
Vesistökunnostushankkeiden avustaminen
EPOELY, Y-vastuualue, Vesistöyksikkö, vesistöjen 

kunnostusryhmä



Tarve 
kunnostukseen

• Rehevöityminen, 
umpeenkasvu, 
kalastomuutokset

• Vedenlaatuongelmat 
(levä, samentuminen)

• Eri osapuolten intressit!

Vetäjätahon 
löytäminen!

• Kunta ja/tai

• Paikallinen taho 
(osakaskunta, 
kyläyhdistys 
tms.)

• ELY-keskuksen 
asiantuntija-apu 
ja rahoitus

Yleissuunnittelu

• Toimenpidevaihto-
ehtojen tarkastelu

Suunnittelun 
lähtötietojen 
kokoaminen

Hankesuunnitelman 
laatiminen

• Oltava ennen luvan 
hakemista

Sopimusten ja 
suostumusten 

laatiminen

• Oltava ennen luvan 
hakemista

Ruoppaus- ja niittoilmoitus 
tai tarvittaessa Vesilain 

mukainen lupa

• Luvan tarve harkitaan hankekohtaisesti

Rahoituksen 
järjestäminen

• Omarahoitusosuus

• Mahdolliset avustukset

Toteutus
•Lupaehtojen 
noudattaminen!

Mahdolliset 
tarkkailuvelvoitteet

• Vesistö- ja kalastovaikutukset

Ylläpitävät 
hoitotoimet

Vesistökunnostushankkeen vaiheet



Edellytykset ELY-keskuksen rahoitukselle
(Valtioneuvoston asetus vesistötoimenpiteiden tukemisesta 714/2015 ja Valtionavustuslaki 688/2001)

▪ Kustannukset kohtuulliset saavutettaviin hyötyihin nähden

▪ Avustuksen saaja kykenee luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, 

vastaamaan hankkeen toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista 

sekä huolehtimaan hankkeella saatavan hyödyn säilymisestä

▪ Hanke edistää vesistöjen monipuolista ja kestävää käyttöä, hyvän tilan 

saavuttamista sekä monimuotoisuutta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 

(MMM:n ja YM:n määräraha)

Harkinnanvaraiset valtionavustukset



Avustus voi olla…

▪ pääsääntöisesti enintään 50 % hankkeen hyväksyttävistä 

kokonaiskustannuksista. 

Kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää myös vastikkeetta tehtävä työ (talkootyö) 

▪ Talkootyö hyväksytään omarahoitusosuuteen. Talkootyön osuus voi olla 

korkeintaan 50 % hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. 

▪ Mahdollisen talkootyön kustannukseksi hyväksytään korkeintaan 15 € / 

miestyötunti ja 45 €/h moottorityökone + käyttäjä. Tehdystä talkootyöstä tulee 

pitää tuntikirjanpitoa, joka liitetään maksatushakemukseen. 

▪ suurempi erityistapauksissa, kun hanke 

edistää vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmien toteuttamista

sisältyy tulvariskien hallintasuunnitelmaan

edistää vesiluonnon monimuotoisuutta

vahvistaa uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalakantojen elinvoimaisuutta.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 

(MMM:n ja YM:n määräraha)



Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 
(MMM:n ja YM:n määräraha), esim 1.

Omarahoitus:

-ostopalveluita

30 000 €

Avustus

-50 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista

15 000 €

Hankkeen 
kokonaiskustannukset:

ostopalveluita 30 000 €

- Avustus 15 000 €

Lopulliset kustannukset:                                                                      

=15 000 €



Omarahoitus:

Talkootyötä        20 000 €

+ostopalveluita 20 000 €

= 40 000 €

Avustus

-50 % hankkeen 
kokonaiskustannuksista

20 000 €

Hankkeen 
kokonaiskustannukset:

ostopalveluita 20 000 €

+talkootyötä    20 000 €

= 40 000 €

- Avustus 20 000 €

Lopulliset kustannukset: 
= 20 000 €

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 
(MMM:n ja YM:n määräraha), esim 2.



Omarahoitus:

Talkootyötä     12 500 €

+ostopalveluita 7 500 €

= 20 000 €

Avustus

-50 % hankkeen 
kokonaiskustannuksis

ta

10 000 €

Hankkeen 
kokonaiskustannukset:

ostopalveluita 7 500 €

+ talkootyötä 12 500 €

= 20 000 €

- Avustus 10 000 €

Lopulliset kustannukset:

= 10 000 €

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 
(MMM:n ja YM:n määräraha), esim 3.



Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen rahoitus 
(MMM:n ja YM:n määräraha)

Hyväksyttävät 
kokonaiskustannukset

Yleispiirteisen 
suunnittelu, joka on 

tarpeen 4 §:ssä 
tarkoitettujen 
hankkeiden 

valitsemiseksi ja 
alueelliseksi 

kohdentamiseksi

Suunnittelu ja 
toteuttaminen

Vahinkojen 
estäminen

Toteuttamiseksi 
vaadittavista 

luvista 
perittävät 
maksut

Toteuttamiseen 
osallistuvien tahojen 
järjestäytymisestä
vesioikeudelliseksi 

yhteisöksi tai muuksi 
oikeushenkilöksi, jolle 

hanketta varten 
tarvittavat luvat ja 
avustus voidaan 

myöntää

Toteuttamiseen 
välittömästi 

liittyvien 
säädösten ja 

lupien mukaisten 
velvoitteiden 
täyttämisestä

Vaikutusten 
seuranta



Avustushakemus

▪ www.ely-keskus .fi →Palvelut → Rahoitukset, 

avustukset ja korvaukset –Ympäristön avustukset 

ja korvaukset → Avustus vesienhoidon ja 

merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden 

toteutukseen 

▪ Hakemus seuraavan vuoden rahoja varten syksyllä; 

hakuaika 18.10.2021 – 30.11.2021

▪ Käsitellään ja esitellään ministeriölle talven aikana

▪ Päätökset lähetetään kesäkuun loppuun mennessä

http://www.ely-keskus.fi/
file:///C:/Users/A004451/Desktop/Vesistötoimenpiteen avustuspäätös_JokelanKuivaniemenlahti_2016_6_13Valmis.doc


▪ www.keha-keskus.fi → Palvelumme maksatusasioissa ja yhteystiedot

→ Hae maksatusta → Ympäristö →Sähköinen maksatushakemus muut 

ympäristöavustukset

▪ VE2: Lähetä hakemus joko postitse maksatusyksikön toimipaikkoihin TAI 

ELY-keskuksen yleisen asiointilomakkeen liitteenä suoraan 

rahoituspäätöksen myöntäneen ELY-keskuksen kirjaamoon, josta 

maksatushakemus ohjautuu suoraan maksajalle (KEHA-keskus)

▪ Hankkeen toteuduttua maksatusta kannattaa hakea ajoissa! Vuoden 

loppuun päättyvien hankkeiden maksatushakemukset lähetettävä viim. 

15.11. mennessä. 

Maksatushakemus

http://www.keha-keskus.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi
https://anon.ahtp.fi/_layouts/FormServer.aspx?OpenIn=Browser&XsnLocation=/Lomakkeet/Yleinen_yritys.xsn


Hakemus 
jätetty 

marraskuu

• SPAV2

• Kirjaamoon

• Sähköpostiin

• Paperihakemus

Hakemuksen 
kirjaus

• USPA:an

• YA_järjestelmään

• Määritellään 
alkukäsittelijät

• Perustiedot Teamsin
Excel-taulukkoon 
(linkitykset)

• Hakemuksen tiedot 
vesistöaluekohtaisiin 
hakemistoihin

Alkukäsittely

• Sisällön 
tarkistus

• Mahdolliset 
täydennyspyynn
öt

• Kirjataan 
täydennykset

Valmistelu I

• Hankeyhteenvedon 
laatiminen (Word-pohja)

• Rahoitusyhteenvedon 
laatiminen (Excel-pohja)

• Alustava priorisointi 
(YA-käsittelijät yhdessä)

• Esityslistan liitteiksi 
Kunha-ryhmän 
kokousta varten

KUNHA 
tammikuu

• Hankkeiden käsittely (ls, 
ys, kt, vhs)

• Hankkeiden priorisointi

Määrärahapyyntö
(helmikuu)

• Määrärahapyyntökirje 
Ympäristöministeriöön

• Hankeyhteenveto + 
rahoitusyhteenveto

Myöntö I
maalis-huhtikuu

• Määritellään valmistelijat

• Tunnistetaan saldoista 
rahoitettavat hankkeet

• Tehdään 
rahoituspäätökset

• Tiedotetaan ehdoista

Määrärahat

• Lasketaan rahat 
ja tunnistetaan 
rahoitettavat 
hankkeet

Myöntö II

• Määritellään valmistelijat

• Tehdään rahoituspäätökset

• Tiedotetaan ehdoista

Valvonta I

• Hankkeiden etenemisen 
valvonta

• Ohjausryhmiin osallistuminen

• Mahdollisten lupaehtojen 
valvonta (YS)

Maksatus

• Kunnostustoimien 
tarkistaminen, 
raportit

• Määrärahojen käytön 
seuraaminen (YA, 
Teamsin Excel)

Valvonta II

• Hankkeiden etenemisen 
valvonta…

Loppumaksatus!

• Hyväksyminen

Seuranta

• Vaikutusten 
seuranta

• Raportointi

Rahoitushakemuksen käsittelyn vaiheet EPO:ssa



▪ Vesiensuojelun tehostamisohjelma / YM

▪ Vesistöjen kunnostus / YM

▪ MMM: Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

• Avustusten hakuaika on 18.10.-30.11.2021.

• Avustuksiin on käytettävissä noin 3 miljoonaa euroa.

• Avustushaku on valtakunnallinen. Valtionapuviranomaisena toimii Pohjois-Pohjanmaan ELY-

keskus.

• Avustusten tavoitteena on parantaa vesien tilaa edistämällä maa- ja metsätalouden 

monitavoitteista vesienhallintaa.

• Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, jotka edistävät valuma-aluetasoista vesitalouden 

suunnittelua, yhteistyötä ja toteutusta, pidättävät vesiä valuma-alueella, edistävät sopeutumista 

muuttuviin vesioloihin, vähentävät vesistöön kohdistuvaa kuormitusta ja lisäävät luonnon 

monimuotoisuutta. Avustettavat toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että 

alueellisia tai paikallisia toteutushankkeita.

▪ Kolmen vuoden siirtomääräraha

▪ Viimeinen maksatushakemus marraskuulle

Määrärahat



▪ Jokineuvottelukuntien rahastot 

• Rahoitus: valuma-alueen kunnat 

• Toiminta-alueet: Perhonjoki, Ähtävänjoki, Lapuanjoki, 

Kyrönjoki

▪ ELY-keskuksen E-vastuualueen ei-tuotannollinen 

investointituki 

▪ Metsäkeskuksen luonnonhoitohankkeet

• Rahoitus: Kemera

• Metsäalueiden tehostetut vesienhoitotoimenpiteet

• Pintavalutuskentät, kosteikot, laskeutusaltaat, ojakatkot, 

eroosiosuojaus, pintavalutuskentät

▪ ELY-keskuksen E-vastuualueen ja Leader-ryhmien 

maaseudun kehittämishankkeet

Muut vesistöhankkeiden rahoituskanavat



Vesiensuojelun 
tehostamisohjelma



Ohjelman teemat

2.11.2021 15

25 M€  

Maatalouden 
innovatiiviset 
menetelmät 

20 M€  

Vesistökunnostushankkeet 
ja asiantuntijaverkostojen 
vahvistaminen

9 M€  

Kaupunkien vesien 
hallinta ja haitallisten 
aineiden vähentäminen

4 M€  

Itämeren hylkyihin liittyvien 
riskin vähentäminen

2 M€  

Itämeren ja vesien tilan 
selvitykset ja tutkimus

9 M€  

Vesitalouden hallinta maa-
ja metsätaloudessa



Tehostamisohjelman periaatteet 
• Merialue- ja valuma-aluekohtainen 

lähestymistapa

• Parannetaan vesistöjen tilaa ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksia

• Parannetaan vesistön kalataloudellisia 
edellytyksiä sekä luonnon-
ja maisemansuojelua

• Lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä ja 
rantakiinteistöjen arvoa

• Asukkaiden oma toiminta ja paikallinen 
yhteistyö ovat ratkaisevia; kunnat, alueen 
asukkaat, yritykset, yhdistykset, muut yhteisöt

2.11.2021 16

• Kunnostuksiin voi hakea valtionavustuksia 
vuosittain ELY-keskuksista (haku käynnissä 
18.10 - 30.11.)

• Tukea voi myös hakea alueellisia 
asiantuntijaverkostoja varten

• Valtakunnallinen 
vesistökunnostusverkosto 

• jakaa ajantasaista kunnostustietoa 

• järjestää alueellisia ja 
valtakunnallisia tilaisuuksia 
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• Toimenpiteen tarve on tunnistettu vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmissa 
vuosille 2016-2021;

• Kohdevesistö on hyvää huonommassa tilassa tai tilan säilymiseen kohdistuu riski;

• Hankkeen toteuttaminen voidaan käynnistää viivytyksettä, mikä tarkoittaa 
esimerkiksi tarvittavia suunnitelmia ja lupia sekä olemassa olevaa 
yhteistyöverkostoa ja paikallista sitoutumista;

• Toimenpiteillä saavutetaan merkittäviä sosiaalisia hyötyjä ja ne palvelevat 
mahdollisimman laajasti alueen asukkaita ja virkistyskäyttäjiä;

• Hankkeen muu rahoitus on varmistettu; 

• Hankkeen tulokset ja kokemukset ovat hyödynnettävissä muissa kohteissa;

Valintakriteerejä



• Hanke hyödyntää tai jatkojalostaa kärkihankkeiden tuloksia, kokemuksia ja 
verkostoja;

• Toteutushankkeen esitys sisältää hankkeen vaikutusten seurantasuunnitelman;

• Myös suunnitteluhankkeita voidaan rahoittaa.
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Valintakriteerejä



Tule mukaan – nyt on veden vuoro!

Hakuaika: 18.10-30.11.2020
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Kiitos!
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