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Hanketuet yhteisöille(*

12.10.2021 2

Tukevat 
Ykkösakselin 

paikallista 
strategiaa 

Lisää kierroksia! 
2014 – 2020 
(2021-2022)

Kehittämis-
hanke, 

tuki 70 %

Teemahanke, 
tuki 50 %,

LIVE 6

Haku 18.10.

Koulutus- ja 
tiedon-

välityshanke, 
tuki 75 – 90 %

Yleishyödyllinen 
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

Siirtymäkaudella käytössä

1,7 milj. euroa hanketukiin

Jatkuva haku

Toteutusaikaa 2024 loppuun



Vinkit monipalvelukeskuksen 
kehittämiseen

Palvelujen kehittäminen 
ja monipalvelupisteet 

tavoitteena paikallisessa 
strategiassa

Asukaslähtöisesti: 
paikalliset tarpeet ja 
olosuhteet otetaan 

huomioon

Julkisen sektorin, 
yritysten ja yhdistysten 

yhteistyönä, 
verkostoitumalla

Innovaatiot! 

Palvelujen uudet muodot

Nuorten ja vanhusten 
hyvinvointi

Tilojen yhteiskäyttöä 
edistetään
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Yleishyödyllinen kehittämishanke

• Kustannusarvio on vähintään vajaat 7200 euroa

• Tuki on 70 % hankkeen kustannuksista

• Yksityinen rahoitus 30 % voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä

• Mitä voidaan tukea:
• Palvelujen suunnittelu ja kehittäminen

• Kylien kehittämissuunnitelmat ja niiden toteuttaminen

• Kylien vetovoimaisuuden edistäminen, uusien asukkaiden hankinta

• Kulttuuriperinnön säilyttäminen, kehittäminen ja hyödyntäminen

• Viihtyvyyden parantaminen

• Maisemanhoidon suunnitelmat

• Toimenpide, joka palvelee kylän ja sen asukkaiden yleistä 
hyvinvointia
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Tukikelpoiset kustannukset

• Palkkakustannukset tai palkkiot sivukuluineen

• Matkakustannukset

• Ostopalvelut (kirjanpito, asiantuntijapalvelut)

• Vuokrat (toimitilat, ulkopuolisten tilojen vuokrat 
tilaisuuksiin)

• Toimistokustannukset (sähköposti, puhelin, 
toimistotarvikkeet, laitehankinnat)

• Viestintäkustannukset (kotisivut, esitteet, 
ilmoituskustannukset, pienet mainostuotteet)

• Tarjoilukustannukset

Tukikelpoisuuden rajoitukset – näitä ei tueta

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

• Matkakustannukset tai muut korvaukset talkoolaisille



Yleishyödyllinen investointihanke

• Kustannusarvio on vähintään 10 000 euroa

• Tuki on 50 % hankkeen kustannuksista

• Yksityinen rahoitus 50 % voi olla kokonaan vastikkeetonta työtä

• Mitä voidaan tukea:
• Rakennuksen hankkimiseen maapohjineen 
• Rakennuksen, rakennelman tai rakenteen rakentamiseen, korjaamiseen tai 

laajentamiseen, rakennuksiin tai rakenteisiin kiinteästi liittyvien laitteiden 
hankkimiseen, suunnitteluun, työpalkkoihin ja urakointiin

• Uusien tai käytettyjen koneiden, kaluston, laitteiden ja välineiden hankkimiseen 
mukaan lukien hankinnoissa tarvittavien sähkö-, lämpö-, vesi- ja viemäri- sekä 
tietoliikenneliittymien kustannuksiin osana tuettavaa toimenpidettä. Käytetyn 
koneen hankinta on perusteltava.

• Pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnitteluun ja 
toteuttamiseen

• Pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnitteluun, 
rakentamiseen ja laitehankintoihin, sekä verkon rakentamisen ja käyttämisen 
kannalta välttämättömien käyttöoikeuksien hankkimiseen

• Viranomaislupiin, rekisteröintimaksuihin ja muihin vastaaviin kuluihin
• Palo- ja talkoovakuutusmaksuihin, jotka kohdistuvat hankkeen toteutusaikaan
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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



Investointihankkeiden 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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Pikaohjeet tuen hakemiseen

1. Ota yhteyttä Ykkösakseliin ja esitä ideasi.

2. Tutustua tarkempiin hakuohjeisiin Ykkösakselin kotisivuilla 
www.ykkosakseli.fi

3. Laadi hankesuunnitelma ja kustannusarvio.

4. Kun hanke on tullut vireille, hankkeelle voi syntyä kustannuksia.

5. Järjestä väliaikaisrahoitus: hankkeen kustannukset on ensin 
maksettava ja sen jälkeen haetaan maksatusta toteutuneista 
kustannuksista.

6. Ykkösakselin hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausunnon. 

7. Aikanaan saat tukipäätöksen Uudenmaan ELY-keskuksesta. Tutustu 
siihen huolellisesti.

8. Noudata päätöksessä esitettyjä määräaikoja ja muita ohjeita, kun 
toteutat hanketta ja kun haet maksatusta.
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http://www.ykkosakseli.fi/
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Kiitos
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