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KEHITTÄMISHANKETUKI 
Kehittämishanketukea voidaan myöntää mm. 

• koulutustoimenpiteisiin 

• tiedonvälitykseen ja esittelytoimiin 

• selvityksiin ja suunnitelmien laatimiseen 

• paikallisten palveluiden kehittämiseen 

• kylien kehittämistoimiin sekä kulttuuri- ja luonnonperinnön säilyttämiseen ja ennallis-

tamiseen 

• elinkeinorakennetta uudistaviin, maaseutuelinkeinojen kilpailukykyä ja toimintaympä-

ristöä kehittäviin ja yrittäjien yhteistyötä edistäviin yhteistyöhankkeisiin 
 

• Tukitaso: Hankkeessa, jonka kustannukset ovat enintään 50 000 €, tuki 

on 80 %. 50 000 – 100 000 €:n hankkeessa tuki on 75 %. Yli 100 000 €:n 

hankkeessa tuki on enintään 75 000 €. 

• Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 €  

• Talkootyöllä voi korvata omarahoitusosuutta jopa 100 %  

 

INVESTOINTITUKI 
Yleishyödyllistä investointia voidaan tukea, jos siitä saatava hyöty ohjautuu alueen asukkaille 

ja muille paikallisille toimijoille. Investoinnin kohteen tulee pääsääntöisesti olla alueen asuk-

kaiden ja ei-kaupallisten toimijoiden käytössä. 
 

Tukea voidaan myöntää tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin, jotka aiheutuvat 

• rakentamisesta aiheutuvista kuluista 

• uusien tai käytettyjen koneiden, laitteiden ja välineiden hankinnasta 

• pienimuotoisen, paikallisen vesihuoltotoimenpiteen suunnittelusta ja toteuttamisesta 

• pienimuotoisen tietoliikenneverkon ja vastaavan verkon suunnittelusta ja rakentami-

sesta ja laitehankinnoista sekä verkon rakentamiseksi ja käyttämiseksi välttämät-

tömien käyttöoikeuksien hankinnasta 

• viranomaisluvista, rekisteröintimaksuista ja muista vastaavista kuluista 

• palo- ja talkoovakuutusmaksuista hankkeen toteutusajalta 
 

• Investoinneissa tukitaso on 50 %, kuitenkin enintään 50 000 €  

• Pienin myönnettävä julkinen tuki hanketta kohti on 5 000 € 

• Talkootyöllä voi korvata omarahoitusosuutta jopa 100 % 

  



MYÖS TEEMAHANKERAHOITUSTA 
• Teemahankerahoitus sopii pienten toimenpiteiden toteutukseen 

• Teemahankehakuja järjestetään vuosittain: seuraa ilmoittelua 

www.veejjakaja.fi -sivuilla tai Veej’jakajan facebook-sivuilla 

• Teemahankehauista ilmoitetaan myös paikallislehdissä 
 

Kehittämisteemahankkeesta tuetaan Investointiteemahankkeesta tuetaan 

- selvitysten ja suunnitelmien 

laatimista 

- pienimuotoisia uudisrakentamis- ja 

kunnostustoimenpiteitä 

- paikallisten palvelujen kehittämistä - laite-, kone- ja välineinvestointeja 

- kylien kehittämistä - irtaimiston hankintaa 

     Tukiprosentti enintään 80      Tukiprosentti enintään 50 
 

 

TUEN HAKEMINEN     

 
 

Tukea haetaan pääsääntöisesti 

sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa. 

Hakemuksen jättämistä varten 

tarvitaan Katso-tunnisteet.  

 

Huom! Teemahankkeiden toimen-

pidehakemukset lähetetään 

Veej’jakaja ry:n toimistoon. 
 

 

Tukitoimenpiteiden tulee kohdistua 

Veej’jakaja ry:n toiminta-alueelle 

(Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, 

Mäntyharju, Pieksämäki ja Puumala) 

http://www.veejjakaja.fi/
http://www.veejjakaja.fi/ukk/hyrran-ohjeet/
http://www.veejjakaja.fi/ukk/katso-ohjeet/


OTA YHTEYTTÄ JA SOVI TAPAAMINEN! 

 

Veej’jakaja ry 

Paukkulantie 22 

50170 Mikkeli 

 

etunimi.sukunimi@veejjakaja.fi 
 

www.veejjakaja.fi 
 

 

Anssi Gynther 
Toiminnanjohtaja 

p. 0440 155 222 

• Yleishyödylliset hankkeet 

• Kansainväliset hankkeet 

• Yritysrahoitus 

Vesa Rouhiainen 
Hankeneuvoja 

p. 0440 155 219 

• Hankkeiden suunnittelu ja neuvonta 

• Teemahankkeet 

• Maksatusneuvonta 
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