OHJE: AVUSTUKSET POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMIEN LAATIMISEEN,
VESIENHOITOSUUNNITELMIEN MUKAISIIN POHJAVESIEN SUOJELUA KOSKEVIIN
HANKKEISIIN SEKÄ HAJA-ASUTUKSEN JÄTEVESINEUVONTAAN
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus) myöntävät valtionavustuksia
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen, vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina
pidettyihin pohjavesien suojelua toteuttaviin hankkeisiin sekä haja-asutuksen jätevesineuvontaan.
Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja ne myönnetään ympäristöministeriön osoittamien
määrärahojen puitteissa. Avustukset myönnetään valtionavustuslain (688/2001) perusteella.
Avustusten myöntämisen yleiset edellytykset on mainittu valtionavustuslain 7 §:ssä. Avustuksia
pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen myönnetään vain kunnille. Avustuksen
saamiseksi vesienhoitosuunnitelmissa tarpeellisina pidettyihin pohjavesien suojeluhankkeisiin
hakijan tulee yleensä olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys, kunta tai kuntayhtymä.
Haja-asutuksen jätevesineuvontahankkeiden tulee noudattaa neuvonnan järjestämisen
yleissuunnitelmaa. Yleissuunnitelma löytyy www-sivulta:
http://www.ymparisto.fi/hajajatevesineuvonta. Yleissuunnitelmasta löytyvät mm. neuvontaa
toteuttavalta organisaatiolta/järjestöltä tai muulta järjestäytyneeltä yhteisöltä edellytettävät
ominaisuudet sekä vaatimukset neuvontaa suorittaville henkilöille.
AVUSTUKSEN HAKEMISESTA, MYÖNTÄMISESTÄ JA MAKSAMISESTA YLEISESTI
-

Avustushakemus on toimitettava ELY-keskukselle ennen kuin aloitetaan ne toimenpiteet,
joiden toteuttamiseen avustusta haetaan.

-

Harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemista koskevia ohjeita ja hakulomakkeita on
ELY-keskusten verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset - ELYkeskusten ympäristövastuualue). Maksatushakemuslomake ja -ohje löytyvät sivulta
www.keha-keskus.fi.

-

Avustushakemus ELY-keskukselle on suositeltavaa toimittaa ensisijaisesti edellä mainitulta
verkkosivulta löytyvän sähköisen asiointipalvelun kautta. Verkkosivulla on myös tulostettava
hakulomake. Sähköisen haun sijasta avustushakemuksen liitteineen voi toimittaa ELYkeskuksen kirjaamoon joko sähköpostilla, faksilla, postittamalla tai tuomalla kirjaamoon.
ELY-keskusten aukioloajat ja kirjaamojen yhteystiedot löytyvät hakeutumalla ELY-keskusten
verkkosivujen (www.ely-keskus.fi) kautta asianomaisen ELY-keskuksen sivulle.

-

Avustusta myöntäessään ELY-keskukset ottavat erityisesti huomioon
vesienhoitosuunnitelmat ja niissä esitetyt toimenpiteet. Pohjavesialueiden
suojelusuunnitelmien osalta otetaan huomioon myös pohjavesialueiden riskit ja alueen
merkitys yhdyskunnan vedenhankintaan.

-

Avustusmäärään vaikuttavat hankkeella saavutettavat hyödyt, hankkeen
kokonaiskustannukset, hankkeen muut avustukset ja käytettävissä olevat määrärahat.

-

Jos hakija on arvonlisäverovelvollinen, avustusta ei myönnetä kustannusten arvonlisäveron
osuudesta.

-

Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella.
Valtionavustuksesta voidaan maksaa ennakkoa yleensä enintään 25 % myönnetystä
avustuksesta, jos se on valtionavustuksen käytön kannalta perusteltua sekä sen käytön
valvonnan kannalta tarkoituksenmukaista.
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OHJEITA AVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Valitse hakulomakkeessa se ELY-keskus (Virasto), jonka alueella toimenpiteet toteutetaan. Jos haet
avustusta uuteen hankkeeseen tai hakemus koskee uutta toimenpidettä hankkeessa, jolle on jo
aiemmin myönnetty avustus, niin hakemus on luonteeltaan uusi hakemus. Mikäli haet muutosta
aikaisempaan avustuspäätökseen, tee muutoshakemus. Ilmoita mihin tarkoitukseen avustus
haetaan. Täytä hakijaa, yhteyshenkilöä, hanketta, toimenpiteitä ja niiden rahoitussuunnitelmaa
koskevat kohdat. Seuraavaksi esitetään tarkentavia ohjeita eräiden avustushakemuslomakkeen
kohtien täyttämiseksi.
Kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta.
Tässä kerrotaan tiiviisti mihin avustus on tarkoitus käyttää.
Toimenpiteiden hyödyt
Tässä kerrotaan mitä hyötyä toimenpiteistä on. Pohjavesien osalta katsotaan, mitä hyötyä
hankkeesta on erityisesti vesienhoitosuunnitelmien, pohjavesialueiden riskien ja yhdyskunnan
vedenhankinnan kannalta. Myös haja-asutuksen jätevesineuvonnasta on oltava hyötyä erityisesti
vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanolle.
Kustannusten arvonlisävero
Jos hakijayhteisö on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi
kustannukseksi, jolloin avustusta ei myönnetä kustannusten arvonlisäveron osuudesta.
Toimenpiteiden mahdollisesti tarvitsemat luvat
Mitä lupia tai suostumuksia tarvitaan ja on hankittu tai hankitaan hankkeen toteuttamiseksi? Ovatko
ne lainvoimaisia?
Liitteet
Avustushakemuksessa liitteenä on esitettävä toimenpidettä varten laadittu suunnitelma eriteltyine
kustannusarvioineen, rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen sekä tarpeelliset
selvitykset tuen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi. Hakemukseen voi liittää myös esimerkiksi
toimenpiteitä tarkentavia raportteja ja selvityksiä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio avustusta
hakevan yhteisön kokouksen pöytäkirjasta, jossa on päätetty avustuksen hakemisesta. Jos hakijan
oikeus hakea avustusta ei perustu yhteisön kokouksen päätökseen, on oikeus todistettava muulla
dokumentilla. Hakemukseen on liitettävä kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja
suostumuksista sekä selvitys siitä, mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia.
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