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Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset  
  
 

Yleistä  
 
Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia valtion talousarvion määrärahoista. Ministeriö tekee avus-
tuspäätökset, valvoo avustusten käyttöä ja arvioi avustusten vaikutuksia. 
 
Valtionavustuksen saajan on noudatettava avustettavassa toiminnassa valtionavustuspäätökseen sisältyviä  
ehtoja ja rajoituksia. Ehtoihin ja rajoituksiin on koottu valtionavustuslaista (688/2001) valtionavustuksen saa-
jaa koskevia olennaisia säännöksiä ja muita valtionavustuksen käyttöä koskevia säännöksiä.   
 

Avustuksen käyttö  
 
Valtionavustusta saa käyttää ainoastaan valtionavustuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen.  
 
Avustettavan hankkeen toteutuneita tuloja ja kustannuksia tulee seurata kirjanpidossa omalla, erillisellä seu-
rantakohteellaan (jäljempänä ”projekti ”). Avustuspäätöksessä päätetään, kuinka suuren osan erityisavustus 
saa kattaa avustettavan hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista.  
 
Ympäristöministeriön erityisavustuksella katetaan avustettavasta hankkeesta syntyvää alijäämää,  
joka lasketaan vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista samoihin kustannuksiin saadut muut avustukset 
ja hankkeesta mahdollisesti saadut tuotot.  
 
Mikäli ympäristöministeriön avustus on suurempi kuin toteutunut alijäämä, niin avustuksen ja toteutuneen 
alijäämän erotus tulee palauttaa ministeriölle (ks. avustuksen palautus).  
 
Mikäli avustuspäätöksessä myönnettyä valtionavustusta saa käyttää muun kuin saajan toiminnan tai hank-
keen avustamiseen, niin valtionavustuksen saajan on tehtävä valtionavustuslain mukainen sopimus toimin-
taa tai hanketta toteuttavan tahon kanssa valtionavustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja ehdoista.  
 
Erityisavustusta saa käyttää vain avustuspäätöksessä mainittuna käyttöaikana. Avustuksen käyttötarkoitusta 
vastaavat tuotot ja kulut tulee olla toteutuneita käyttöaikana ja kirjattuina käyttöajalle.  
 

Hyväksyttävät kustannukset  
 
Hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan avustettavan hankkeen kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuul-
liset kustannukset. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka kirjanpitolain 
(1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava avustuksen käyttö-
ajalle kuluiksi. 
 
Hankinnat  
 
Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimin-
taa sekä urakalla teettämistä taloudellista vastiketta vastaan.  
 



Hankintaa ei ole esimerkiksi  
 

• omana työnä tekeminen  
• palkkaaminen työsuhteeseen  
• maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden hankinta tai vuokraus 

 
Jos avustusta käytetään irtaimen käyttöomaisuuden hankintaan ja hankintamenot kirjataan taseeseen, voi-
daan hankintamenot kuitenkin ottaa kokonaan huomioon hyväksyttävinä kustannuksina siltä ajalta kun niitä 
on käytetty hankkeessa. 
 
Erityisavustuksella ei saa kattaa tilakustannuksia, jotka eivät aiheudu hankkeesta. Hankeavustuksella toteu-
tettavat kalusteiden ja laitteiden hankinnat tulee olla välttämättömiä hankkeen toteuttamisen kannalta. 
Hankkeessa hankitun irtaimiston tulee jäädä palvelemaan avustuksen saajan yleishyödyllistä toimintaa.  
 
  
Investointiavustuksissa käyttöomaisuuteen aktivoitavat hankinnat ovat kokonaisuudessaan (poislukien alv) 
hyväksyttäviä kustannuksia.  
 
Avustuksen saajan on vakuutettava riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti valtionavustuksella hankittu omai-
suus.  
 
Palkat ja palkkiot  
 
Kohtuullisina kustannuksina ministeriö hyväksyy palkkoja tai palkkioita kutakin palkansaajaa kohden enin-
tään määrän, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa 
rahapalkkana tai luontoisetuina.  
 
Henkilöstökustannuksista hankkeen hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsotaan hanketta varten palkattujen 
työntekijöiden kustannukset sekä muiden työntekijöiden kustannuksia, jos avustuksen saaja osoittaa luotet-
tavasti työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen hankkeelle. Hanketta varten palkattujen henki-
löiden työsopimuksesta tulee ilmetä, että työntekijä tekee työajastaan 100 % hankkeelle. Mikäli muita työn-
tekijöitä palkataan, heidän palkkakustannukset on kohdennettava työajanseurannan mukaisesti hankkeelle. 
Työajanseurannan hyväksyy hankkeesta vastaava henkilö. 
Omana työnä tekeminen 
 
Mikäli avustuksen saaja tuottaa tarvitsemansa palvelun tai tavaran itse, hyväksyttävinä kustannuksina huo-
mioidaan vain palvelun tai tavaran todelliset tuotantokustannukset.  
 
Matkakustannukset  
 
Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustusäännön mukaisesti toteutuneet kustannuk-
set. Avustettavan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättöminä ja kohtuullisina edustuskustannuksina 
hyväksytään sellaiset kustannukset, jotka ovat perusteltuja tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaa-
vaisuuden osoittamiseksi. Rahalahjoista tai rahanarvoisista lahjakorteista aiheutuneet kustannukset eivät ole 
hyväksyttäviä.  
 
Arvonlisävero 
 
Valtionavustus myönnetään pääsääntöisesti vain hankkeen arvonlisäverottomille kustannuksille eli myön-
nettävä avustus/tuki summa/määrä ei pääsääntöisesti sisällä arvonlisäveroa. Mikäli arvonlisävero jää avus-
tuksen saajan lopullisesti maksettavaksi, niin arvonlisävero voidaan hyväksyä avustettavaksi kustannukseksi. 
Kunnille myönnetyissä avustuksissa hyväksytään vain arvonlisäverottomat kustannukset.  



 

Kustannukset joita ei hyväksytä  
 
Hyväksyttäviä kustannuksia eivät ole:  
 

• poistot, lukuun ottamatta edellä kohdassa (investointiavustukset) mukaisia poistoja 
• varainhankinnan kustannukset  
• liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset  
• varaukset  
• laskennalliset erät, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kustannuksiin  
• lainojen lyhennykset  
• lainojen korot  
• ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut  
• irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskus-
tannukset  
• tulospalkkiot  
• oikeudenkäyntikustannukset  
• oikeuden langettamat korvaukset  
• rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot  
• avustuksen palautus, takaisinperintävelvoitteet tai luottotappio edelleen jaetusta avustuk-
sesta  

 

Yleiskustannusten kohdentaminen  
 
Avustuksen saaja voi kohdentaa erityisavustukselle toiminnan yleiskustannuksia seuraavin rajoituksin.  
 
Yleiskustannuksia ovat avustuksen saajan yleishallinnosta aiheutuneet kulut, jotka eivät välittömästi kohdistu 
mihinkään tiettyyn toimintoon tai hankkeeseen. Jos yleiskustannukset aiheutuvat toimijalle hankkeesta huo-
limatta, ei yleiskustannuksia voi kohdentaa hankkeen kirjanpitoon. Yleiskustannusten määrä voi olla enintään  
15 % avustetun hankkeen kokonaiskustannuksista. Yleiskustannuksia voidaan kohdentaa vain toteutuneiden 
henkilöstökulujen perusteella.  

 
Yleiskustannusten on oltava:  
 
• selkeästi ja perustellusti kohdennettuja  
• hankkeen kustannusarvion mukaisia  
• erikseen dokumentoituja  
• koko käyttöajan saman perusteisia  
 
Yleiskustannusten on perustuttava todellisiin kuluihin, jotka voidaan myös osoittaa toteutuneiksi.  

 

Käyttötarkoituksen ja -ajan sekä ehtojen muuttaminen  
 
Ympäristöministeriö voi avustuksen saajan hakemuksesta perustellusta syystä muuttaa avustuksen  
käyttötarkoitusta ja -aikaa sekä ehtoja. Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta  
ennen avustuksen käyttöajan päättymistä. Hakemuksessa on mainittava avustuspäätöksen diaarinumero.   
 

Avustuksensaajan velvollisuudet  
 



Tiedonanto  
 
Valtionavustuksen saajan tulee antaa ministeriölle valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvo-
miseksi oikeat ja riittävät tiedot.  
 
Valtionavustuksen saajan tulee ilmoittaa viipymättä ministeriölle muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen  
käyttötarkoituksen toteutumiseen, avustuksen käyttöön tai muihin avustuksen käytölle asetettujen ehtojen  
ja rajoitusten toteutumiseen. Edellisten lisäksi avustuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa ministeriölle  
niistä olennaisista muutoksista, jotka liittyvät avustettavan hankkeen toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai  
rahoitukseen.  
 
Avustuksen saajan tulee arvioida muutoksia niihin tietoihin, joita avustushakemuksessa on annettu ja jotka  
ovat valtionavustuspäätöksen perustana.  
 

Hankintalain mukainen kilpailuttaminen  

 
Avustuksen saajan tulee selvittää ja ottaa toiminnassaan huomioon mahdollinen velvollisuutensa noudattaa 
hankintalainsäädäntöä (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Valtion, kuntien 
ja seurakuntien viranomaisten lisäksi hankintayksiköitä ovat mm. sellaiset valtionavustuksen saajat, jotka 
täyttävät lain 5 §:n mukaiset julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit. Julkisoikeudellinen laitos on velvol-
linen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.  
 
Jos avustuksen saaja saa hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta hankintalaissa tar-
koitetuilta hankintayksiköiltä, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa.  

 

Kirjanpito, tilintarkastus ja toiminnantarkastus  

 
Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa (1336/1997) ja –asetuksessa (1339/1997) sää-
detyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta luo-
tettavasti omalla kustannuspaikallaan.  
 

Avustuksen käyttöä koskeva selvitys  
 
Selvitys tulee toimittaa Ympäristöministeriölle avustuspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä.  
  
Avustuksesta annettavaan selvitykseen on liitettävä  
 
• kustannuspaikkaraportti avustetun kohteen toteutuneista tuloista ja menoista avustuksen käyttöajalta  
- jos erityisavustus on myönnetty ainoastaan tiettyyn hankintaan, kustannuksen voi todentaa hankintatosit-
teella  
 
• selostus tai raportti avustetusta kohteesta/hankkeesta  
 
Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskerto-
mus sekä tositteet tai tositejäljennökset toimitetaan vain erikseen pyydettäessä. Mahdollinen vaatimus ul-
kopuolisen tilintarkastajan lausunnon toimittamisesta sisältyy avustuspäätökseen. Avustuksen saajan tulee 
pyydettäessä toimittaa myös muita selvityksiä, joita tarvitaan valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattami-
sen valvomiseksi, kuten esimerkiksi kustannuspaikkaa vastaava pääkirja.  
 



Avustuksen palautus  
 
Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saa-
mansa valtionavustus tai sen osa. Valtionavustuksen saajan tulee palauttaa valtionavustus tai sen osa myös, 
jos sitä ei voida käyttää valtionavustuspäätöksessä edellytetyllä tavalla. Jos palautettava määrä on enintään 
100 euroa, se saadaan jättää palauttamatta.  
 
Valtionavustuksen takaisinperinnästä säädetään valtionavustuslain 21 ja 22 §:ssä.  
 
  

Palautettavalle tai perittävälle määrälle suoritettava korko  

 
Valtionavustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle valtionavustuksen  
maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 §:n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosent-
tiyksiköllä.  
 
Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään ministeriön asettamana eräpäivänä, sille on makset-
tava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.  
 
Palautuksen yhteydessä on mainittava päätöksen diaarinumero ja eriteltävä koron ja palautettavan avustuk-
sen osuus tilisiirron viestikenttään.  
 
Avustus tulee palauttaa jollekin seuraavista ympäristöministeriön tileistä:  
 

Tarkastusoikeus  
 
Ministeriöllä on oikeus suorittaa valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa tarpeellisia valtion-
avustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia.  
 
Jos valtionavustus on myönnetty käytettäväksi valtionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta toteut-
tavan muun kuin saajan hankkeeseen tai toimintaan, ministeriöllä on oikeus tarvittaessa tarkastaa valtion-
avustuspäätöksen mukaista toimintaa tai hanketta toteuttavan taloutta ja toimintaa.  
 
Valtionavustuksen saajan on korvauksetta annettava tarkastusta suorittavalle virkamiehelle ja tilintarkasta-
jalle kaikki tarkastuksen kannalta tarpeelliset tiedot ja selvitykset, asiakirjat, tallenteet ja muu aineisto sekä 
muutoinkin avustettava tarkastuksessa.  
 
 
 
 


