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AVUSTUKSEN NIMI 

 

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet 

 

Avustuksen yleiskuvaus – haettavana 1 milj. euroa 

Muovitiekartan kokeilu- ja pilotointihankkeet -tukiohjelma on osa kansallisen muovitiekartan 
toimeenpanoa www.muovitiekartta.fi . Ohjelmalla tuetaan uusien ratkaisujen käyttöönottoa sekä 
yrityksissä että julkisten toimijoiden, kuten kuntien, toiminnassa. 

Tukiohjelmalla rahoitetaan hankkeita, jotka vauhdittavat muovien talteenoton merkittävää lisäämistä ja 
kierrätystä sekä muovin kulutuksen vähentämistä erityisesti kertakäyttöisten muovituotteiden osalta. 
Ohjelma tukee uudistuvan jätelain ja EU:n kertakäyttömuovidirektiivin vaatimusten toteuttamista. 

Tukiohjelma rahoitetaan valtion vuoden 2020 talousarvion momentilta 35.10.22 Eräät ympäristömenot (3 

v. smr). Määrärahaa on varattu 1 miljoona euroa. 

Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja 

tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.  

Tukiohjelmassa sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), Suomen tilapäinen Covid 19 –puitetukiohjelma 

-päätöstä (Komission päätökset SA.56995 jaSA.57958), EU:n de minimis –asetusta (1407/2013) ja EU:n 

ryhmäpoikkeusasetusta (651/2015 art. 25 ja I ja II luvun yleiset edellytykset).  

Tuen enimmäismäärä ja hankkeiden kesto 

Kokeilu- ja pilotointihankkeille myönnettävä tuki voi olla enintään 70 % tukikelpoisista kustannuksista, 
kuitenkin enintään 500 000 euroa per hanke. Hankkeen tulee päättyä 30.9.2022 mennessä.  

Avustuksen hakeminen 

Avustusta voivat hakea kaikki Y-tunnukselliset toimijat.  

Tukea voidaan myöntää sekä taloudellisen että ei-taloudellisen toiminnan hankkeisiin.  

Avustusta haetaan avustusten YM:n hakupalvelussa osoitteessa https://hakulomake.fi/ym/ 

Hakuaika alkaa 28.9.2020 ja päättyy 30.10.2020 klo 16:15. Avustettavat hankkeet tulee toteuttaa 30.9.2022 

mennessä.  

Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä. Päätökset pyritään tekemään marraskuussa 2020.  

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.  

Tukiohjelman teemat 

Tukiohjelmalla rahoitetaan seuraaviin teemoin (1-5) kohdistuvia kokeilu- ja pilotointihankkeita: 

http://www.muovitiekartta.fi/
https://hakulomake.fi/ym/


Teema 1. Eri muovijätejakeiden keräyksen toteuttamisvaihtoehdot sekä käyttäjäystävälliset, älykkäät ja 

tehokkaat keräysjärjestelmät, esim.:  

- erilliskeräys, syntypaikkalajittelu, varastointi, logistiikka 

- eri muovilaatujen keräys yhdessä (myös muu kuin pakkausmuovi) 

- käyttäjäystävällisyys: saavutettavuus, ohjeistus, houkuttelevuus 

- älykäs keräys- ja kierrätysjärjestelmä 

- keräyksen tehokkuus ja kustannukset 

- eri kierrätysvaihtoehtoinen (mekaaninen, kemiallinen) soveltuvat keräysvaihtoehdot 

 

Teema 2. Muovin kierrätystä koskevan tiedon lisääminen kuluttajille ja yrityksille, esim.: 

- millaista tietoa tarvitaan 

- viestintäkanavat, viestinnän luonne 

- viestintäkumppanuudet 

- viestinnän vaikuttavuuden lisääminen - kuinka suuri mediakiinnostus muutetaan teoiksi 

 

Teema 3. Green deal -toimintamallin kehittäminen ja pilotointi muovien kiertotaloudessa, esim.:   

- kertakäyttöpakkaamisen vähentämisen ratkaisut (mm. take-away pakkaukset) 

- rakennusmuovien kierrätyksen lisääminen ja kierrätysraaka-aineista valmistettujen 

kierrätysmuovien käytön lisääminen rakentamisessa  

- maatalouden ja puutarhatalouden muovien kierrätys 

 

Teema 4. Mahdollisuudet ja keinot lisätä kierrätysmuovienkäyttöä eri tuoteryhmissä, esim.: 

- erilaiset pakkaukset, rakennusmateriaalit ja rakennusmuovituotteet 

- mm. materiaalin saatavuus, ominaisuudet, käyttökohteet, tuotetiedot, vaikutukset  

 

Teema 5. Kierrätettävyyden parantaminen muovituotteiden ja komposiittien suunnittelussa, esim.: 

- tuotesuunnittelun ratkaisut 

- kriteerit kierrätettävyydelle 

- tuotetiedot 

 

Hakemukseen tulee sisältyä hankkeen yksityiskohtainen hankesuunnitelma, jossa on kuvaus siitä, kuinka se 

vastaa valittuun teemaan tai teemoihin.  

Lisätietoa taustaksi: www.muovitiekartta.fi, www.ym.fi (mm. muovit, kertakäyttömuovien rajoittaminen 

lainsäädännöllä, valmisteilla oleva lainsäädäntö, jätelaki, green deal). 

Hakemusten arviointi 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat 

kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet: 

http://www.muovitiekartta.fi/
http://www.ym.fi/


1. Potentiaali toteuttaa vaikuttavasti asetettuja tukiohjelman ja sen teemojen (5 kpl) tavoitteita ja 

uutuusarvo.  

2. Toteutettavuus hankkeen suunnitelman perusteella ja kustannustehokkuus.  

3. Jatkuvuus hankkeen toteuttamisen jälkeen. 

Tukiohjelmassa pyritään mahdollisuuksien mukaan siihen, että eri teemojen (1-5) hankkeita saadaan 

toteutettavaksi. Lisäksi pyritään mahdollisimman suureen tukiohjelman kokonaisvaikuttavuuteen. 

Hankkeiden odotetaan tuovan lisäarvoa muovitiekartan toimeenpanoon. 

Avustusta voidaan myöntää vain mainittuihin teemoihin (1-5) liittyviin ja toteuttamiskelpoisiin hankkeisiin. 

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset 

Ympäristöministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen 

yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää 

harkittaessa. 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.): 

• Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. 

• Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden 

kannalta. 

• Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu 

julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus. 

• Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa. 

Esteitä avustuksen myöntämiselle 

- Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa 

ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.  

- Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen. 

Muita avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja 

- Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

- Ympäristöministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään tässä ilmoitetun ja 

avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen 

hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa 

saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään 

avustuspäätöksessä ja sen liitteissä. 

- Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.  

- Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.  

- Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan 

kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön 

valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).  

-   Lisäksi sovelletaan YM:n erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajauksia (liite)  

 



Tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoiminen 

Hankkeiden loppuraportit esitetään YM:n ja Muovitiekartan avoimilla internet-sivustoilla. 

Julkaistavaan raporttiin ei liitetä yksityiskohtaista talousraportointia eikä salassa pidettävää sisältöä, kuten 

liike- ja ammattisalaisuuksia. 

Tuloksista ja rahankäytöstä on raportoitava päätöksessä annettavien ohjeiden mukaan. Avustuksen 

loppulaskutuksen yhteyteen on liitettävä tilintarkastajan lausunto.  

Lisätietoja 

Kehittämispäällikkö Pasi Iivonen (hakumenettely), pasi.iivonen@ym.fi, p. 0295 250 098                                                                           

Ohjelmapäällikkö Merja Saarnilehto (sisältöteemat), merja.saarnilehto@ym.fi, p. 0295 250 259                                                 

Liite 

YM:n erityisavustuksia koskevia ehtoja ja rajauksia 


