
Linnaseutu
Hämeenlinnan seudun maaseudun 

kehittämisyhdistys



Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta

Leader-rahoitus
Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden 
rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien 
rahoituksesta

Leader-neuvonta
Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa 
hankkeiksi

Leader-toiminta
Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa 
elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa 
osallistua



Leader-rahoitus

ELY- Leader –työnjako Hämeessä
− Yhteisölliset hanketuet

− ELY rahoittaa laajoja maakunnallisia kehittämishankkeita
− Leaderit paikallisia hankkeita sekä täydentäviä hankkeita

− Yritysrahoitukset
− ELY rahoittaa suurempia ja maatilakytkentäisiä yrityksiä
− Leaderit pienempiä ja aloittavia yrityksiä



Linnaseutu ry ja Leader-rahoitus



Linnaseutu ry ja Leader-rahoitus



Linnaseutu ry ja Leader-rahoitus

Linnaseutu toteuttaa Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelmaa

− Myöntää rahoituksia maaseudun kehittämishankkeisiin
− Neuvoo ja avustaa hankesuunnitelmien ja –hakemusten 

laatimisessa
− Toteuttaa itse seudullisia kehittämishankkeita



Linnaseutu ry ja Leader-rahoitus

Hankepäätökset tekee yhdistyksen hallitus
− Hallituspaikat suhteessa kuntien asukasmääriin = kuntien 

maksuosuuksiin
− Päätäntävalta ihmisillä, joita rahoitukset koskevat
− Hallitus suoritta ns tarveharkinnan
− Hämeen ELY-keskus viranomaispäätöksen
− Hallituspaikat noudattavat myös kolmikantaa



Ohjelmakausi 2014-2020

Linnaseudun rahoituskehys 2014-2020
+EU + valtio (80 %) 2.880.000 €
+Kunnat 720.000 €
=Yhteensä 3.600.000 €

Kuntien kuntarahaosuus on ollut vajaa 2 €/asukas/vuosi

Ryhmille myönnettyä kehystä tullaan tarkastelemaan ohjelmakauden aikana 
ja nyt jakamatta jätetyt varat jaetaan tarpeen parhaiten osoittaneille ryhmille



Ohjelmakausi 2014-2020

Yhteisölliset hanketuet

Hankkeet, jotka eivät hyödytä ketään, 
mutta joista hyötyvät kaikki

• Kehittämishanke
• Investointi

Yritysrahoitukset

Yrityksen normaalitoiminnasta 
poikkeavia toimenpiteitä, joilla 
olennaista merkitystä hakijalle

• Investoinnit
• Perustamistuki



Ohjelmakausi 2014-2020

Yhteisölliset hanketuet
 Hankkeet, jotka eivät hyödytä ketään, mutta joista hyötyvät kaikki

 Kehittämishanke
 Esimerkiksi kylien, liikunta- ja kulttuuriyhdistyksen 

toiminnan aktivointia
 Historiikkien kirjoittamista
 Vesistöjen tilan selvityksiä



Ohjelmakausi 2014-2020

Yhteisölliset hanketuet II
 Investointi
 Harrastuspaikkojen, kokoontumistilojen rakentamista ja 

kunnostusta
 Maisemanhoitoa ja vesistöjen kunnostusta
 Ulkoilureittien rakentamista



Ohjelmakausi 2014-2020

Yhteisölliset hanketuet
 Teemahanke
 Hakijana itse Leader-ryhmä
 Kokoaa ryhmän alahankkeita, joilla yhteinen teema
 Mahdollistaa pienten hankkeiden rahoittamisen
 Pienemmällä byrokratialla (?)



Ohjelmakausi 2014-2020

Yritysrahoitus
 Toimenpiteet oltava projektiluonteisia, normaalitoiminnasta 

poikkeavia toimenpiteitä
 Toimenpiteellä oltava olennaista merkitystä hakijalle
 Kilpailua ei saa vääristää
 ”Muutamia” toimia-aloja rajattu tukien ulkopuolelle
 Rahoitus ei ole automaatti – jokainen hakemus käsitellään 

omana tapauksenaan



Ohjelmakausi 2014-2020

Yritysrahoitus
 Investointi
 Toimitilojen rakentamiseen ja kunnostamiseen
 kone- ja laitehankintoihin



Ohjelmakausi 2014-2020

Yritysrahoitus
 Investoinnin toteutettavuusselvitys
 Selvitetään suunnitellun investoinnin edellytykset
 Toiminnallisia, teknisiä ja taloudellisia selvityksiä
 Palkkoja ja ostopalveluja
 Ei edellytä investoinnin toteutumista



Ohjelmakausi 2014-2020

Yritysrahoitus
 Yrityksen perustamistuki
 Alkavalle tai jo toimivalle yritykselle
 Toimivalle vain täysin uuteen toimintaan
 Ulkopuolelta ostettaviin toiminnan kehittämismenoihin
 Ei voida käyttää yrityksen normaaleihin 

perustamismenoihin!!!



Ohjelmakausi 2014-2020

Yritysrahoitus
 Yritysryhmien kehittämishankkeet
 Biotalouteen
 Yritysten yhteistyöhön
 Elintarvikkeiden lyhyisiin toimitusketjuihin
 Energian säästöön
 Biomassan tuotantoon
 Hyvinvointimaatiloille
 Tukitasot riippuen hakijoista ja tehtävistä toimista



Ohjelmakausi 2014-2020
Rahoitetut hankkeet 2014-2016

Tarkempi hankerekisteri Hämeenraitin sivuilla

Kpl Kust.arvio/ 
euroa

Tuki/euroa Keskim. 
tuki%

Osuus 
rahoituksesta

Yhteisöllisiä 
hanketukia

36 1.630.000 € 1.160.000 € 71 % 91 %

Yritystukia 7 600.000 € 120.000 € 20 % 9 %
Yhteensä 43 2.230.000€ 1.280.000 € 57 %



Linnaseutu ry
Pannujärventie 7
14820 TUULOS

www.linnaseutu.fi
toimisto@linnaseutu.f

i
041-4688 300

www.leadersuomi.fi

http://www.leader-suomi.fi
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