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TUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 

Hakemus tulee toimittaa ennen hankkeen tai toimenpiteen aloittamista Etelä-Savon ELY-
keskukseen. Hanke tulee vireille, kun hakemus on vastaanotettu ELY-keskuksessa.  

1. HAKIJA 

Hakijan nimi 

Tuen hakijana voi olla vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos, vesihuollon tukkulaitos tai erityisistä 
syistä myös sellainen vesihuollon toimija, jolle ei ole määritetty toiminta-aluetta. 

Hankkeelle tulee nimetä yhteyshenkilö.  

2. HANKE 

Hankkeen nimi 

Hankkeella on oltava nimi, josta ilmenee selvästi hankkeen sisältö. Nimen tulisi olla lyhyt ja 
ytimekäs.  

Hankkeen toteutusaika 

Hankkeen arvioitu toteuttamisaika. Tukea ei myönnetä toimintaan, joka on aloitettu ennen 16.3.2020 
laitosten varautumisen, yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi tai laitosten käytön, huollon ja 
kunnossapidon järjestämiseksi. Toimenpiteiden ja hankkeiden kustannukset ovat tukikelpoisia sen 
jälkeen, kun avustushakemus on tullut vireille ELY-keskuksessa. Erityisistä syistä kuluja voidaan 
hyväksyä tuen piiriin jo ennen hakemuksen jättämistä, jos tilanne on ollut ennalta arvaamaton, eikä 
tukihakemuksen jättäminen ajoissa ole ollut mahdollista. Tukea voidaan myöntää toimenpiteille ja 
hankkeille, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana. Mikäli toimenpiteet tai hanke ei toteudu sille 
asetetussa määräajassa, voidaan sille myöntää erityisistä syistä jatkoaikaa. Tuen hakemisen 
mahdollisuutta päivitetään koronatilanteen jatkumisen, vesihuoltolaitoksilta koottavan tilannekuvan ja 
avustuksen tarpeen perusteella. 

Hankkeeseen osallistuvien vesihuoltolaitosten tiedot 

On hyvä, jos hankkeessa on mukana useita vesihuoltolaitoksia ja yhteistyöstä on kirjallisesti sovittu 
jo tuen hakemisvaiheessa. Vesihuoltolaitoksista ilmoitetaan niihin liittyneiden asukkaiden määrä ja 
sijaintikunta/kunnat.  

Hankkeen tai toiminnan tavoitteet  

Kuvataan lyhyesti hankkeen tai toiminnan tavoitteet. 

Kuvaus hankkeen tai toiminnan sisällöstä 

Kuvataan lyhyesti hankkeen sisältö ja keskeiset toimenpiteet. Hakemukseen on liitettävä 
hankesuunnitelma, jossa hankkeen sisältö ja toimenpiteet kuvataan rahoituskelpoisuuden arviointia 
varten riittävällä tarkkuudella. Suunnitelmaa laadittaessa on hyvä tuoda esille mm. seuraavia asioita.  

- onko kyse vesihuoltopalvelujen turvaamisesta kiireellisessä tilanteessa, jossa palvelujen 
tuottaminen on jo vaikeutunut korona-epidemian vuoksi 

- miten tarpeellinen hanke on vesihuollon turvaamiseksi koronatilanteessa, mikä on riskin tai 
vahingon suuruus laitoksille ja asiakkaille 

- miten hanke edistää vesihuollon alueellista yhteistyötä 
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- ovatko ratkaisut laajennettavissa tai toteutettavissa myös muilla laitoksilla  

3. HAETTAVAN TUEN TYYPPI 

Rahoituksen tavoitteena on tukea vesihuolto-laitosten yhteistyötä koronatilanteen riskien hallinnassa 
sekä vesihuoltolaitosten akuuttia palveluiden hankintaa, jos laitoksen toiminta on koronatilanteen 
vuoksi vaikeutunut tai uhkaa vaikeutua. Tukea voidaan myöntää  

- alueellisen yhteistyö- ja palveluverkoston muodostamisen ja ylläpidon kustannuksiin,  

- akuutin koronatilanteen aikana yhteistyö- ja palveluverkostoissa tuotettavien palveluiden 
kustannusten kattamiseen 

- akuutissa resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen palveluiden hankintaan, henkilöstö- ja 
matkakuluihin sekä hankintoihin 

Tukihakemus voi sisältää sekä ennakoivia että akuutin tilanteen toimenpiteitä.   

4. HANKKEEN KUSTANNUKSET 

Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuullisia. Hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi voidaan 
hyväksyä hankkeen toteuttamiseen liittyvien välittömien kustannusten ohella osuus niistä välillisistä 
kustannuksista, jotka voidaan kohdentaa hankkeelle perustellulla, tasapuolisella ja 
oikeudenmukaisella tavalla siinä suhteessa kuin ne ovat aiheutuneet hankkeesta.  

Hankesuunnitelmassa on tarvittaessa eriteltävä tarkemmin kustannusarvion muodostumista.  

5. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA  

Hankesuunnitelmassa on eriteltävä hakijan oma rahoitus sekä mahdollisten muiden 
vesihuoltolaitosten, kuntien ja toimijoiden rahoitukset.  

6. ALLEKIRJOITUS  

Hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeus on käytävä 
selville hakemuksen liitteenä olevista asiakirjoista.  

Hakija vastaa mm. hankkeen tavoitteiden toteuttamisesta, varojen käytöstä ja niiden seurannasta ja 
raportoinnista. 


