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MUISTILISTA HANKKEEN ALOITUKSEEN JA MAKSATUKSEN HAKUVAIHEESEEN 

AVUSTUS PIENTALON ÖLJYLÄMMITYSJÄRJESTELMÄN POISTAMISEEN JA 
LÄMMITYSMUODON MUUTTAMISEEN ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ MUIHIN 
LÄMMITYSMUOTOIHIN. 

Tähän tiivistelmään on koottu muutamia asioita, joihin tulee erityisesti kiinnittää huomiota hanketta 
aloitettaessa ja myönnetyn avustuksen maksatusta haettaessa. Avustuspäätökseen, 
hyväksyttyjen toimenpiteiden ja kustannusten erittelyyn sekä muihin päätösehtoihin tulee 
aina tutustua huolella! 

Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka aiheutuvat ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan 
pientalon öljylämmitysjärjestelmän poistamisesta ja lämmitysmuodon muuttamisesta muihin 
lämmitysjärjestelmiin, lukuun ottamatta fossiilisia polttoaineita käyttäviä rakennuskohtaisia 
lämmitysjärjestelmiä. Avustusta myönnetään 4 000 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, 
kun pientalossa siirrytään öljylämmityksestä kaukolämpöön, maalämpöpumppuun tai ilma-
vesilämpöpumppuun, ja 2 500 euroa pientalon öljylämmitysjärjestelmää kohti, kun pientalossa 
siirrytään öljylämmityksestä muihin lämmitysjärjestelmiin. 

Avustusta myönnetään hakemuksen yhteydessä toimitetun suunnitelman ja kustannusarvion 
perusteella joko 4 000 euroa tai 2 500 euroa. Avustusta voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat 
syntyneet 1.6.2020 jälkeen. Maksatus tapahtuu, kun hakija on osoittanut maksetuilla laskuilla tai 
muilla dokumenteilla, että työ on tehty. Avustusta ei myönnetä siltä osin kuin kustannukset kuuluvat 
asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) tai yhtiöjärjestyksen nojalla asunto-osakeyhtiön maksettavaksi.  

Avustushakemus tulee vireille, kun se on toimitettu Pirkanmaan ELY-keskukselle. ELY-keskus antaa 
hakemuksen käsiteltyään avustuspäätöksen, jossa on määritelty hankkeen hyväksyttävät 
toimenpiteet sekä muut ehdot. Jos hanke ei saa myönteistä avustuspäätöstä, syntyneet 
kustannukset jäävät kokonaan hakijalle. 

Maksatuksen hoitaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-
keskus). Avustus maksetaan jälkikäteen yhtenä eränä erillisen hakemuksen perusteella. Maksatus 
tapahtuu, kun hakija on osoittanut maksetuilla laskuilla tai muilla dokumenteilla, että työ on tehty. 
Maksatushakemuslomake ja -ohje löytyvät sivulta www.keha-keskus.fi.  

Hanke katsotaan aloitetuksi, kun kohteessa ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen 
tai rakentamiseen. Hankeen on valmistuttava ja maksatusta on haettava avustuspäätöksessä 
annettuun määräaikaan mennessä.  

Avustus maksetaan jälkikäteen tuen saajan osoittamien menojen ja selvitysten mukaan yhdessä 
erässä. Avustus voidaan maksaa vain, mikäli avustuksen myöntövaiheessa olleet 
myöntämisedellytykset ovat edelleen voimassa maksatusvaiheessa. Hyväksyttäviä 
kustannuksia ovat vain päätöksessä hyväksyttynä toteutusaikana syntyneet kustannukset. Jos 
hankkeen toteutus vaikuttaa muuttuvan alkuperäisestä hyväksytystä suunnitelmasta, on syytä ottaa 
yhteyttä Pirkanmaan ELY-keskukseen ja selvittää mahdollisen muutospäätöksen tarve ennen 
hankkeessa tapahtuvia muutoksia.  

TOTEUTA HANKE JA HAE MAKSUUN AJOISSA - HAE VERKOSSA 

Maksuhakemus toimitetaan ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukseen. 
Avustus on toteutettava ja haettava maksuun avustuspäätöksessä mainitun ajan kuluessa. 
Mahdollisesta jatkoajasta on tehtävä perusteltu kirjallinen hakemus Pirkanmaan ELY-keskukselle 
hyvissä ajoin ennen annettujen määräaikojen päättymistä.  

Mikäli avustushakemus on jätetty sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta, 
myönteisen päätöksen saatuasi maksatushakemuksen jättäminen asiointipalvelun 
asiointitilassa tapahtuu maksatukset -välilehden kautta.  

http://www.keha-keskus.fi/
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Mikäli avustus on haettu tulostettavalla hakemuslomakkeella, maksuhakemuksen voi toimittaa 
sähköisesti suoraan viranomaisen kirjaamoon ELY yleislomakkeen liitteenä, jolloin lomakkeen lisäksi 
tulee toimittaa täytetty maksatushakemus allekirjoitettuna ja skannattuna sekä tarvittavat liitteet 
myöskin mukaan skannattuna. 

ELY yleislomake yksityishenkilöille 

MUISTA TOIMITTAA KAIKKI TARPEELLISET LIITTEET  

Täytä maksuhakemuslomake huolella ja liitää siihen hankkeen toteuttamisesta syntyneet lasku- ja 
maksukopiot sekä selvitys maksetuista työpalkoista ja hankkeessa tehdystä omasta työstä. 
Liitteiden puuttuminen aiheuttaa lisäkyselyjä ja viivästystä maksatukseen.  

LASKUJEN TULEE OLLA TUEN SAAJALLE OSOITETTUJA JA TUEN SAAJAN MAKSAMIA 

Yhteystietomme löydät internet-sivuiltamme: https://www.keha-
keskus.fi/yhteystiedot/maksatusalueiden-yhteystiedot/. 

Lisätietoja maksatuksesta sähköpostitse ymparistomaksut.keha@ely-keskus.fi.  

Ympäristöhallinnon asiakaspalvelu neuvoo maksuhakemuksen jättämisessä virka-aikana, p. 029 
502 0900 (suomi) ja 029 502 0901 (ruotsi).   
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