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Hanketuet yhteisöille(*
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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

Kyläsuunnittelu/

kylän kehittäminen

Siirtymäkaudella käytössä

1,7 milj. euroa hanketukiin



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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Hyväksyttävät 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
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Kehittämisen kohteita 2014 -

Yleisimmät kohteet

• Kylien kehittäminen (Toimivat Lohjan Kylät) 

• Retkeilykohteiden kehittäminen (Toivikkeen alue Karkkilassa)

• Lähiruoka (Kotitarveviljelyhankkeet) ja matkailu (Lohjan kivikierros)

Yksittäisiä kohteita

• Identiteetti (Nummelan kylähistoria)

• Maisema (Avaimet maisemaan)

• Luontoarvot (Esiselvitys raakun kasvattamosta Lohjan Porlassa )

Kehittämistä kaipaavia kohteita

• Kestävyys/ekologia- Hyvinvointi/kulttuuri – Palvelut – Uudet asukkaat

• Yhteistyö - Kansainvälisyys
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Vinkit kyläsuunnitteluun

Kyläsuunnitelmien 
laatimista ja 

päivittämistä tuetaan

Kyläsuunnitelmat 
osana kylien ja 

kuntien yhteistyötä ja 
suunnittelua

Kylien oma tai kylien 
yhteinen kylä- tai 

yhdistyskoordinaattori 

Riskien hallinta, 
turvallisuus, 
omatoiminen 

varautuminen mukaan 
kyläsuunnitteluun

Nuorten vaikutus-
mahdollisuudet
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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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Tulevia tilaisuuksia

• Webinaari Kylätalosta 
monipalvelukeskus tiistaina 
12.10. kello 18

• Ykkösakselin syyskokous 
Perniössä Salossa tiistaina 
9.11.2021 kello 17.30
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