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Leader-toiminta

• Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen  kehittämistyöhön 

• Opastetaan tekemään ideoista hankkeita 

• Myönnetään Leader-rahoitusta yhdistysten ja pienten yritysten hyville ideoille

www.leadersuomi.fi



Leader-toiminta

Päätökset tehdään paikallisesti: Leader-ryhmien hallituksissa on kattava alueellinen edustus ja 

kolmikanta (julkinen, yhdistykset / yritykset, asukkaat)

Periaatteet: monialaisuus, alueperustaisuus, paikallinen kumppanuus, alueiden välinen ja kv-

yhteistyö, innovatiivisuus, alhaalta ylös, verkostoituminen

www.leadersuomi.fi



Ykkösakselin toiminta-alue

• Toiminta-alueella asukkaita maaseutualueella 139 319 (väestötietojärjestelmä 30.9.2015)

• Kaupunkialueiden asukkaat 17 495 (Salon ja Lohjan kaupunkirajauksen mukaan)



Siirtymäkausi

2021-2022

 Ykkösakselilla tukea jaettavana yhteensä 1,75 miljoonaa euroa

 Lisää kierroksia! –strategia ohjaa myös siirtymäkauden valintaa

 Hankkeita voidaan toteuttaa 31.12.2024 saakka

 Haettavana samat hanke- ja yritystukimuodot kuten 2014-2020

 Yritystukipuolella lisäyksenä myös 

perustamis- ja kokeilutuki

Mitä sinun maaseutualueen yritystoimintasi kaipaisi? 



Siirtymäkausi

2021-2022
Yrityksen investointituki 20% min. kokonaiskustannus 10 000€

 Koneet, laitteet, kalusto (myös käytetyt mahd.)

 Rakentaminen ja remontointi, joka kohdistuu tuotantotilaan

Investoinnin toteutettavuustutkimus 50% min. kok.kust. 3760€

 Selvitetään onko investoinnin toteuttamiselle edellytyksiä

Perustamistuki ja kokeilutuki 5 000€ - 35 000€

 Uutta liiketoimintaa vauhdittavat toimet

 Uuden tuotteen tai palvelun testaus



Siirtymäkausi

2021-2022

Yritysryhmä min. 3 yritystä, tuki 75%

 Kaikille yhteistä kehittämistä

 Voi sisältää myös yrityskohtaisia toimenpiteitä

Yhteistyöhanke tuki 100%-60%

 Yhteistä tai aluetta hyödyttävää kehittämistä

 Tukitaso riippuu toimenpiteistä

 Mukana voi olla myös yksittäisiä yrityksiä



Edellytyksiä tukien 

myöntöön yritystoiminnan on työllistettävä vähintään yksi henkilö

 jos yritys toimii vain paikallisilla markkinoilla, tuki ei saa vääristää kilpailua

 yritystoiminnan on oltava kannattavaa



Hanke-esimerkkejä
Birkkalan tila salolainen maatila, joka on erikoistunut speltin jatkojalostukseen. 

Yritys investoi linjastoon, jolla elintarviketuotannon sivuvirroista valmistetaan 

rehukäyttöön ja polttoon soveltuvaa pellettiä. 

Kustannukset 20 000 euroa ja tuki 35 %. 

Matti Erola toimii maatilayrittäjänä Lohjalla. Yritys toteuttaa selvityksen 

biokaasulaitos vaihtoehdoista ja eri vaihtoehtojen hyödynnettävyydestä. 

Toteutus tehdään ostopalveluna. 

Kustannukset 4 200 euroa, tuki n. 50 %.

Pellolta maailmalle on kolmen yrityksen yritysryhmä Salosta ja Marttilasta, joka 

teettää yhdessä tuotekohtaiset markkina-analyysit ja toteuttaa määräaikaisen 

koemarkkinoinnin kansainvälisessä verkkokaupassa. Samalla selvitetään 

mahdollisia synergiaetuja kansainvälistymisen näkökulmasta. 

Kustannukset 22 644,14 euroa ja tukea hanke saa 75 %. 



Hanke-esimerkkejä
Lohjan kaupunki saa tukea Energiaomavarainen maaseutu -hankkeeseen. 

Tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia energiatuotantomuotoja sekä mallintaa 

niiden hyödyntämistä Lohjan maaseutualueella. Maaseutualueen asukkaita 

halutaan myös aktivoida hyödyntämään erilaisia energiatuotantomalleja ja 

mahdollisesti tulevaisuudessa olemaan energiaomavaraisia.

Kustannukset 48 875 euroa ja tuki niistä on 100 %. 

Arboretum Magnolia on puulajipuisto Lohjan Karkalinniemessä, joka on avoinna 

ryhmille ja omatoimimatkailijoille. Yritys investoi koneisiin ja laitteisiin, joiden 

avulla he aloittavat täysin uutta puutarhaterapiatoimintaa, mahdollistavat 

Lohjanjärveltä rantautumisen, sekä tehostavat ylläpitoa ja asiakkaiden 

vastaanottamista.

Kustannukset 56 000 euroa, tuki n. 20 %.

KÄÄPÄ BioTech Oy on karjalohjalainen sienipohjaisiin tuotteisiin erikoistunut 

yritys. He hankkivat uuteen tuotantolinjaan tarvittavia koneita ja laitteita, joiden 

avulla tuotevalikoimaa saadaan laajennettua. Yritys panostaa 

vientimarkkinoihin.

Kustannukset 42 650 euroa ja tukea hanke saa 35 %. 



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
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Kiitos!


