
Mihin rahoitusta Leaderin kautta?
Karkkila Lohja Salo Vihti 



Tukea yleishyödylliseen toimintaan

Toteuttavat Leader-ryhmän 

paikallista kehittämissuunnitelmaa

Kehittämishanke
tuki 70-100%

Paikallinen, 

alueiden välinen, 

kansainvälinen

Yleishyödyllinen 

investointi
tuki 50%

Teemahanke

Koulutus- ja 

tiedonvälitys

tuki 75-90%



Yleistä hanketuista

• Hakijana voi olla yhdistys, oppilaitos, tutkimuslaitos, kunta, säätiö 

yms. (yksityisoikeudellinen tai julkisoikeudellinen yhteisö)

• Hyödyn on kohdistuttava monille (yleishyödyllisyys)

• Ero hakijan tavanomaiseen toimintaan

• Hakijalla oltava riittävät taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

• Yksityinen rahoitus voi koostua osittain tai kokonaan talkootyöstä 

15€/tunti/hlö tai mukana kone 45€/tunti/hlö

• Hakijan odotettava ilmoitusta vireilletulosta ennen aloittamista



Kehittämishanke

• Selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen

• Paikallisten palveluiden kehittämiseen

• Kylien kehittämistoimiin, maaseutumaiseman ja 

luonnonarvoltaan merkittävien alueiden kulttuuri- ja 

luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallistamiseen

• Innovatiivisiin toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, 

siihen sopeutumiseksi tai ympäristötoimiin vesien 

suojelemiseksi

Kustannukset min. 

n. 7200 € tuki 70%



Yleishyödyllinen investointi

• Rakennuksen hankintaan

• Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, 

korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden 

hankkimiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien 

laitteiden hankkimiseen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin

• Koneiden, laitteiden ja välineiden hankintaan 

• Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen

• Pienimuotoisen tietoliikenneverkon tai vast. suunnitteluun 

• Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin 

sekä palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvan hankkeen 

toteutusaikaan

Kustannukset 

min. 10 000 € 

tuki 50%



Koulutus- ja tiedonvälitys

• Tukea voidaan myöntää koulutukseen, joka koskee maaseudun 

asukkaiden osaamisen ja toimintavalmiuksien kehittämistä ja 

yhteistyövalmiuksien lisäämistä

• Tiedonvälitystoimenpiteenä voidaan tukea esittelytointa ja 

muuta sellaista toimintaa, jossa välitetään tietoa uusista 

tuotanto-, markkinointi-tai palvelumenetelmistä tai muista 

liiketoiminnan olennaista parantamista koskevista menetelmistä 

taikka jossa välitetään energia-, ympäristö-ja maaseututietoutta 

yrityksille tai alueen asukkaille, yhteisöille ja muille toimijoille

Kustannukset  

min. 9000 €



Teemahanke

• Leader-ryhmä kokoaa yhteen sellaisia pieniä yleishyödyllisiä kehittämis-

toimia tai investointeja, joita yksinään ei rahoitettaisi tai joiden toteutta-

jat eivät muuten pystyisi hanketta toteuttamaan

• Teema pohjautuu Leader-ryhmän omaan strategiaan

• Teemana voi olla esimerkiksi yhdistysten pienet investoinnit, harrastus-

mahdollisuuksien parantaminen, yhteisten tilojen kunnostaminen tai 

muu vastaava

• Yhdistykset tai muut yhteisöt ovat toimenpiteiden toteuttajia

• Teemahankkeeseen valittavat toimenpiteet etsitään avaamalla niitä kos-

keva haku. Haku on paperinen.

• Parhaillaan haku käynnissä investointiteemahankeessa!!



Ykkösmassi

Tuki 100 – 500 €
Hakijana väh. kolmen 11 – 25 –

vuotiaan nuoren ryhmä 

Haku 4 kertaa/v 
(helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa)

www.ykkosakseli.fi/ykkosmassi

• Tapahtumien järjestämiseen, yhteisiin harrastusvälineisiin tai muuhun –

yhdessä jotain järkevää!

• Yhteistyö muiden tahojen kanssa toivottavaa

• Tuki maksetaan etukäteen ja raportoidaan jälkikäteen (kuitit mukaan)

• Tavoitteena tutustuttaa nuoret Leader-toimintaan

http://www.ykkosakseli.fi/ykkosmassi


Ykkösakseli ry

Kitulantie 11

25410 Suomusjärvi

www.ykkosakseli.fi

www.facebook.com/ykkosakseli

www.instagram.com/ykkosakseli

toimisto@ykkosakseli.fi

etunimi.sukunimi@ykkosakseli.fi

Maarit Teuri p. 0400 982 236

Anu Pekanniemi p. 050 430 6385

Jaana Joutsen p. 050 313 5590 

http://www.ykkosakseli.fi/
http://www.facebook.com/ykkosakseli
http://www.instagram.com/ykkosakseli
mailto:toimisto@ykkosakseli.fi
mailto:etunimi.sukunimi@ykkosakseli.fi


Kiitos!
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