myönteisen tai kielteisen

lausunnon

• Hakemus ja lausunto ELY-keskukseen

✓EMOn myönteinen lausunto

→ juridinen tarkastelu ELY-

keskuksessa

→ myönteinen rahoituspäätös

✓EMOn kielteinen lausunto

• → kielteinen päätös ”automaattisesti”

• LEADER-RYHMÄ VALITSEE RAHOITETTAVAT 
HANKKEET



HANKKEIDEN TOTEUTTAJAT

Yleishyödylliset hankkeet

• rekisteröidyt yhdistykset

• osakaskunnat, kalastuskunnat

• oppilaitokset, tutkimuslaitokset

• kunnat, säätiöt, seurakunnat

• yritykset, jos ei liiketaloudellista 
toimintaa

✓ esim. ProAgria, osuuskunnat

• Huom. Julkiset toteuttajien oma raha ei 
ole

yksityistä rahoitusta

Yritystuet

• yritykset; Tmi, osk, Ky, Oy…



YLEISIÄ VALINTAKRITEEREJÄ MM.

• asukaslähtöisyys

• suunnittelun laajapohjaisuus

• lisäarvo

• hyödyttää laajempaa joukkoa

• yleishyödyllisyys

• uutta luova

• kestävyys, pysyvyys tuen päätyttyä

• toteuttajan osaaminen ja taloudelliset edellytykset

• hankkeen organisointi ja pelisäännöt

• hankkeen kohdentuminen maaseudulle

• vaikuttavuus ja tulokset



HANKETUET

Yleishyödylliset kehittämishankkeet

• Toiminnan kehittämiseen; suunnitelmat, 
selvitykset, tapahtumat

• Tuki maks. 100 %, (70-90 %)

Yleishyödylliset investointihankkeet

• Infran hankkiminen ja rakentaminen; 
reitistöt, laavut, rakenteet, vesistöjen 
kunnostaminen

• Tuki maks. 75 % (50–60 %)

HUOM. YLEISHYÖDYLLISISSÄ HANKKEISSA 
OMA RAHOITUS VOI OLLA TALKOOTA, 
OSITTAIN TAI KOKONAAN

Teemahanke

• Erillishaku



HYVÄN HANKKEEN TUNNUSMERKKEJÄ

• Hyvin valmisteltu (ei kiireessä)
• Selkeä rajattu sisältö 
• Strategian mukainen 
• Kriteerit täyttävä
• Suunnitelma, kustannusarvio ja muut liitteet  kunnossa
• Kustannustehokas
• Kirjanpitäjä mukaan
• Talous kunnossa, likviditeettisuunnitelma
• Riittävät muut resurssit

• Asenne!



TUKIKELPOISIA KUSTANNUKSIA
• palkat, ostopalvelut, vuokrat, toimistokulut, pakolliset

työnantajamaksut, palkan sivukulut jne.
• vuokrat eivät saa ylittää paikkakunnan yleistä tasoa
• kokouspalkkiot eivät saa ylittää paikkakunnan yleistä

tasoa
• palkka ei saa ylittää tehtävän/alueen norm. tasoa
• matkakustannukset; kohtuullisuus, ajopäiväkirja
• osa-aikaisista työtehtävistä työpäiväkirja palkan perustaksi
• vastikkeeton työ (talkoo) mahdoll. yleishyödyllisissä 

hankkeissa
✓ taksa 15 €/h/hlö, jos käytetään konetta  lisäksi 30 €/h

• omaa tavaraa/lahjoitettuja tavaroita ei voida
sisällyttää hankkeen kustannuksiin eikä rahoitukseen 

• leasing-maksut eivät käytännössä tukikelpoisia 
• ei sakot, pysäköintivirhemaksut tms.

• perustuttava todellisiin maksettuihin kustannuksiin (kuitit)



MITÄ LEADER-RAHOITUKSELLA EI VOIDA TUKEA

• Normaalia, tavanomaista toimintaa

• Kuntien ja viranomaisten lakisääteistä toimintaa

• Harmaata taloutta

• Korvausinvestointeja

• Yhdistysten käyttöä bulvaanina yritystoiminnan 
tukemiseen

• Yritystuilla kannattamatonta yritystoimintaa



YRITYSTUET

• Aineellisten investointien toteutettavuustutkimus

• Perustamistuki

• Yhteistyöhanke (Yritysryhmähanke)

• Investointituki



TUEN HAKEMINEN 1(2)

▪ Sähköinen hankejärjestelmä Hyrrä
- kaikki asiointi sähköisesti

- Hyrrän käyttöönottoon tarvitaan 
suomi.fi -valtuudet

- 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



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



HANKKEIDEN SUUNNITTELUSSA JA TOTEUTUKSESSA 
HUOMIOITAVAA

• hakijalla oltava y-tunnus, Hyrrän käyttöönottamiseksi

• talkoota sama summa sekä hankkeen kustannusarviossa että   
rahoituksessa, talkookirjanpito heti hankkeen alusta lähtien

• allekirjoitukset hakemukseen ja asiakirjoihin sääntöjen mukaisesti;

oikeat ja riittävä määrä nimenkirjoittajia

• tarjoukset yli 2500 € hankinnoista, pienemmistä hintatason selvitys

• hankkeella kirjanpidossa oma kustannuspaikka, selkeät kirjaukset

• kirjanpitäjän tiedettävä hankkeesta

• toteuttajan likviditeetti; tuki jälkirahoitteista→hankkeen tot.aikainen
rahoitus kuntoon



RAHOITETTUJA HANKKEITA

• Kylätalojen ja kokoontumistilojen kunnostukset

- Kytäjän Maapirtti, Suomiehen Sisu, Ahdenkallio jne.

• Virkistysmahdollisuudet; reitit, harrastuspaikat jne.

- Polkua luontoon, Lopen Laakajne.

• Ympäristö ja luonto; suojelu ja hoitaminen, suunnitelmat, toimenpiteet jne.

- Ridasjärven kalastuskunta, Vuokon Luonnonsuojelusäätiö, VirHo jne.

• Kulttuuri; tapahtumien järjestäminen, tilojen kehittäminen jne.
- Nuorisoseura Silmu, Lopen Teatteriyhdistys, Nurmijärven Kivi-juhlat jne.

• Lapset ja nuoret; toiminta, investoinnit

- 4H-yhdistykset, Lasten ja nuorten taidekeskuksen säätiö jne.

• Toiminnan kehittäminen, maaseudun palvelut; selvitykset, uuden toiminnan 
käynnistäminen

- IkiDigi, Kunnan Pojat, valokuituselvitykset jne.

• Yritysten kone- ja laiteinvestoinnit, toimitilojen kunnostaminen

• Jne.,jne….



Jatkonäkymät Leader

• Vuodelle 2022 rahoitusta n. 500 000 €, 
seuraava hakujakso päättyy 31.8.2022

• Uusi ohjelmakausi alkaa 2023

• Yleishyödyllisten hankkeiden näkymiä
✓ kehittäminen ja investoinnit
✓ pienhankkeet
✓ hiilineutraalisuus, älykkäät kylät
✓ vaikuttavuus korostuu

• Yritystukien näkymiä
✓ Leader ja ELY-keskus eriytyvät?
✓ Leader pienet yritykset
✓ omia tukivälineitä
✓ tukisetelit
✓ osa-aikainen yrittäjyys
✓ Kokeilut, starttimaatalous

• Leader-rahoituksen jatko selviää syksyn 
2022 aikana



EMOn yhteystiedot

▪toimisto

▪ Eteläinen Asemakatu 4 A, 11130 
Riihimäki

▪Henkilökunta

▪ Esko Pietari, toiminnanjohtaja

• 050 573 2972

• emo@emory.fi 

▪ Kim Smedsluns, ohjelmapäällikkö

• 040 583 3356

• info@emory.fi

▪ kotisivut: www.emory.fi

mailto:emo@emory.fi
mailto:info@emory.fi
http://www.emory.fi/


Kiitos


