
Ihmisten kokoisille ideoille! 
 
HANKETUKI-INFO  



Esityksen sisältö  

SILMU ry:n esittely 

Leader-toiminta 

SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 2014-2020 

Tukimuodot 

Hakeminen 

esimerkkejä 

 



Leader - SILMU  
 

•  kaksikielinen yhdistys, perustettu 2007 

•  vastaavaa toimintaa vuodesta 1996 

•  yksi Suomen 55 Leader-ryhmästä 

•  EU:n alueella n. 2 600 ryhmää 
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Leader - SILMU 
 

Hallitus 
• valittu kolmikantaperiaatteen mukaisesti  
• puheenjohtaja Tuula Salo, Porvoo  
• 9 jäsentä + 9 henkilökohtaista varajäsentä  

Henkilökunta  
• toiminnanjohtaja   Gina Forsström 
• toimistopäällikkö   Tiina Kurki 
• hankeneuvoja   Heli Mutanen 
• kyläasiamies    Li-Marie Santala 
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SILMU-kylät  
• toimii SILMU-alueen kylien edunvalvojana ja kumppanina  

• edistää hyvän elämän edellytyksiä maaseudulla  

• palvelee kylien asukkaita ja yhdistyksiä mm. 
kyläsuunnitelmien teossa, rekisteröinti- ja sääntöasioissa, 
kylien kehittämisessä ja tiedottamisessa  

• ylläpitää Kyläportaalia SILMU-kylät 

http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/
http://www.itukylat.fi/


Oma aluekehitystoiminta  

 Nuorisojaosto 

• perustetaan 2016  

• haetaan alueen kunnista nuoria  

• oma rahoituskiintiö, josta myönnetään jaoston harkinnalla ja 
ennalta sovittujen kriteereiden perusteella pieniä avustuksia 
nuorten omiin ideoihin 



Oma aluekehitystoiminta  

 Kaupunkijaosto 

• perustetaan 2016  

• koostuu Porvoon keskusta-alueen toimijoista, jotka laativat 
kehittämissuunnitelman        

• kansalaistoimijalähtöisen toimenpidesuunnitelman 
laatimiseen myönnetty ESR-rahoitusta 

  

  



Toiminta-alue 

  

Askola  
Lapinjärvi 
Loviisa  
Myrskylä 
Mäntsälä  
Pornainen 
Porvoo 
Pukkila  
Sipoo 

 

Toimisto, Veckjärventie 1 

Kontor, Veckjärvivägen 1 



Leader pähkinänkuoressa 
LEADER = "Liason Entre Actions de Developpement l'Economie Rurale".  

Suomeksi "yhdyssiteet maaseudun talouden kehittämiseen tähtäävien toimien välillä” 

 

Linkki kehittämistoiminnan eri osapuolten välillä 

 

Avainsanoja: Bottom-up!   Avoimuus 

 

leadersuomi.fi, maaseutu.fi, mavi.fi, mmm.fi, silmu.info 
 

 
 



Leader on … 

Rahoitus 

 

Paikalliset toimijat päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten 

ideoiden rahoittamisesta Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja 

kuntien rahoituksesta 

Neuvonta  Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa 

hankkeiksi  

Toiminta  Leader-ryhmät kannustavat asukkaita kehittämään omaa 

elinympäristöään. Ryhmän toimintaan voi kuka tahansa osallistua 

…paikkakunnan parhaaksi 



SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED 
SILMU 2014-2020 -strategia  

• valmistelut aloitettiin  v. 2012  

• laaja valmisteluprosessi  

• strategialla haettu Maaseuturahastosta Leader-rahoitusta  

• päätös MMM:ltä tammikuussa 2015  

• strategian toteutukseen käytetään myös muuta rahoitusta 
(ESR, EAKR, muut EU ohjelmat, säätiöt ym.). Askola, 
Lapinjärvi, Myrskylä ja Loviisa ovat sitoutuneet maksamaan 
tarvittavat kuntaosuudet. Muiden kuntien osalta neuvotellaan 
tapauskohtaisesti 



Strategian tavoitteet  

• vahvistaa alueen omatoimista, paikallista, 
ympäristönäkökulmat huomioivaa ja elinkeinollista 
kehittämistä  

• koko alueen pitäminen houkuttelevana asuin- ja 
liiketoimintaympäristönä 

• synnyttää uutta toimintaa, uusia palveluja sekä 
työmahdollisuuksia 

• asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien vahvistaminen 
• syrjäytymisen ehkäisy ja sosiaalisen pääoman lisääminen 
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Strategian kohderyhmät 
  

 Kaikki asukkaat, pienet ja aloittavat yritykset, yhdistykset 
ja organisaatiot, maanviljelijät, kunnat, oppilaitokset ja muut 
alueen toimijat   
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Strategian painopisteet   
1. Yritystoiminta ja työllisyys 
2. Kylien kehittäminen      
3. Ympäristö ja luonto                   
4. Saaristo         
5. Oma aluekehitystoiminta     

 

 Läpileikkaavat teemat: nuoret, alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö 

  

 ESKO Etelä Suomen kalatalousohjelma (Virolahti-Hanko)  

 (Loviisa, Porvoo ja Sipoo)     
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Strategian rahoitus   
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Kokonaisrahoitus 7,2 M€ 

Julkinen (EU+valtio+kunta) 4,7 M€ 

Yksityinen rahoitus (raha + talkootyö) 2,4 M€ 

Muu rahoitus (rahastot ja säätiöt) 0,1 M€  

Jakautuen rahoituslähteittäin 

Maaseuturahasto (Leader)  6,5 M€ 

RR-tuet ja tuet muista EU-ohjelmista  0,6 M€ 

Muut tuet kuten säätiöt ja rahastot  0,1 M€ 



Yritystuen hakijat   
 SILMU:  

• kaikki yritysmuodot  

• mikroyritykset > työntekijöitä alle 10 htv (kokoaikaista), liikevaihto tai tase alle 2 milj. € / 

• yksityiset henkilöt 

• enimmillään 180 000 € / hakemus 

 

 ELY-keskus: 

• kaikki yritysmuodot  

• pienet yritykset >49 htv, liikevaihto tai tase enimmillään 10 milj. €  

• mikroyritykset > työntekijöitä alle 10 htv, liikevaihto tai tase alle 2 milj. €   

• Annex I -yritykset ja maatalousinvestoinnit  

• yksityiset henkilöt  

• enimmillään 2 milj. € / hanke  

  



Tukimuodot (mikroyrityksille) 

Yritystuki   
1. Investointituki   

• tuki 20-40 %  

• minimituki ilman arvonlisäveroa 2 500 €  

◦ Investoinnin toteutettavuustutkimus  

• tuki enimmillään 50 %  

• Minimituki ilman arvonlisäveroa 1 875 € 

  



Tukimuodot (mikroyrityksille) 

3. Perustamistuki  

• enimmillään 35 000 €   

• kokeilutoimintaan tuki enimmillään 10 000 €  

• tuen 1. erä  kun tukipäätös on saatu  

• seuraavat erät maksetaan kun ennalta asetetut ”stepit” on saavutettu   

• minimikustannukset ilman alv:tä  5 000 € ja 2 000 € (kokeilu) 

 Perustamistuki ja investointituki voidaan myöntää rinnakkain 



Hanketuen hakijat  

• yhdistykset 

• säätiöt 

• seurakunnat 

• kunnat ja kuntien yhteenliittymät 

• oppilaitokset 

• muut rekisteröidyt yhteenliittymät 

  



Tukimuodot (Hanketuet) 

• minimituki 6 250 €    

• tukea enimmillään 180 000 € / hanke  

 
1. Kehittämishankkeet 

• tuki 70 % (100 %)  

2. Yhteistyöhankkeet 
• tuki 70 % (90 %) 

3. Investointihankkeet 
• tuki 40 % (75 %) 



Tukimuodot (Hanketuet) 

3. Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet  
• tuki 70 % (100 %) 

4. Teemahankkeet  
• tuki-% riippuu sisällöstä 

• erillisissä toimenpiteissä ei euromääräisiä alarajoja 

 

   

Toimenpiteet voidaan toteuttaa paikallisesti, alueellisesti,  

alueiden välisesti ja kansainvälisesti 
 



Kustannusmallit 

A. Lump sum = kertakorvaus 

• enimmillään 100 000 €  

• maksu ennalta asetettujen ”steppien” mukaan  

• maksu 2-3 erässä  

• vain toteutusaikaa voidaan muuttaa  

• ei kuitteja maksatukseen 



Kustannusmallit 

B. Flat rate = prosenttimääräinen korvaus 

• 24 % tai 15 % palkkakustannuksista 

• välilliset kustannukset korvataan valitun %:n mukaan  

• kuitit esitetään maksuhakemuksessa vain välittömistä 

kustannuksista (esim. palkkakustannukset)  

C. Todellisiin kustannuksiin perustuva 

• kaikki kuitit esitetään  

 

 



Hakemus ja liitteet  

Jokaiseen hakemukseen liitetään  
• hankesuunnitelma 

• kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma 

• päätös Leader-tuken hakemisesta   

• säännöt 

• rekisteriote 

• selvitys hakijan taloudellisesta tilasta 

• pöytäkirjanote, josta ilmenee päätös hankkeesta ja tuen hakemisesta  

• Indikaattorilomake 

 



Hakemus ja liitteet  
Tarvittaessa 

• likviditeettisuunnitelma 

• jos tuki yli 100 000 € > viestintäsuunnitelma  

• ohjausryhmän jäsenten suostumukset 

• yhteistyösopimus 

• pääpiirustukset, rakenne-, LVI-, sähkö- ja muut vastaavat 
erikoissuunnitelmat, rakennusselostus ja siihen perustuva 
kustannusarvio, rakennuslupa 

• selvitys ALV-velvollisuudesta ja kustannusten kohtuullisuudesta, arvio 
vastikkeettomasti tehtävän työn laadusta ja määrästä 



Idea > ota 
yhteyttä! 

Valmistelut + hakemus > 

aloitus omalla riskillä  

SILMU ry:n hallituksen 
käsittely  

ELY-keskuksen 
laillisuustarkastus  

Tukipäätös + 
aloituspalaveri  

Toteutus  

Maksuhakemukset ja 
raportointi Tuen maksaminen 



Kriteerit  

A. Pakolliset kriteerit  
• hakemusten tulee täyttää kaikki  kriteerit 

 

LISÄKSI tulee puolet joko B, C tai D -kategorian kriteereistä täyttyä  

 

B. Kriteerit hanketuille 

C. Kriteerit kansainvälisille hankkeille 

D. Kriteerit yritystukihakemuksille 

   

  



Hyvän hakemuksen tunnusmerkit 
• 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!  

  



Muuta   

• sähköinen haku – HYRRÄ 

• talkoot hyväksyttäviä kustannuksia 15 €/h tai 45 €/h            

• tuen siirto kumppanille on mahdollista  

• hanke enimmillään 3 vuotta 



Uutiskirje 
Tilaa uutiskirje:  

• liittymällä jäseneksi 

• kotisivuiltamme > etusivu 
> oikea alakulma 



Kotisivut 

www.silmu.info 



Facebook 

Tule tykkäämään 
sivuistamme! 

www.facebook.com/Silmury 

www.facebook.com/nuoriso 

www.facebook.com/silmukylat 

 



Katso –palvelu ja Hyrrä 
 



• palvelu, jota käytetään sähköisessä asioinnissa 

• Katso –tunniste yhdistää toisiinsa henkilön, organisaation ja henkilön 

oikeuden edustaa organisaatiota 

• organisaation tiedot tulee olla ajan tasalla YTJ:ssä (yritys- ja 

tietojärjestelmä) 

• tarkista tiedot täältä: ytj.fi  

• Katso –palvelu: yritys.tunnistus.fi 
 

 

 

 

 

 

Yleistä Katso -palvelusta  

https://yritys.tunnistus.fi/


Katso –palvelun käyttöönotto 

•  uusi pääkäyttäjyys perustetaan Katso –palvelussa, perustajalla 

oltava nimenkirjoitusoikeus 

•  pääkäyttäjä luo alitunnisteet muille henkilöille jotka niitä 

tarvitsevat, alitunnisteet tulee vahvistaa Katso –tunnisteiksi  

•  pääkäyttäjä antaa asiointirooleja käyttäjille 



Asiointiroolit  

• Hyrrä -hakija voi selata, täyttää ja lähettää tuki- ja 

maksuhakemuksia (vastaa virallista allekirjoitusta ja annetaan 

vain nimenkirjoitusoikeudelliselle henkilölle) 

• Hyrrä -avustaja voi selata ja täyttää kaikkia lomakkeita, mutta ei 

ole oikeutettu allekirjoittamaan ja jättämään niitä käsittelyyn  

• Hyrrä -selaaja voi selata organisaation tuki- ja maksuhakemuksia 



Lisätietoja Katso –palvelusta: 

yritys.tunnistus.fi 

 

vero.fi/katso 

 

mavi.fi/hyrra 



Hyrrä 
sähköinen asiointi 



Hyrrä-kirjautuminen 

•  henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, sähköinen henkilökortti 

tai mobiilivarmenne  

• käytä selaimena Mozilla Firefoxia tai Cromea, tyhjennä välimuisti 

ennen kirjautumista ja avaa Hyrrä yksityiseen ikkunaan 



Muuta  

•  Hyrrä on auki koko ajan 

•  voit käyttää Hyrrää kaikilla laitteilla 

•  verkkoyhteys tarvitaan 

•  tukihakemuksen vireilletulo 

- hakijalle ilmoitetaan sähköpostitse 

- tämän jälkeen hakija voi aloittaa toteutuksen omalla riskillään  

•  paperiset lomakkeet suomi.fi –palvelusta 

 

 



 

 

Seurantatiedot 

Käsittely 

Hakemus   

Päätös 

Täydennykset  

Maksuhakemukset 

Maksupäätökset 

Vireilletulotarkastus 

Muutoshakemukset 



Lisätietoja: 

 

http://www.mavi.fi/hyrra 

 

silmu.info 
 

http://www.mavi.fi/hyrra
http://silmu.info/fi


YMPÄRISTÖHANKKEITA 

Vanhan Kerkkoon kirkkotien kunnostus poluksi 

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi 

Kehittämishanke Valkjärven kunnostamiseksi 

HiPo Vesi ja viemäri suunnitelma  



KEHITTÄMISHANKKEITA 

Huoletta tuoretta -lähiruokahanke 

Suomi vesijuoksee 

Paikallinen aktivointi ja uusi yhteistyö 

Invertering av kulturhistoriska växter i Lappträsk 



NUORISOHANKKEITA 

Kaksikielinen kruunulapset – Kronobarnen lastenmusikaali 

Nuori Ooppera 

Maastossa Mahdollisuus 



INVESTOINTIHANKKEITA 

Liljendal Sockengård Ohkolan seuratalon julkisivu kuntoon 

Yhteinen taivas 
Mäntsälän Pitäjäntupa 

Gärsgård vid Norra Paippis bys 

huvudväg 



YRITYSHANKKEITA 

Saltbodanin laajennus ja kehittäminen 
Korkealaatuinen kalastusmatkailu 

Greenmech Arborist 15-23 hakettimen 

hankinta 

Elokuu Oy:n investointi 

Kantojen ja energiapuun 

varastointikentän perustaminen 



Leader-SILMU 

Veckjärventie 1  

06150 PORVOO 

etunimi.sukunimi@silmu.info 

silmu.info 

Gina Forsström  

toiminnanjohtaja                           

GSM 041 442 6602                  

Tiina Kurki  

toimistopäällikkö 

GSM 040 359 4166 

Li-Marie Santala 

kyläasiamies  

GSM 040 158 8038 

Heli Mutanen 

hankeneuvoja 

GSM 040 569 0068 



Kiitos!  


