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Hanketuet yhteisöille(*
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Tukevat 
Ykkösakselin 

paikallista 
strategiaa 

Lisää kierroksia! 
2014 – 2020 (2022)

Kehittämis-
hanke, 

tuki 70 %

Teema-
hanke

Tuki 50 %

Koulutus- ja 
tiedon-

välityshanke, 
tuki 75 – 90 %

Yleis-
hyödyllinen 
investointi-

hanke, 

tuki 50 %

(* yleishyödyllinen yhdistys, 

yhteisö, järjestö, säätiö, 

oppilaitos, seurakunta, kunta; 

tai yksityisoikeudellinen 

yhteisö, osakeyhtiö tai 

osuuskunta, jos pääasiallinen 

tarkoitus ei ole taloudellinen 

toiminta tai voiton tavoittelu



Leader-rahoitus rakentamiseen 
2014 – 2020 (2022) 

• Joka toinen 
yleishyödyllinen 
investointihanke 
kohdistuu rakentamiseen

• Leader-rahoituksella on 
tuettu 61 hanketta

• Tukea myönnetty        
791 000 euroa 

• Yksityistä rahaa on 
sitoutunut 370 508 euroa

• Talkoita tehty 28 069 
tuntia (421 040 euron 
arvosta)
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Sisu-
majan 
vesien-
käsittely 
10 913 €

Esimerkkejä 
hankkeista

Salakallion 
kerhotila-
rakennus 
166 238 €

Keitto-
kato 

Teijon 
rantaan

14 910 €

Lieviön 
seuratalolle 
jääkaappi ja 

valot 
näyttämölle 

1221 €

Halikon 
Franssin-

talon 
maalaus 
13 675 €

Investointien tuki on 
50 %. Yksityinen 
rahoitus 50 % voi 
olla kokonaan 
vastikkeetonta työtä 
(15 €/tunti)

Kiulu, 
Otalammen 
kyläsauna 
99 350 €



Leader-rahoitukset kohteet

Yleisimmät kohteet
• Laajat peruskorjaukset

• Lämmitys (ilmalämpöpumput, 
eristykset)

• Katto, katon maalaus

• Pintaremontti (sisätilojen ja 
ikkunoiden, lattiat)

• Keittiö ja sen laitteet

• Sähkötyöt, valaistus

• Vesihuolto (jätevedet, 
vesiliittymät, putket)

Yksittäiset kohteet
• Saunan rakentaminen

• Keittokatos

• Hätäportaat

• Ilmanvaihto

• Ovet

• Rännit

• Portaat
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Kustannukset ja rahoitus
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Koneet, laitteet, kalusto 0 € Julkinen tuki 50 % 83 119 €

Rakentaminen(* 166 238 € Yksityinen, rahallinen osuus 12 394 €

Yhteensä 166 238 € Yksityinen, vastikkeeton työ 70 725 €

Yksityinen rahoitus 50 % 83 119 €

Kokonaisrahoitus 166 238 €

(* sisältää vastikkeettoman työn Hankkeen laskut yhteensä 95 513 €

4715 tuntia

Hankkeen kustannusarvio Rahoitussuunnitelma

Koneet, laitteet, kalusto 0 € Julkinen tuki 50 % 5 457 €

Rakentaminen(* 10 913 € Yksityinen, rahallinen osuus 3 101 €

Yhteensä 10 913 € Yksityinen, vastikkeeton työ 2 355 €

Yksityinen rahoitus 50 % 5 457 €

Kokonaisrahoitus 10 913 €

(* sisältää vastikkeettoman työn Hankkeen laskut yhteensä 8 558 €

157 tuntia

Hankkeen kustannusarvio Rahoitussuunnitelma

Koneet, laitteet, kalusto 0 € Julkinen tuki 50 % 7 455 €

Rakentaminen(* 14 910 € Yksityinen, rahallinen osuus 2 595 €

Yhteensä 14 910 € Yksityinen, vastikkeeton työ 4 860 €

Yksityinen rahoitus 50 % 7 455 €

Kokonaisrahoitus 14 910 €

(* sisältää vastikkeettoman työn Hankkeen laskut yhteensä 10 050 €

324 tuntia

Hankkeen kustannusarvio Rahoitussuunnitelma

Koneet, laitteet, kalusto 0 € Julkinen tuki 50 % 6 837 €

Rakentaminen(* 13 675 € Yksityinen, rahallinen osuus 6 567 €

Yhteensä 13 675 € Yksityinen, vastikkeeton työ 270 €

Yksityinen rahoitus 50 % 6 837 €

Kokonaisrahoitus 13 674 €

(* sisältää vastikkeettoman työn Hankkeen laskut yhteensä 13 404 €

18 tuntia

Hankkeen kustannusarvio Rahoitussuunnitelma

Salakallio Sisumaja

Teijon keittokatos Franssintalo
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Tukikelpoiset kustannukset
• Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamisessa, 

korjaamisessa tai laajentamisessa tarvittavien aineiden ja tarvikkeiden 
hankkiminen

• Rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden hankkiminen

• Työpalkat tai urakointi

• Yleiskulut - arkkitehtien, insinöörien ja konsulttien palkkiot (myös 
ennen hankkeen alkamista)

• Koneet, laitteet, välineet – uudet tai käytetyt

• Viranomaisluvat

• Palo- ja talkoovakuutusmaksut (hankkeen toteutusaikana)

• Vastikkeeton työ, joka on hankkeen toteuttamiseksi tarpeellista

• Kohtuullinen talkoomuonitus ja siihen käytetty vastikkeeton työ

Tukikelpoisuuden rajoitukset – näitä ei tueta

• Ns. sisäpiirin hankinnat, ellei hankinnasta ole riittävästi tarjouksia 
muilta asianmukaisilta tahoilta

• Korot tai muut rahoituskustannukset

• Kustannukset, jotka aiheutuvat muusta kuin hankkeen toteuttamiseen 
liittyvästä säännöllisestä tavanomaisesta toiminnasta tai suhde-
toiminnasta

• Matkakustannukset tai muut korvaukset talkoolaisille

• Työkalut



Esimerkkejä
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Karjalohjan kylätalo Kehrä, 
entinen kunnantalo,  
peruskorjausta 

84 740 €, tuki 42 370 €

Jättölän kylätalo, 
peruskorjausta 

33 116 €, tuki 16 558 €

Vihdin Vesikansan 
maamiesseuratalon vesikaton 
uusiminen

38 360 €, tuki 19 180 €

Kiskon Järvelän kylätalo ja paviljonki, 
kolme teemahanketta (katon ja talon 
maalaus, sisätilat, rantapaviljonki), 
omarahoitus kokonaan vastikkeetonta 
työtä (yli 1000 tuntia)

Yhteensä 31 800 €, tuki 15 900 €

Lohjansaaren seurantalo, 
ilmalämpöpumppu, ikkunoiden 
korjauksia ja ulkoeteisen maalauksia

7905 €, tuki 3952 € 

Kiulu, Otalammen kyläsauna, hirsistä 
rakennettu sauna perinteisin menetelmin, 
talkoita 44 550 € = noin 3000 tuntia. 
Aloitettu 2018.

99 350 €, tuki 49 675 €



Hankkeen vaiheet

Tarve? 
Idea! 

Ota yhteyttä 
Ykkösakseliin!

Hankesuunnitelma 
ja kustannusarvio

Liitteet Hakemus Hyrrään

Hanke tulee 
vireille

Hakemuksen 
täydentäminen

Ykkösakselin 
hallitus päättää 

hankkeen 
rahoittamisesta

ELY-keskuksen 
laillisuustarkastus

ELY-keskuksen 
Tukipäätös

Hankkeen 
toteuttaminen 
suunnitelman 

mukaan

Tiedottaminen
Maksun 

hakeminen

Muutoshakemus 
tarvittaessa

Loppumaksu ja 
loppuraportti

Valmis!
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Vinkkejä
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Yli 100 vuotta vanha 
rakennus –selvitä 

museoviranomaisen  
kanta 

Kustannusten 
kohtuullisuus –

tarjoukset (3) jos 
hankinta yli 2500 

euroa

Piirustukset –
asemapiirustus, 

pääpiirustus, 
pohjapiirustus

Maksuerien 
suunnittelu –

4/vuosi, enintään 6, 
viimeinen vähintään 

20 %

Talkootyön 
kirjaaminen      

ajallaan

Loppumaksuun on 
aikaa 4 kuukautta 

hankkeen 
päättymisen jälkeen



Tulossa vielä yksi teemahanke – tukea 
haettavissa pieniin tarpeisiin
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• Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 6, LIVE 6

• Haku mahdollisesti jo syyskuun alusta noin kahden kuukauden 
ajan

• Kustannukset 1000 – 10 000 euroa

• Tuki 50 % - oma rahoitus voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä

• Hallitus valitsee toimenpiteet joulukuussa

• Toteutusaikaa 2022

• Kertakorvausmalli – ei enää kuitteja, vaan valokuvia valmiista 
toimenpiteistä!



Onko sinulla tarve tai idea?
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1,75 milj. 
euroa 

hanketukiin

Haku 
siirtymäkausi

2021 - 2022

Toteutus jopa 
2024 saakka

Jatkuva haku

Ota yhteyttä 
Ykkösakseliin
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Kiitos
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