
Rahoitusta maaseudun yhdistys- ja 
yritystoimintaan Hämeenlinnan seudulla



• yksi Suomen 55:stä LEADER-ryhmästä 

• toimialueena on Hämeenlinnan seutukunta: Hattulan ja Janakkalan kunta sekä

   Hämeenlinnan kaupunki kantakaupungin ydinkeskustaa lukuunottamatta

• rahoittaa toimialueensa asukaslähtöistä maaseudun kehittämistä hankevaroin

- yleishyödyllinen kehittäminen ja investoinnit

- elinkeinojen kehittäminen ja yhteistyötoimenpiteet

- pienten yritysten investoinnit ja investointien toteutettavuusselvitys

- yrityksen perustamistuki

Linnaseutu ry

Yhteisöllisten hankkeiden hakijana voi toimia Linnaseudun toimialueella toimiva 
yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhteisö, esimerkiksi yhdistys tai säätiö.

Yritysrahoitusta voivat hakea alueella toimivat pienet yritykset.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoituksista päätetään hakemusten perusteella. Hakemus jätetään sähköiseen Hyrrä-
palveluun ja jätetyt hakemukset pisteytetään valintakriteerien perusteella. Rahoitus-
hakemuksia voi Linnaseudulle jättää jatkuvasti, hakemukset käsitellään pääsääntöisesti 
seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Idean viritessä kylissä ja pitäjissä ensimmäiseksi kannattaa kirjata keskeisimmät asiat 
paperille ja ottaa yhteyttä Linnaseutuun. Hakijoita neuvotaan niin hankeidean jalosta-
misessa kuin kustannusarvioidenkin laadinnassa sekä teknisten asioiden läpiviennissä. 
Tärkeää on muistaa, että mitään toimenpiteitä ei saa aloittaa ennen kuin hanke on ns. 
vireillä Hyrrä-järjestelmässä. Tämän jälkeen kustannukset ovat tukikelpoisia, mutta var-
minta on odottaa Linnaseudun hallituksen päätös rahoituksesta.

Rahoituksen haku

www.linnaseutu.fi 



Kun hankehakemus tarvittavine liitteineen on toimitettu Hyrrän kautta Linnaseudulle, 
Linnaseudun hallitus käsittelee hankkeen ja tekee päätökset rahoitettavista hankkeis-
ta. Päätösvalta on toimialueen omilla asukkailla, jotka tuntevat alueen ja sen tarpeet. 
Linnaseudun hallitukseen kuuluu kolmikantaperiaatteen mukaisesti alueen kuntien 
edustajia, yhdistysten edustajia sekä yksityisiä kansalaisia ja yrittäjiä.

Mikäli hankkeelle myönnetään rahoitus, hakemus toimitetaan Linnaseudun toimesta 
Hämeen ELY-keskukseen, joka toimittaa hakijalle virallisen päätöksen hankkeen rahoit-
tamisesta.

Yleishyödyllisen hankkeen tulee hyödyttää koko yhteisöä, ei ainoastaan ketään yksit-
täistä ihmistä, pientä porukkaa tai yritystä.  Rahoitus ei ole toimintatukea, joten sitä ei 
voida myöntää yhdistysten perustoiminnan tukemiseen.

• Kehittämishanke, tuki alkaen 6.250 €, tukea jopa 90 %
  Esimerkiksi yhdistysten toiminnan kehittäminen, ympäristöön liittyvien suunnitelmien
  laatiminen, kylä- ja historiakirjojen kirjoittaminen

• Investointihanke, tuki alkaen 6.250 €, tukea jopa 70 %
  Esimerkiksi kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen rakentaminen tai remontointi,
  laite- ja kalustehankinnat, maisemanhoito

Yrityshankkeissa tukea voidaan myöntää yhdelle yksittäiselle yritykselle.

• Investoinnit, tuki alkaen 2.000 € ja tukea jopa 20%
  Esimerkiksi koneiden ja laitteiden hankinta ja rakennusinvestoinnit

• Investoinnin toteutettavuusselvitys, kustannusarvio alkaen 3.000 € ja tuki jopa 40%
  Ennen investoinnin toteuttamista, esim. uuden tuotantotilan hankinta vai rakentaminen

• Perustamistuki, alkaen 5.000 €
  Harkinnanvarainen tuki yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa yksilöityihin perustamis-
  menoihin

Yhteisölliset hankkeet

Yritystuet

Päätökset rahoitettavista hankkeista
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Koska jokainen hanke on erillinen ja omanlaisensa kokonaisuus, ota heti 
hankeidean synnyttyä yhteyttä Linnaseutuun ja keskustele hankkeen 
rahoitusmahdollisuudesta.

Linnaseutu ry
Pannujärventie 7, 14820 Tuulos (Hämeenlinna)

Toimistomme on avoinna pääsääntöisesti arkisin ma-pe klo 8-14.
Kannattaa kuitenkin ottaa yhteyttä etukäteen ja sopia tapaamisesta.

Hankehakemukset ja -neuvonta:
Jussi Pakari, toiminnanjohtaja
puh. 041 468 8300
toimisto@linnaseutu.fi  

Hankkeiden talous- ja maksatusasiat:
Kirsi Koskue, talouspäällikkö
puh. 040 455 9400
talous@linnaseutu.fi 

Kylätoiminta ja kotiseututyö:
Johanna Henttinen, kyläkoordinaattori
puh. 040 354 3424
kylahanke@linnaseutu.fi 

Hämeenraitti - Maaseuturahoitus Hämeessä:
Ulla Harju, tiedottaja
puh. 040 5312 153
tiedottaja@linnaseutu.fi 

Lisätietoa:
www.linnaseutu.fi 
www.facebook.fi /linnaseutu

Ota yhteyttä!
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