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• ELY-keskukset myöntävät sekä ympäristöministeriön että maa- ja 
metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia avustuksia

• Avustusten hakuaika on vuosittain loka-marraskuussa, tänä vuonna 15.10.-30.11.2020

• Vesiensuojelun tehostamisohjelman myötä määrärahat ovat kasvaneet; myönnettyjä 
avustuksia oli aiemmin muutamia 10 t € vuodessa, mutta vuonna 2019 > 300 000 € 

• Viisivuotisen tehostamisohjelman avustukset haettavissa vuoteen 2023 saakka
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Vesienhoidon avustukset



• Pohjois-Karjalan ja Kainuun ELY-keskukset myöntävät avustuksia vesienhoidon
toimenpiteiden toteuttamiseen, vesistön monipuolisen käytön edistämiseen sekä tulva-
ja kuivuusriskien vähentämiseen

• Pohjois-Savon ja Lapin ELY-keskusten kalatalouspalvelut myöntävät avustuksia 
kalataloudellisiin kunnostuksiin ja kestävän kalastuksen edistämiseen

• Keski-Suomen ELY-keskus myöntää avustuksia ympäristökasvatus- ja –valistushankkeisiin 
valtakunnallisesti

• Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää avustuksia maa- ja metsätalousalueiden 
vesienhallintaa edistäviin hankkeisiin valtakunnallisesti

• Myös muita rahoituksia on tarjolla vesienhoitoon (Helmi, Sotka, NOUSU, Leader…)

3



• Avustukset on tarkoitettu vesienhoidon toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja 
ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin 

• Ensisijaisia ovat yleishyödylliset ja konkreettiset kunnostushankkeet, sekä ekologisen tilan 
luokittelun perusteella hyvää huonommassa tilassa olevien pinta- ja pohjavesien tilan 
parantamiseen tähtäävät hankkeet

• Myös verkostoitumis- ja suunnitteluhankkeisiin

• Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, kuten vesiensuojelu-, vesienhoito- tai kyläyhdistys, 
osakaskunta, kalatalousalue, jokin vesilain mukainen yhteisö, kunta tai muu vastaava toimija
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Vesienhoidon toimenpiteet – millaisia hankkeita?



• Avustuksen saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä

• Avustuksen suuruus on pääsääntöisesti enintään 50 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista, 
ja se maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen

• Hyväksyttäviä kustannuksia 

• hankkeen suunnittelu, toteutus ja hallinnointi

• säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset

• vaikutusten seurannasta aiheutuvat kustannukset

• Omarahoitusosuuteen voidaan sisällyttää hakijan omia varoja, talkootyötä, jäsenmaksuja sekä 
sponsoreilta, säätiöiltä ja kunnalta saatua tukea

• talkootyön arvo 15 €/h työntekijää kohden ja 45 €/h moottorityökonetta ja sen kuljettajaa 
kohden
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• Toteutetaan mahdollisuuksien mukaan sinä vuonna kun avustus myönnetään. 
Laajemmissa hankkeissa avustusta haetaan kahdelle tai kolmelle vuodelle

• Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on 
tarvittavat luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen

• Talkootyöstä on pidettävä kirjaa ja tiedot on palautettava 
maksatushakemuksen yhteydessä

• Hankkeen toteuduttua maksatusta tulee hakea ennen päätöksessä mainittua 
päivämäärää

• Maksatusta haetaan sähköisessä asiointipalvelussa tai lomakkeella
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Huomioitavaa:
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• Avustushakemus on jätettävä ennen töiden aloittamista, eli 
hakemuksen jättämisen jälkeen hanke voidaan aloittaa omalla 
riskillä ja siinä syntyneet kustannukset ovat avustuskelpoisia

• Syksyn hakukierroksen avustuspäätökset tehdään seuraavana 
keväänä
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Hankkeen aloittaminen



Hakeminen

• Hakuaika 15.10.-30.11.2020

Suositeltava hakutapa: Sähköinen asiointipalvelu

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut -> Ympäristöavustukset

Toissijainen hakutapa: Lomake (allekirjoitettuna postitse tai skannattuna 

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kirjaamoon)
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Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja 
kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue

Ohjeita avustuksen hakemiseen myös ympäristöministeriön sivuilla 
https://ym.fi/vesistokunnostus

Kattavasti tietoa vesistöjen kunnostamisesta Ympäristöhallinnon verkkopalvelussa 
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus
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Ohjeita ja lomakkeita

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue
https://ym.fi/vesistokunnostus
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesistojen_kunnostus
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Tule mukaan – nyt on veden vuoro!


