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Kuulutus ELY-keskuksista haettavista harkinnanvaraisista valtionavustuksista 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ilmoittavat haettaviksi ym-
päristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen vuoden 2021 har-
kinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustukset myönnetään edellyttäen, että eduskunta 
osoittaa vuoden 2021 valtion talousarviossa tähän määrärahaa. 
 
Hakuaika alkaa 15.10.2020. Hakemukset ELY-keskuksille tulee toimittaa viimeistään 
30.11.2020 käyttäen ensisijaisesti sähköistä hakutapaa (Aluehallinnon asiointipalvelu) 
tai vaihtoehtoisesti tulostettavaa lomaketta. Mikäli avustuksen hakuaika poikkeaa edellä 
mainitusta, ilmoitetaan siitä erikseen avustuksen kohdalla ja tarkemmassa hakuohjeis-
tuksessa. 
 

1  Avustuksen kohteena oleva toiminta 
 

Valtionavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoitukseen ja niitä haetaan sekä myön-
netään seuraavasti: 
 
ELY-keskukset myöntävät avustuksia: 

- rakennusperinnön hoitoon; 
- saariston ympäristönhoitoon; 
- pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen; 
- vesistökunnostusten sekä vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttami-

seen; 
- vesitalouteen ja vesiluonnonvarojen kestävään käyttöön. 

Lisäksi kalataloudellisiin kunnostuksiin myöntävät avustusta kolme ELY-keskusta seu-
raavasti: 

- Lapin ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Poh-
janmaan maakuntien alueilla. 

- Pohjois-Savon ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Pohjois-Savon, Etelä-
Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-
Karjalan maakuntien alueilla. 

- Varsinais-Suomen ELY-keskus hankkeille, jotka toteutetaan Etelä-Karjalan, 
Kymenlaakson, Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, 
Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntien alueilla. 
 

Lapin ELY-keskus myöntää avustuksia lisäksi: 
- tunturialueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan. 

 
Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia lisäksi koko Suomessa: 

- kestävää kehitystä, kulttuuriympäristön vaalimista ja muuta ympäristökasvatusta 
ja -valistusta edistäviin valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäviin projektiluon-
teisiin hankkeisiin. 

 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia lisäksi koko Suomessa: 

- maatalouden ja metsätalouden kestävää vesienhallintaa edistäville kokeilu- ja 
kehittämishankkeille.  

 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
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Kainuun ELY-keskus myöntää avustuksia lisäksi koko Suomessa: 
- haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, neuvontaan 

ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen. 
 
Tarkemmat tiedot ja hakulomakkeet ELY-keskuksen verkkopalvelusta:  
Rahoitus ja avustukset - ympäristövastuualue (www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-
avustukset-ymparistovastuualue) 
 

2  Yhteystiedot 
Ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus: puhelin 0295 020 900, ympariston.asiakaspal-
velu@ely-keskus.fi 
 
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 156, 60101 Seinäjoki, 
puhelin 0295 027 500, kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi  
 
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 164, 50101 Mikkeli, 
puhelin 029 502 4000, kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi  
 
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 29, 15141 Lahti, puhelin 0295 025 
000, kirjaamo.hame@ely-keskus.fi  
 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 1041, 45101 Kouvola, 
puhelin 0295 029 000, kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi  
 
Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 115, 87101 Kajaani, puhelin 0295 
023 500, kirjaamo.kainuu@ely-keskus.fi  
 
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä, puhe-
lin 0295 024 500, kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi  
 
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi, puhelin 0295 
037 000, kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi  
 
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 297, 33101 Tampere, puhelin 
0295 036 000, kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi  
 
Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 69, 80101 Joensuu, puhe-
lin 0295 026 000, kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi  
 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 86, 90101 Oulu, puhe-
lin 0295 038 000, kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi  
 
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 2000, 70101 Kuopio, puhelin 
0295 026 500, kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi  
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki, puhelin 
0295 021 000, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi  
 
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku, puhe-
lin 0295 022 500, kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi  
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3  Sovellettava lainsäädäntö 
ELY-keskusten myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista sää-
detään valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen 
perusteisiin sekä myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja ta-
kaisinperintään sekä niihin liittyviin menettelyihin. 
 
Tämän lisäksi vesien- ja merenhoidon suunnitelmien mukaisten vesien tilaa parantavien, 
vesitalouden ja vesienhallinnan sekä kalataloutta edistävien hankkeiden avustuksissa 
sovelletaan vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantavien hankkeiden avusta-
misesta annettua valtioneuvoston asetusta (714/2015) sekä taloudellisen toiminnan 
osalta EU:n valtiontukisääntöjä. Pohjaveden suojelusuunnitelmien sisällöstä säädetään 
erikseen vesien- ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa (1299/2004). 
 
Lisäksi avustuksissa haitallisten vieraslajien hallintasuunnitelman mukaiseen torjuntaan, 
neuvontaan ja torjuntatoimenpiteiden jälkiseurannan toteuttamiseen sovelletaan EU:n 
vieraslajiasetusta (EU/ N:o 1143/2014), lakia vieraslajeista aiheutuvien riskien hallin-
nasta (1709/2015), valtioneuvoston asetusta vieraslajeista aiheutuvien riskien hallin-
nasta (704/2019), hallintasuunnitelmaa I haitallisten vieraslajien torjumiseksi (hyväksytty 
13.3.2018), hallintasuunnitelmaa II haitallisten vieraslajien torjumiseksi (hyväksytty 
23.5.2019), hallintasuunnitelmaa III haitallisten vieraslajien torjumiseksi (hyväksytty 
X.10.2020) sekä luonnonsuojelulakia (1096/1996) 6 §. 
 
Avustusten harkinta tehdään valtionavustuslain 5§:n ja 7§:n mukaisesti ottaen huomioon 
edellä mainitut muut säädökset. Avustusten harkinnassa otetaan erityisesti huomioon, 
miten avustettavalla toiminnalla tai hankkeella edistetään valtion vuoden 2021 talousar-
viossa esitettyjä ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen 
tavoitteita. Valtionavustuksen saajan on noudatettava varojen käytössä lakia julkisista 
hankinnoista (1397/2016). 
 
Valtionavustus voidaan myöntää yleisavustuksena tai erityisavustuksena (investointi, 
kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus-, tai kehittämishankkeisiin ym.). 
 
15. päivänä lokakuuta 2020 
ELY-keskukset 
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