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Sisältö

• ELY-keskuksesta haettavat avustustyypit – millaisiin hankkeisiin
avustuksia voi hakea?

• Avustuksen hakeminen ja tarvittavat liitteet
• Avustuksen käyttö ja maksaminen
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Valtion harkinnanvaraisilla avustuksilla tuetaan
ympäristön tilaa parantavia hankkeita
• ELY-keskuksista haettavissa useita eri avustustyyppejä

• Vesien tilaa ja käyttöä parantavat vesistökunnostushankkeet
• Maa- ja metsätalouden vesienhallintaa parantavat hankkeet
• Kalataloudelliset kunnostukset ja kalatalouden edistämishankkeet
• Helmi-elinympäristöohjelmaa toteuttavat hankkeet

• Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoitus
• Vesiensuojelun tehostamisohjelma
• Helmi-elinympäristöohjelma
• NOUSU-ohjelma
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Avustuksen saamisen yleiset edellytykset

• Yleisinä edellytyksinä
• Kohtuulliset kustannukset saavutettaviin hyötyihin nähden
• Avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä ja

vastaamaan hankkeen toteuttamisesta, jälkivelvoitteista ja saadun hyödyn
ylläpidosta

• Hankkeiden oltava yleishyödyllisiä
• Avustusta voi saada myös taloudelliseen toimintaan, mutta silloinkin hankkeen

aiheutettava myös yleistä hyötyä

• Lisäksi kullakin avustustyypillä omat ehtonsa ja raaminsa
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Avustukset vesistökunnostuksiin ja
vesien tilaa ja käyttöä parantaviin
hankkeisiin
• Haetaan hankealueen ELY-keskuksesta
• Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttaminen

• Vesien hyvän tilan saavuttaminen ja ylläpitäminen

• Vesiluonnon monimuotoisuuden lisääminen

• Vesitalouden ja vesiluonnonvarojen kestävän käytön
hankkeet
• Vesistön ja vesiympäristön käytön ja tilan parantaminen

• Vesitalouden varautuminen ja riskienhallinta

• Vesiluonnonvarojen kestävä käyttö

• Avustuksen osuus lähtökohtaisesti 50 % hankkeen
kustannuksista
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Avustukset maa- ja metsätalouden
vesienhallintaan

• Haetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta
• Maa- ja metsätalouden monitavoitteista

vesienhallintaa edistävät hankkeet
• Valuma-aluetasoinen vesitalouden suunnittelu, yhteistyö

ja toteutus
• Veden pidättäminen valuma-alueella
• Muuttuviin vesioloihin sopeutuminen
• Vesistökuormituksen vähentäminen
• Luonnon monimuotoisuuden lisääminen

• Avustuksen osuus lähtökohtaisesti 50 %
kustannuksista
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Avustukset kalataloustoimenpiteiden
toteuttamiseen

• Haetaan kalatalouspalveluista, jotka keskitetty
kolmeen ELY-keskukseen (Pohjois-Savo, Varsinais-
Suomi ja Lappi)

• Kalataloudelliset kunnostushankkeet
• Eritysesti uhanalaisten tai vaarantuneiden kalakantojen

elinolojen parantaminen
• Kalan kulun edistäminen
• Kalojen luontaisen lisääntymisen edistäminen
• Kestävän kalastuksen mahdollisuuksien parantaminen

• Avustuksen osuus lähtökohtaisesti 50 %
kokonaiskustannuksista
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Avustukset kalatalouden edistämiseen

• Kalastonhoitomaksuista kertyneistä varoista myönnettävät avustukset
• Erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin
• Yleisavustukset kalatalousaluetoimintaan

• Vuoden 2022 erityisinä painopistealueina
• Kalastusharrastuksen edistäminen
• Luontaisten kala- ja rapukantojen monimuotoisuuden turvaaminen
• Kalavesien kestävän käytön ja hoidon toimeenpano
• Kalastuksen valvonta
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Avustukset Helmi-ohjelman
toteuttamiseen – Kunta- ja Järjestö-
Helmi
• Haetaan Uudenmaan ELY-keskuksesta
• Helmi-elinympäristöjen ennallistamis-, kunnostus- ja

hoitohankkeisiin sekä inventointi- ja suunnittelutyöhön
• Rahoitus käytettävissä v. 2023 loppuun saakka
• Hakijana kunnat tai yhdistykset (myös säätiö,

osakaskunta)
• Avustuksen osuus enintään 80 % kustannuksista

• Erityisistä syistä enintään 95 % kustannuksista

• Ei voi sisältää talkootyötä
• Hyväksyttävät kustannukset vasta päätöksestä alkaen
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Oikean avustustyypin valinta
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• Jos hanke edistää uhanalaisten vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta
 kalataloustoimenpiteiden avustushaku

• Jos hanke edistää maa- ja metsätalouden vesienhallintaa  maa- ja
metsätalouden vesienhallinnan avustushaku

• Jos hanke ennallistaa Helmi-elinympäristöä – Helmi-ohjelman
avustushaku

• Jos hanke edistää vesien tilaa tai käyttöä tai vesiluonnon
monimuotoisuutta (”kaikki muut vesistöhankkeet”)  vesistöavustukset



Avustusta voi saada hankkeen eri vaiheisiin

• Suunnittelu, selvitykset
• Tarvittavat lupaprosessit, myös vesioikeudelliseksi yhteisöksi

järjestäytyminen
• Toteutus
• Seuranta
• Viestintä
• Tehtiinpä mitä tahansa, on hankkeen kustannusten oltava kohtuulliset

saavutettaviin hyötyihin nähden
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Hakuprosessi pääpiirteissään samanlainen
• Hakuaika 18.10.-30.11.2021

• Helmi 22.10.-30.11.2021
• Kalatalouden edistäminen 15.12.2021-31.1.2022

• Hyväksyttäviä kustannuksia voi muodostua avustushakemuksen
jättämisen jälkeen
• Helmi-avustuksissa vasta päätöksen saamisen jälkeen

• Hakijana yleensä yhteisö (yhdistys, osakaskunta, säätiö, kunta)
• Avustuksen saajan kyettävä vastaamaan hankkeen toteutuksesta alusta

loppuun, sekä saadun hyödyn ylläpidosta ja mahdollisista velvoitteista
• Yleishyödyllisyys
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Avustuksen osuus ja omarahoitus

• Avustuksen osuus useimmissa avustustyypeissä lähtökohtaisesti 50
% kustannuksista

• Voi olla suurempi, jos hanke erityisen vaikuttava tai laaja, tai
kohdevesistö/ympäristö huonossa tilassa
• Perusteet Valtioneuvoston asetuksessa 714/2015 (finlex.fi)
• Tai avustuskohtaisesti hakuohjeessa

• Omarahoitusosuuteen voi sisältyä talkootyötä, jos se hankkeen
luonteeseen sopii (ei Helmi-hankkeissa)
• Talkootyön arvo 15 e/henkilötyötunti ja 30 e/konetyötunti
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https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150714


Avustuksen hakeminen

• Tärkeää valita oikea avustustyyppi hakemusvaiheessa, jotta hakemus
ohjautuu oikeaan ELY-keskukseen!

• Hakemus oltava sisässä viimeisenä hakupäivänä
• Voi täydentää myöhemmin

• Ensisijaisesti suositellaan sähköistä hakutapaa
• Helmi-avustuksissa ainoastaan sähköinen asiointi

• Myös tulostettava lomake mahdollinen
• Toimitetaan sähköpostitse tai paperipostitse ELY-keskuksen kirjaamoon
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Avustushakemus ja liitteet

• Avustushakemuksessa tiiviisti toimenpiteet, hyödyt, kustannukset ja
rahoitus

• Hankesuunnitelmassa laajempi tausta, tarkemmat
toimenpidesuunnitelmat ja aikataulut sekä eritelty kustannusarvio ja
rahoitussuunnitelma

• Kartta toimenpiteiden sijainnista, jos tehdään jotain konkreettista
• Mahdolliset suostumukset, tai selvitys hankittavista suostumuksista
• Lupapäätökset, lausunnot
• Muut liitteet, jotka ovat avustuksen saannin kannalta olennaisia
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Avustuksen käyttö ja maksaminen

• Muutoksista ilmoitettava etukäteen ELY-keskukseen
• Osa muutoksista vaatii muutospäätöksen

• Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten
perusteella

• Maksatusta haetaan KEHA-keskuksesta
• Maksatushakemuksen liitteeksi laskut, kuitit, maksutositteet,

kirjanpito, talkookirjanpito, raportti
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Hakulomakkeet, hakuohjeet ja lisätietoja

• Avustuksen hakeminen https://www.ely-keskus.fi/rahoitus-ja-avustukset-
ymparistovastuualue

• Maksatuksen hakeminen https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-
maksatusta/ymparisto/

• ELY-keskuksen sivuilla lisätietoja avustustyypeittäin
• https://www.ely-keskus.fi/avustukset-vesisto-ja-kalataloushankkeisiin

• https://www.ely-keskus.fi/maa-ja-metsatalouden-vesienhallinnan-edistamisen-
avustushaku

• https://www.ely-keskus.fi/kunta-ja-jarjesto-helmi

• www.rahatpintaan.fi esittelee muita rahoituslähteitä
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Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!
• Ympäristöasioiden asiakaspalvelu: p. 0295 020 900, ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi, chat

ymparisto.fi, ely-keskus.fi ja vesi.fi –sivustoilla
• Vesistöhankkeet: hankealueen ELY-keskus

• Pirkanmaa: Salla Taskinen, p. 0295 036 150

• Häme: Heini-Marja Hulkko, p. 0295 025 183

• Varsinais-Suomi, Satakunta: Ari Sallmén, p. 0295 022 937

• Kalataloudelliset kunnostushankkeet: Kalatalouspalvelu-ELY (POS, VAR, LAP)

• Pirkanmaa, Häme: Hannu Salo (Pohjois-Savon ELY-keskus), p. 0295 025 095

• Varsinais-Suomi, Satakunta: Leena Rannikko (Varsinais-Suomen ELY-keskus), p. 0295 022 649

• Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Anne-Mari Rytkönen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), p. 0295 038 083 ja Eeva Nuotio (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus), p. 0295 028 025

• Kunta- ja Järjestö-Helmi: Uudenmaan ELY-keskus

• Niina Vähätalo, p. 0295 021 286 ja Martina Schmidt (suomi, ruotsi), p. 0295 021 257

• Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

• Maksatusta koskevat tiedustelut ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi
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Kiitos!


