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Vuoden 2019 hallitusohjelma

- Maankäyttösektorin päästöjen vähentäminen

- Vesiensuojelun tehostamiselle ja vesienhallinnalle 

lisää resursseja

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-808-3 

Vesiensuojelun tehostamisohjelma

- tehostaa vesiensuojelua ja ilmastomuutokseen 

sopeutumista sekä edistää luonnon 

monimuotoisuutta vesienhallinnan avulla

www.ym.fi/vedenvuoro

Maa- ja metsätalouden vesitalouden

suuntaviivat muuttuvassa ympäristössä

- “kuivatuksen kultakaudesta kestävään vesitalouteen”

- MMM, Salaojayhdistys, Tapio

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162211

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162211


▪ Hakuaika 15.10.-30.11.2020

▪ Syksyn 2020 haussa avustuksiin käytettävissä noin 3  milj. €

▪ MMM ja YM yhteisrahoitteinen haku

▪ Hankkeiden toteutusaika 2021-2022.

▪ Avustushakua hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
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Kuva: Selma Salin

Yleistä

Avustuksen tavoitteena on tukea maa- ja 

metsätalouden kestävää vesienhallintaa, 

edistää valuma-aluetasoista vesitalouden tarkastelua, 

parantaa peltomaan kasvukuntoa sekä vähentää 

vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. 



Avustettavien hankkeiden tulee edistää vähintään 
kahta seuraavista tavoitteista: 

• Vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista 
muuttuviin sää- ja vesioloihin.

• Parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä 
ilmasto- ja ympäristökestävyyden ja 
kannattavuuden näkökulmasta.

• Kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä.

• Parantaa vesien tilaa ja luonnon 
monimuotoisuutta.
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Kuva: Outi Leppiniemi 

Avustuksen tavoitteet

Avustettavat hankkeet voivat olla alueellisia 
yhteistyöhankkeita tai paikallisia kokeiluja



Avustusta voidaan myöntää…

• Esimerkkihankkeeseen, jolla edistetään useita kestävän vesienhallinnan 
tavoitteita, kuten vesistöjen, kuivatusuomien tai pienvesien tilan 
parantamista, vesistökuormituksen vähentämistä, valuma-aluetasoista 
tarkastelua sekä sopeutumista lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin 
kuivuuksiin.

• Hankkeeseen, jossa edistetään luonnonmukaisen vesienhallinnan sekä 
vedenpidätys- ja kierrätysratkaisujen käyttöönottoa.

• Hankkeeseen, jossa kehitetään tapoja vähentää suometsien ja 
turvepeltojen haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä edistää 
maaperän hiilensidontaa. 

• Hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia ja innovatiivisia 
toimenpiteitä ja käytäntöjä vesienhallinnan ratkaisuiksi. 

• Hankkeeseen, jossa haetaan ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden 
väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa 
erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi.
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Kuva: Outi Leppiniemi
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Hyväksyttävät kustannukset
[Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015), 5 §]

▪ Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat:

1. yleispiirteisestä suunnittelusta, joka on tarpeen toimenpiteiden valitsemiseksi ja alueelliseksi 
kohdentamiseksi;

2. hankkeen toteuttamiseen osallistuvien tahojen järjestäytymisestä vesioikeudelliseksi yhteisöksi tai 
muuksi oikeushenkilöksi, jolle hanketta varten tarvittavat luvat ja avustus voidaan myöntää;

3. hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta;

4. hankkeesta aiheutuvien vahinkojen estämisestä;

5. hankkeen toteuttamiseksi vaadittavista luvista perittävistä maksuista;

6. hankkeen toteuttamiseen välittömästi liittyvien säädösten ja lupien mukaisten velvoitteiden 
täyttämisestä;

7. hankkeen vaikutusten seurannasta.
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Huomioi riittävä viestintä ja tiedottaminen

▪ Avustuksen saajan tulee huolehtia siitä, että hankkeesta tiedotetaan riittävästi ja 

tarkoituksenmukaisesti hankkeen aikana. 

▪ Hankeviestinnän on oltava laajaa, hyvin kohdennettua ja laadukasta. 

▪ Hankesuunnitelmassa tulee esittää suunnitelma viestintätoimista hankkeen aikana. 

▪ Avustettavia hankkeita kannustetaan vuorovaikutukseen ja kokemusten vaihtoon 

muiden maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustusta saaneiden hankkeiden 

kanssa! 
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Saapuneet hakemukset arvioidaan MMM:n, YM:n ja ELY-keskusten muodostamassa 

arviointiryhmässä ottaen huomioon hankkeen sijainti-ELY-keskuksen lausunnon. 

Hakemuksia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella:

▪ Soveltuvuus kestävän vesienhallinnan teemaan (vesitalouden parantaminen, valuma-

aluekohtainen tarkastelu, kuormituksen vähentäminen, ympäristö- ja ilmastokestävyys) 

▪ Hankkeen laatu (toteutuskelpoisuus, vaikuttavuus, todennettavuus) 

▪ Kumppanuudet eri toimijoiden kesken 

▪ Ratkaisujen, toimintamallien ja sovellusten uutuusarvo ja monistettavuus 

▪ Hakijan omarahoituksen ja yhteistyökumppanien rahoituksen osuus 

Kuva: Outi Leppiniemi

Hakemusten arviointi



▪ Avustuksen osuus on harkinnanvarainen.

▪ Harkinnassa huomioidaan hankkeella 
saavutettavat hyödyt, hankkeen 
kokonaiskustannukset, hankkeen muut 
avustukset, hakijoiden tasapuolinen kohtelu sekä 
käytettävissä olevat määrärahat.

▪ Avustuksen ja muun julkisen tuen osuus yhteensä 
on keskimäärin 50 % hyväksyttävistä 
kustannuksista. 

▪ Avustushaun tavoitteita yleishyödyllisellä ja 
innovatiivisella tavalla tukevissa hankkeissa 
avustuksen ja muun julkisen tuen osuus voi olla 
enintään 80 %.

▪ Hakijan omarahoitukseksi hyväksytään esimerkiksi 
talkoo- tai virkatyön arvo tai kunnan, säätiön, 
yrityksen tai yksityisten rahoitus. 9

Avustuksen osuus

Kuva: Henri Vaarala



• Toimenpiteet ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun 

avustushakemus on jätetty Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskukselle.

• Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten 

perusteella jälkikäteen.

• Avustuksen viimeinen erä maksetaan sen jälkeen, 

kun työ on hyväksyttävästi loppuun suoritettu ja 

selvitys toteutuneista kustannuksista on 

tarkastettu.

• Avustus on käytettävissä vuosina 2021-2022.

→ Viimeinen maksuerä haettava maksuun  viimeistään 

marraskuussa 2022. 
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Avustuksen myöntämisestä 

Kuva: Anne-Mari Rytkönen



Avustuksen ehtoja ja rajoituksia

▪ Avustusta saa käyttää ainoastaan avustuspäätöksessä 

myönnettyyn käyttötarkoitukseen.

▪ Hyväksyttäviä kustannuksia ovat hankkeen kannalta 

tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset kustannukset.

▪ Hankkeen toteutuneita tuloja ja kustannuksia tulee 

seurata kirjanpidossa omalla kustannuspaikalla.

▪ Mikäli arvonlisävero jää avustuksen saajan lopullisesti 

maksettavaksi, niin arvonlisävero voidaan hyväksyä 

avustettavaksi kustannukseksi.

▪ Mikäli hankkeen julkisen rahoituksen osuus on yli 50 %, 

avustuksen saajan tulee huomioida hankinnoissa

velvollisuus noudattaa lakia julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

– Kilpailutus > 60 00 € hankinnoissa

– Tarjousten pyytäminen > 10 000 € hankinnoissa

▪ Henkilöstökustannuksista hyväksyttäviksi 

kustannuksiksi katsotaan hanketta varten palkattujen 

työntekijöiden kustannukset sekä muiden työntekijöiden 

kustannuksia, jos avustuksen saaja osoittaa luotettavasti 

työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen 

hankkeelle. 

▪ Yleiskustannuksia voidaan kohdentaa joko perustuen 

todellisiin kustannuksiin tai kokonaiskustannusmallilla, 

jolloin yleiskustannuksiksi hyväksytään 15 % suorista 

palkkakuluista. 

▪ Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion 

matkustusäännön mukaisesti toteutuneet kustannukset.

▪ Hakijan tulee ilmoittaa, mikäli se on saanut eri 

viranomaisilta vähämerkityksistä (de minimis) tukea 

kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.
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Sovellettavat säädökset 
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▪ Yleiset ehdot

– Valtionavustuslaki (688/2001)

– Valtioneuvoston asetus vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien 

hankkeiden avustamisesta (714/2015)

▪ Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016).

▪ Avustuksen kohdistuessa taloudelliseen toimintaan, huomioidaan EU:n 

valtiontukisäännöt: https://tem.fi/valtiontukisaannot, 

https://mmm.fi/valtiontuet

https://tem.fi/valtiontukisaannot
https://mmm.fi/valtiontuet


Vesienhallinta- vai vesistökunnostushanke?

Vesienhallinta

▪ Veden määrän ja laadun hallinta

▪ Kohdealue maa- ja metsätalousalueet, 

ojitusalueet

▪ Tuotantoedellytysten ylläpito

▪ Toimenpiteet valuma-alueilla

▪ Pienten valuma-alueiden, osavaluma-

alueiden tarkastelu

Vesistökunnostus
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▪ Konkreettiset vesien tilaa parantavat 

toimenpiteet vesistöissä ja valuma-

alueilla.

Hae avustusta mielellään vain yhdestä paikasta! 

Hakulomakkeeseen ilmoitus, mikäli avustusta on haettu myös muualta. 

Avustusta käsittelevä viranomainen voi hakijaa tiedottaen siirtää hakemuksen toiseen 

hakuun, mikäli näyttäisi soveltuvan sinne paremmin. 



▪ Hakuohjeet ja lomakkeet: https://www.ely-

keskus.fi/web/ely/maa-ja-metsatalouden-

vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku

▪ Sähköinen hakupalvelu

(Huom! Avautuu 2.11. alkaen) 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelu

▪ Hakemuksen liitteet: 

• Yksityiskohtainen hankesuunnitelma

• Eritelty kustannusarvio kululuokittain

• Rahoitussuunnitelma (ml. muiden hankkeeseen 

osallistuvien rahoituspäätökset)

• Hankkeen edellyttämät ilmoitukset tai luvat ja 

niiden tilanne (esim. ilmoitus vesirakennustyöstä, 

vesilain mukainen lupa, maanomistaja- ja vesialueen 

omistajaluvat)

• Yhdistyksen / yhteisön allekirjoitusoikeudet

• Selvitys hakijan arvonlisäverovelvollisuudesta

• Kartta

• Muut mahdolliset liitteet
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Hakeminen

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-avustushaku
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelu


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen
p. 0295 038 083
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio
p.0295 028 025
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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Lisätietoa 

mailto:etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
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