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Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Toimintatavan 8 erityispiirrettä: 

 
 

 

 Alueperusteisuus 

 Alhaalta ylöspäin –periaate 

 Paikallinen kumppanuus 

 Monialaisuus 

 Innovatiivisuus 

 Alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö 

 Verkostoituminen 

 Hajautettu hallinto ja rahoitus 

 

 

 



Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Leader-ryhmät Uudellamaalla ohjelmakaudella 2014-2020 

Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry Espoo, Hausjärvi, Hyvinkää, 

Loppi, Nurmijärvi, Riihimäki, Tuusula ja Vantaa 

Ykkösakseli ry Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Salo ja 

Vihti 

Silmu ry Askola, Lapinjärvi, Mäntsälä, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, 

Porvoo, Pukkila ja Sipoo 

Pomoväst ry Hanko, Inkoo, Kirkkonummi, Raasepori ja Siuntio 

 

Kaupunkimaisia alueita rajattu Leader-rahoituksen ulkopuolelle, 

EMOn alueella Espoon, Hyvinkään, Riihimäen ja Vantaan 

keskusta-alueet sekä Tuusulassa Hyrylä (karttarajaukset) 

 



Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

EMOn yhteystiedot 
 

toimisto 
 Eteläinen Asemakatu 2 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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Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Yleisiä ehtoja  

 

 Maaseutumaisella alueella sijaitsevat pienet (alle 50 htv- 

    ja mikroritykset  

 Ei paikallisilla markkinoilla toimiville yrityksille 

 Riittävä ammattitaito 

 Taloudelliset edellytykset 

 Realistisuus 

 Toiminnan laajentuminen 

 

 

 

 

 

 

 Maatiloille yritystoiminnan laajentamiseen maatalouden ulkopuolelle. 

•Ei tukea: Helsinki, Kauniainen 

•Rajauksia tuessa: Espoon, Vantaan, Järvenpään, Keravan, Porvoon, 

Tuusulan, Hyvinkään, Lohjan ja Kirkkonummen keskusta- ja taajama-

alueilla. 

•Kartat osoitteessa Uusimaaseutu.fi 
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Investointituki 

 

 Tuki 20% tukikelpoisista kustannuksista  

 Kokonaiskustannus vähintään 10 000 euroa 

 Tuen ulkopuolelle 
• traktorit  

• maantieliikenne 

• puunkorjuukoneet 

• energiaturpeen tuotanto 

• yrityksen hankinta 

• korvausinvestoinnit 

• rahoituskustannukset 

• sisäpiirihankinnat 

• sukupolvenvaihdokset 
 

 



Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Perustamistuki 1(2) 
 

 

 Uuden yritystoiminnan perustamiseen 

 Toimivalle yritykselle uuden toiminnan aloittamiseen 

 Kokeilut, pilotit, konsulttipalvelut 

 Ei paikalliselle palveluliiketoiminnalle 

 Ei voida myöntää, jos yrittäjä saanut starttirahaa 

 Ei varsinaisia investointeja 

 Palkkakustannukset? 

 Ei kaupunkialueille? 

 
 

 



Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Perustamistuki 2(2) 
 

 

 Tarkoitettu alkuvaiheen neuvonta- ja konsultointipal- 

       veluihin  

 Tuki perustuu liiketoimintasuunnitelmaan 
- määritellään ”stepit” jotka saavutettava ennen tuen maksamista 

- hankesuunnitelman rooli tärkeä, toteuduttava suunnitellusti 

- hankkeen sisältöä ei voida muuttaa, vain tot.aikaa jatkaa 

 Tuki maksetaan väh. Kahdessa erässä tavoitteiden 

        saavuttamisen perusteella 

 Enintään 35 000 € 
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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 
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Maaseutuohjelman yritystuet; Leader 

Tuen hakeminen 2(3) 

 

 Hakemuksen liitteenä mm. liiketoimintasuunnitelma, 

       talouslaskelmat, selvitys hintatasosta/tarjoukset, 

       viranomaisluvat (rakennuslupa), piirustukset 

 Liitteet sähköisessä muodossa Hyrrään, esim. pdf 
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Kiitos 


