Kansallisten kaupunkipuistojen kunnostus- ja kehittämisavustus
Erityisavustushakukuulutus
Ympäristöministeriö ilmoittaa kunnille erityisavustushausta kansallisten kaupunkipuistojen
luonnonhoitotoimenpiteisiin, niihin liittyviin suojaavan infrastruktuurin rakentamishankkeisiin sekä
ulkoilua palvelevien kunnostushankkeiden toteuttamiseen.
Taustaa
Suomeen on kaupunkien hakemuksesta sekä kaupunkien omin toimin ja taloudellisin panostuksin
syntynyt kymmenen kansallisen kaupunkipuiston verkosto. Se säilyttää ja kertoo monipuolisesti
Suomen ja suomalaisten kaupunkien kehitystarinan – niin sivistyksellisen, taloudellisen, sosiaalisen
kuin
myös
luonnonhistoriallisen.
Kansalliset
kaupunkipuistot
toteuttavat
kestävän
kaupunkisuunnittelun periaatteita ja kansallisia luonnon- ja kulttuuriperintöstrategioita.
Koronakriisi on kurittanut voimakkaasti kuntien taloutta sekä heikentänyt yleistä työllisyystilannetta.
Koronaviruksen vuoksi monia kansallisissa kaupunkipuistoissa järjestettäviä kesätapahtumia on
jouduttu perumaan, mikä on aiheuttanut kaupungeille ja niissä toimiville yrityksille suuret taloudelliset
menetykset. Korona-aikana kansallisten kaupunkipuistojen luonto- ja virkistysalueisiin on
kohdistunut entistä suurempi kävijä- ja kulutuspaine. Heikentyneessä taloustilanteessa kuntien
mahdollisuudet vastata näihin haasteisiin ovat aiempaa rajallisemmat.
Valtion vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa kunnille osoitettiin mittava tukipaketti, jonka
tarkoituksena on lieventää koronakriisin vaikutuksia ja tukea talouskasvua kunnissa.
Lisätalousarviossa on varattu yhteensä noin 13 miljoonaa euroa kunnille valtionavustuslain nojalla
myönnettäviin avustuksiin. Tästä kokonaisuudesta kohdistetaan 3 miljoonaa euroa erityisesti
kansallisten kaupunkipuistojen kunnostamiseen, kehittämiseen sekä niiden palvelujen
parantamiseen.
Tavoite
Ympäristöministeriö myöntää avustusta kansallisten kaupunkipuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien
mukaisiin
luonnonhoitotoimenpiteisiin,
luontoa
kulutukselta
suojaavan
infrastruktuurin
rakentamiseen ja lähiluonnossa liikkumisen mahdollisuuksien parantamiseen. Avustusta voidaan
harkinnan mukaan myöntää myös hankkeisiin, joita ei ole sisällytetty hoito- ja käyttösuunnitelmaan,
mutta jotka ovat linjassa kansallisen kaupunkipuiston perustamispäätöksen tavoitteiden kanssa.
Avustusten tarkoituksena on edistää kansallisten kaupunkipuistojen hoito- ja käyttösuunnitelmien
sekä perustamistarkoitusten toteuttamista, luonnonhoitoa ja -suojelua, parantaa mahdollisuuksia
kestävään lähivirkistäytymiseen sekä tukea positiivista työllisyyskehitystä.
Avustus kohdennetaan ensisijaisesti kuntien omistamille tai hallinnoimille maille kansallisten
kaupunkipuistojen alueella.
Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi seuraaviin hankkeisiin:
Yleisön liikkumista ohjaavat, luontoa kulutukselta suojaavat rakenteet: esimerkiksi polut,
polkusillat, lintu- ja maisemalavat, rinneportaat sekä maasto-opasteet. Toimenpiteitä tulisi kohdistaa
erityisesti suuren käyttöpaineen kohteisiin sekä varmistaa, että toimilla vähennetään käyttöpainetta
kulutukselle herkiltä luontoalueilta.

Lähiluonnon ja merkittävien nähtävyyskohteiden saavutettavuutta edistävät toimenpiteet:
päällystämättömien virkistysreittien, niihin kuuluvien rakenteiden sekä opastusaineiston suunnittelu
ja toteutus. Tavoitteena on omin voimin, kävellen ja pyöräillen kuljettavien, elämyksellisten
rengasreittien luominen sekä liikuntarajoitteisten lähiluontoon ja nähtävyyskohteille pääsyn
helpottaminen.
Perinneympäristöjen hoito: umpeenkasvaneiden perinneympäristöjen raivaaminen, laiduntamalla
hoidettavien perinneympäristöjen hoidon aloittaminen, laidunkohteiden aitaaminen sekä vieraslajien
poisto.
Metsäluonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet: metsäniittyjen, kuivien ketojen ja
paisterinteiden raivaamiset, tekopökkelöt ja –kolot jne.
Lintuvesien ja –kosteikkojen kunnostukset: kohteet, joissa suunnitelmat ovat olemassa, mutta
toteutus on jäänyt määrärahojen puutteen vuoksi toteuttamatta.
Kaikkiin mainittuihin luonnonhoitohankkeisiin on mahdollista sisällyttää luontoa kulutukselta ja
häiriöiltä suojaavan infrastruktuurin rakentamista sekä yleisöopastusta.
Haun toteutus
Kansallisten kaupunkipuistojen erityisavustushaku toteutetaan 21.9.-30.11.2020. Avustushaku on
kertaluonteinen.
Erityisavustushaku on kohdennettu kunnille, joihin on perustettu maankäyttö- ja rakennuslain
(132/1999) luvussa 9 tarkoitettu kansallinen kaupunkipuisto. Ensi sijassa ovat ympäristöministeriön
kansallisille kaupunkipuistoille hyväksymien hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaiset hankkeet. Tukea
voidaan kuitenkin myöntää myös niille kaupungeille, joissa hoito- ja käyttösuunnitelman
hallinnollinen käsittely on kesken, hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei ole vielä laadittu tai siihen kirjatut
toimenpiteet on jo pitkälti toteutettu. Näissäkin tapauksissa avustettavien hankkeiden tulee edistää
perustamispäätöksessä todettujen erityisarvojen suojelua ja hoitoa.
Erityisavustukseen varattu määräraha, yhteensä noin 3 miljoonaa euroa, on käytettävissä vuoden
2022 loppuun saakka. Hankkeet tulee kuitenkin toteuttaa vuoden 2021 aikana. Hankkeen aikataulu
esitetään suunnitelmassa ja rahoitus päätetään hankekohtaisesti. Ympäristöministeriön avustuksen
osuus ilmoitetaan avustuspäätöksessä ja avustusta myönnetään 50-70 % hankkeen toteutuneista
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kunnan omarahoitusosuudeksi käyvät esimerkiksi
vakituisen henkilöstön palkkakulut.
Avustettavan hankkeen tulee tähdätä konkreettisiin kansallisen kaupunkipuiston kunnostus-, hoitoja kehittämistoimiin. Tällä kunnostus- ja kehittämisavustuksella ei rahoiteta kansallisten
kaupunkipuistojen ulkopuolelle kohdistuvia hankkeita. Niille on mahdollista hakea avustusta
erillisestä, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen koordinoimasta virkistysalueiden
kunnostus- ja kehittämisavustuksesta.
Avustettavien hankkeiden osalta hyväksytään toteutuneet kulut laskua vastaan sen jälkeen, kun
ympäristöministeriön nimeämä hankkeen valvoja on hyväksynyt loppuraportin. Aikataulu
loppuraportille ja laskutukselle todetaan avustuspäätöksessä.
Ympäristöministeriö ei myönnä avustusta taloudelliseen toimintaan. Toimenpiteistä mahdollisesti
syntyvä taloudellinen hyöty, esimerkiksi luonnonhoitotoimenpiteistä saatavat puunmyyntitulot, tulee
osoittaa kustannusarviossa toimenpiteiden kustannusten kattamiseen omarahoitusosuutena.

Ympäristöministeriö ei myöskään myönnä avustusta hankkeille, jotka ovat pysyvää toimintaa, vaan
hankkeiden tulee olla kestoltaan rajattuja.
Hakemukset
Ympäristöministeriö pyytää hakijoita täyttämään hakulomakkeen (https://hakulomake.fi/) ja
laatimaan hakemuksen liitteeksi yksityiskohtaisemman hankesuunnitelman.
Lyhyen hankesuunnitelman tulee sisältää seuraavat osat:
1. Hankkeen ja kohteen kuvaus
 Hankkeen kuvaus ja tavoitteet
 Perustelut hankkeen tarpeellisuudelle
 Kartta hankekohteesta
2. Työsuunnitelma
 Selvitys toimenpiteistä ja arvio toteutusaikataulusta
 Mahdollisesti tarvittavat kartoitukset, inventoinnit, suunnitelmat ja luvat
 Selostus jatkohoidon (kuten laidunnus, rakenteiden ylläpito) turvaamisesta
3. Kustannusarvio toimenpiteistä ja niitä mahdollisesti edeltävistä kartoituksista,
inventoinneista, suunnitelmista ja luvista. Kustannusarvion tulee sisältää erittely hankkeen
arvioiduista menoista ja tuloista sekä niiden laskentaperusteista (esimerkiksi työn tuntihinta,
kuukausipalkka, laitteen hankintahinta). Hakulomakkeen kustannuserittely ohjaa
kustannusluokkien käyttöä.
4. Toteutuksen ja vaikuttavuuden seurannan järjestäminen
Jos hakemuksesta puuttuu hankesuunnitelma tai kustannusarvio, hakemus hylätään ilman
arviointia.

Valintakriteerit
Avustusten harkinta tehdään valtionavustuslain 5 §:n ja 7 §:n mukaisesti.
Hakemusten arvioinnissa käytetään seuraavia kriteerejä:
1. Hanke toteuttaa ympäristöministeriön hyväksymää hoito- ja käyttösuunnitelmaa
 Vaihtoehtoisesti hanke toteuttaa kaupungin hyväksymää hoito- ja käyttösuunnitelmaa tai
edistää kansallisen kaupunkipuiston erityisarvojen suojelua ja hoitoa
2. Hankkeen vaikutukset luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi/lisäämiseksi ja/tai
kansallisen kaupunkipuiston kestävän virkistyskäytön sekä nähtävyyskohteiden
saavutettavuuden edistämiseksi
3. Hankkeen välittömät ja välilliset työllisyysvaikutukset
4. Hankkeen kustannustehokkuus
Avustuspäätökset
Ympäristöministeriö tekee kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen tai kielteisen.
Myönteinen valtionavustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan tulee noudattaa.
Hakumenettelyyn sovellettava lainsäädäntö
Tähän avustushakumenettelyyn sovelletaan valtionavustuslakia.
Tähän avustusmenettelyyn sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksen ehtoja ja rajoituksia
(liite 1). Hakija sitoutuu avustushakemuksellaan noudattamaan liitteen 1 ehtoja ja rajoituksia.
Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Jukka-Pekka Flander, jukka-pekka.flander@ym.fi p. 0295 250 064
Asiantuntija Ilona Latsa, ilona.latsa@ym.fi p. 0295 250 388

LIITE 1: Erityisavustuksen ehtoja ja rajoituksia
Valtiontukisäännöt:
https://tem.fi/valtiontukisaannot

LIITE 1

Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset
Yleistä
Ympäristöministeriö myöntää valtionavustuksia valtion talousarvion määrärahoista. Ministeriö tekee
avustuspäätökset, 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
saajaa 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
seurantakohteellaan (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
hankkeen avustamiseen, niin valtionavustuksen saajan on tehtävä valtionavustuslain mukainen sopimus
toimintaa 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
kohtuulliset kustannukset. Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon ne kustannukset, jotka
kirjanpitolain (1336/1997) ja -asetuksen (1339/1997) sekä hyvän kirjanpitotavan mukaan on kirjattava
avustuksen käyttöajalle kuluiksi.
Hankinnat

Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa
toimintaa 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,
voidaan hankintamenot kuitenkin ottaa kokonaan huomioon hyväksyttävinä kustannuksina siltä ajalta kun
niitä on käytetty hankkeessa.
Erityisavustuksella ei saa kattaa tilakustannuksia, jotka eivät aiheudu hankkeesta. Hankeavustuksella
toteutettavat 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
omaisuus.
Palkat ja palkkiot
Kohtuullisina kustannuksina ministeriö hyväksyy palkkoja tai palkkioita kutakin palkansaajaa kohden
enintään 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
luotettavasti työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen hankkeelle. Hanketta varten palkattujen
henkilöiden työsopimuksesta tulee ilmetä, että työntekijä tekee työajastaan 100 % hankkeelle. Mikäli muita
työntekijöitä 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
huomioidaan vain palvelun tai tavaran todelliset tuotantokustannukset.
Matkakustannukset
Kohtuullisina matkakustannuksina hyväksytään valtion matkustusäännön mukaisesti toteutuneet
kustannukset. Avustettavan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättöminä ja kohtuullisina
edustuskustannuksina hyväksytään sellaiset kustannukset, jotka ovat perusteltuja tavanomaisen
vieraanvaraisuuden tai huomaavaisuuden osoittamiseksi. Rahalahjoista tai rahanarvoisista lahjakorteista
aiheutuneet kustannukset eivät ole hyväksyttäviä.
Arvonlisävero

Valtionavustus myönnetään pääsääntöisesti vain hankkeen arvonlisäverottomille kustannuksille eli
myönnettävä avustus/tuki summa/määrä ei pääsääntöisesti sisällä arvonlisäveroa. Mikäli arvonlisävero jää
avustuksen 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
palkkauskustannukset
• tulospalkkiot
• oikeudenkäyntikustannukset
• oikeuden langettamat korvaukset
• rangaistusluonteiset maksut, kuten sakot tai viivästyskorot
• avustuksen palautus, takaisinperintävelvoitteet tai luottotappio edelleen jaetusta
avustuksesta

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 huolimatta, 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
valvomiseksi 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 velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia
menettelyitä.
Jos avustuksen saaja saa hankinnan tekemistä varten tukea yli puolet hankinnan arvosta hankintalaissa
tarkoitetuilta hankintayksiköiltä, se on velvollinen noudattamaan hankintalakia siinä hankinnassa.

Kirjanpito, tilintarkastus ja toiminnantarkastus
Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito kirjanpitolaissa (1336/1997) ja –asetuksessa (1339/1997)
säädetyllä tavalla. Kirjanpito on järjestettävä siten, että avustuksen käyttöä voidaan seurata kirjanpidosta
luotettavasti 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
hankintatositteella
• selostus tai raportti avustetusta kohteesta/hankkeesta

Tuloslaskelma ja tase liitetietoineen, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus sekä tositteet tai tositejäljennökset toimitetaan vain
erikseen pyydettäessä. Mahdollinen vaatimus ulkopuolisen tilintarkastajan lausunnon toimittamisesta
sisältyy avustuspäätökseen. Avustuksen saajan tulee pyydettäessä toimittaa myös muita selvityksiä, joita
tarvitaan valtionavustuspäätöksen ehtojen noudattamisen valvomiseksi, kuten esimerkiksi
kustannuspaikkaa vastaava pääkirja.

Avustuksen palautus
Valtionavustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti
saamansa 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
prosenttiyksiköllä.
Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään ministeriön asettamana eräpäivänä, sille on
maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan.
Palautuksen yhteydessä on mainittava päätöksen diaarinumero ja eriteltävä koron ja palautettavan
avustuksen osuus tilisiirron viestikenttään.
Avustus tulee palauttaa jollekin seuraavista ympäristöministeriön tileistä:

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

