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Leader on rahoitusta, neuvontaa ja toimintaa 
paikkakunnan parhaaksi (asukkaiden) parhaaksi. 

Yhteisöllisyys kehittyy, osallisuus korostuu –
lähidemokratian edistäminen.

Yhteisten tilojen monipuolinen ja aktiivinen käyttö.

Yhdistysten ja paikallisten toimijoiden osaamista 
parannetaan esimerkiksi koulutuksella.

Tuetaan vanhusten syrjäytymistä  
ennaltaehkäisevää hyvinvointityötä.

Lähipalveluja lisää. Yhdistysten palvelujen 
tuotteistaminen.

Leader-toiminta ja yksinäisyys?
Poimintoja
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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, 
investointi tai 
kehittäminen 

Koulutus- ja 
tiedon-

välityshanke, 
tuki 75 – 90 %

Yleishyödyllinen 
investointihanke, 

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



• Tuetaan rakentamista tai koneiden, laitteiden 
tai kaluston hankintaa

• Kokonaiskustannukset vähintään 10 000 
euroa

• Julkinen tuki on 50 %

• Yksityinen rahoitus 50 % koostuu 
rahallisesta osuudesta tai vastikkeettomasta 
työstä eli talkootyöstä

• Yksityinen rahoitus voi olla kokonaan talkootyötä 
(15 €/h tai 45 €/h konetyötä)

• Esimerkki rakentamisesta:
• Ostetut tarvikkeet 12 000 €
• Talkootyötä 200 h = 3000 €
• Hankkeen kustannusarvio yhteensä 15 000 €
• Tuki 50 % on 7500 €
• Yksityinen rahoitus 50 % on 7500 € - koostuu:

• Rahallinen osuus 4500 €

• Talkootyö 3000 €
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Yleishyödyllinen 
investointi-

hanke, 

tuki 50 %



Investointien kohteita

Yleisimmät kohteet

• Puolet kohdistuu yhteisiin tiloihin, kolmasosa liikuntapaikkoihin

• Vesistöjen kunnostus 

• Kylätalojen peruskorjaukset, katot. 

• Vapaa-aika: jalkapallo, ammunta, koirat, saunat, uimarannat

Yksittäisiä kohteita

• Kesäteatterit, tanssilavat 

• Kalustohankinnat, venesatama

Kehittämistä kaipaavia kohteita

• Energiaratkaisut – Ympäristö

• Luonto ja kulttuuriympäristö, maisemanhoito, luontoretkikohteet

• Hyvinvointi – Kulttuuri
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• Tukea voidaan myöntää esimerkiksi kylien 
kehittämisuunnitelmiin, maaseudun 
palvelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen, 
vetovoimaisuuden edistämiseen, 
kulttuuriperinnön säilyttämiseen tai 
ympäristön viihtyvyyden parantamiseen

• Tuettavia kustannuksia ovat palkat, palkkiot, 
ostopalvelut, vuokrakustannukset tai 
matkakustannukset

• Tuki on 70 – 80 %

• Kehittämishankkeen 
vähimmäiskustannusarvio on 7200 euroa

• Yksityinen rahoitus 30 % koostuu 
rahallisesta osuudesta tai talkootyöstä

• Voi olla kokonaan talkootyötä
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Kehittämis-
hanke, 

tuki 70 %



Kehittämisen kohteita

Yleisimmät kohteet

• Kylien kehittäminen (Toimivat Lohjan Kylät, Salon kyläasiamieshankkeet) 

• Retkeilykohteiden kehittäminen (Karkkila, Toivike)

• Lähiruoka (Kotitarveviljelyhankkeet) ja matkailu (Lohjan kivikierros)

Yksittäisiä kohteita

• Identiteetti (Nummelan kylähistoria)

• Maisema (ProAgrian Avaimet maisemaan)

• Luontoarvot (Esiselvitys raakun kasvattamosta Porlassa )

Kehittämistä kaipaavia kohteita

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

• Yhteistyö - Kansainvälisyys
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• Tuetaan koulutusta, joka kohdistuu 
maaseudun asukkaiden osaamiseen ja 
toiminta- tai yhteistyövalmiuksien 
kehittämiseen

• Ryhmille suunnattu monimuotokoulutus

• Sisältää vähintään 20 kestoltaan 45 
minuutin oppituntia

• Tuetaan toimintaa, jossa välitetään tietoa 
esimerkiksi uusista tuotanto-, 
markkinointi- tai palvelumenetelmistä, tai 
välitetään tietoa energia-, ympäristö ja 
maaseututietoutta yrityksille, asukkaille, 
yhteisöille tai muille toimijoille
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Koulutus- ja 
tiedon-

välityshanke, 
tuki 75 – 90 %



Mistä tietoja? Mitä seurata?

• Kotisivut www.ykkosakseli.fi

• Materiaalipankki www.ykkosakseli.fi/materiaalipankki

• Facebook-sivu www.facebook.com/ykkosakseli

• Insta ykkosakseli www.instagram.com/ykkosakseli

• Ykkösakselin uutiskirje: tilaa täältä tai kotisivujen oikeasta 

alareunasta Tilaa uutiskirje

• Vähintään kerran kuussa

• Ajankohtaista hankerahoituksesta

• Kutsut tilaisuuksiin
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http://www.ykkosakseli.fi/
http://www.ykkosakseli.fi/materiaalipankki
http://www.facebook.com/ykkosakseli
http://www.instagram.com/ykkosakseli
https://ykkosakseli.us11.list-manage.com/subscribe?u=b7cd3769eb2eb3ef43dc334a6&id=8cb096edd3


Tulossa
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Kiitos

Kiitos!
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