Avustukset puun käytön edistämishankkeisiin
Ympäristöministeriön Puurakentamisen ohjelma (2016–2021) on valtioneuvoston yhteinen,
ympäristöministeriön hallinnoima ohjelma, jonka tavoitteena on lisätä puun käyttöä niin kaupunkien
rakentamisessa, julkisessa rakentamisessa kuin suurissa puurakenteissakin. Ohjelma pyrkii samalla
monipuolistamaan puun käyttöä ja lisäämään sen jalostusarvoa.
Puurakentamisen ohjelma avaa vuosittain valtionavustushaun organisaatioiden ei-taloudelliseen
toimintaan, jonka tarkoituksena on rahoittaa puun käytön edistämishankkeita eri teemoilla. Vuoden
2019 avustushaun teemat ovat asuintorakentamisen ja asumisen ratkaisut, tiedonlevittäminen sekä
strategioiden toimeenpano. Hankkeiden tulee toteutua kesäkuuhun 2021 mennessä.

1. Avustuksen kohteena olevat hanketeemat
Haulla halutaan edistää organisaatioiden kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeita tai
muita rajattuja hankkeita, jotka
-

kehittävät rakentamisen ja asumisen ratkaisuja puun käytön avulla,
levittävät tietoa puun käytön mahdollisuuksista ja/tai
edistävät puurakentamisen strategioiden luomista ja/tai toimeenpanoa.

Hanketyypit
-

Viestintähankkeet
Viestintähankkeet voivat olla menetelmiltään monipuolisia tiedon lisäämisen ja levittämisen
hankkeita aina sosiaalisen median viestinnästä retkiin ja tutkivaan oppimiseen organisaatiossa.
Hankkeiden tavoitteena on edistää puun käyttöön liittyvän tiedon tuottamista ja välittämistä eri
kohderyhmille, kuten esimerkiksi päättäjät, koulut ja koululaiset, kansalaiset sekä paikalliset
toimijat. Viestintähankkeesta tulee esittää viestintäsuunnitelma hakemuksen liitteenä.

-

Suunnittelukilpailut
Suunnittelukilpailut voivat olla kaupunkien, oppilaitosten tai muiden tahojen järjestämiä puun
käyttöön liittyviä avoimia tai kutsukilpailuja, jotka liittyvät haun teemoihin. Kilpailuilla pyritään
tukemaan konkreettisia rakentamisen, muotoilun, sisustamisen, korjaamisen ja kulttuuriperinnön
hankkeita. Suunnittelukilpailun ohjelma tai ohjelmaluonnos pitää esittää hakemuksen liitteenä.

-

Puun käytön strategioiden kehittämisen hankkeet
Avustetaan puun käyttöön liittyvien maakunnallisten tai kunnallisten strategioiden luomiseen tai
olemassa olevan strategian kehittämisen liittyviä hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on edistää
konkreettisten toimenpiteiden toteutumista sekä sidosryhmien ja osallisten sitouttamista
strategian toteuttamiseen omissa toimissaan.

2. Rahoitus ja rahoituskausi
Ympäristöministeriö rahoittaa hankkeita enintään 400 000 eurolla. Hanke saa kestää enintään
kesäkuuhun 2021. Avustukset maksetaan ympäristöministeriön momentilta 35.10.61 (Vesien ja
ympäristönhoidon edistäminen).
Hankerahoitus kattaa pääsääntöisesti kaikki hankkeesta aiheutuvat kustannukset yleiskustannukset
mukaan lukien. Rahoituksella on mahdollista kattaa 70 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista,
joten hakijalta tai konsortiolta edellytetään kuitenkin aina omarahoitusta. Avustuksen maksimimäärä
hanketta kohden on 30 000 euroa.
Rahoituksen hakemisessa, käyttämisessä ja raportoinnissa noudatettavat yksityiskohtaiset, vuosittain
tarkistettavat ohjeet (’Ohjeet valtionavustuksen saajille 11.6.2018’) ovat ympäristöministeriön
verkkosivuilla www.ym.fi/puurakentaminen.
Hakijan tulee esittää hankkeen kokonaiskustannukset ja omarahoituksen osuus, sekä mahdollinen muu
rahoitus hakulomakkeessa. Avustus maksetaan myönteisen avustuspäätöksen jälkeen.

3. Edellytykset hakijalle ja hankkeiden arviointi
Hakijalla on oltava käytännössä osoitettu kokemus ja osaaminen hakemansa hakuteeman alalta sekä
erinomainen asiantuntemus avustuksen kohteena olevasta toiminnasta.
Hakijana voivat olla ei-taloudellista toimintaa harjoittavat organisaatiot. Avustusta ei myönnetä
taloudelliseen toimintaan. Hakija ei voi olla yksityishenkilö. Hakijana voi olla myös konsortio. Konsortion
ollessa kyseessä hankkeella on kuitenkin oltava yksi päähakija, jonka kanssa ympäristöministeriö tekee
sopimuksen tai avustuspäätöksen. Päähakija vastaa hankkeesta kaikkien konsortion osapuolten
puolesta ja huolehtii siitä, että konsortio on sopinut hankkeen toteuttamisesta keskenään riittävällä
tavalla. Konsortiossa ei voi olla mukana taloudellisia toimijoita.

Arviointiperusteet
Hakemusten arviointi tehdään hakijoiden toimittamien hakemusten ja liitteiden perusteella. Hakemusten
arviointi tapahtuu pisteyttämällä seuraavat hakukriteerit arvoasteikolla 1-5:
-

Puun käytön edistäminen ja soveltuvuus hakuteemoihin: Hanke edistää puun käyttöä
rakennetussa ympäristössä. Puurakentamisen näkökulma ja tavoite ovat hankkeessa selkeästi
perusteltuja ja valitun hakuteeman mukainen.

-

Vaikuttavuus: Hanke liittyy puun käytön ja puurakentamisen laadullisen toteutumisen kannalta
keskeiseen haasteeseen tai mahdollistaa muita, vaikuttavuuden kannalta merkittäviä ratkaisuja
tai tuloksia.

-

Toteutettavuus: Hanke on mahdollista toteuttaa esitetyn kuvauksen mukaan, kun arvioidaan
toimenpiteitä, tuloksia ja käytössä olevia resursseja sekä käytettäviä menetelmiä.

Ympäristöministeriön ja tarvittaessa muiden ministeriöiden edustajista koostuva asiantuntijapaneeli
pisteyttää hankehakemukset ja asettaa ne paremmuusjärjestykseen. Myönnettävän avustuksen määrä
voi vaihdella arviointikriteerien täyttymisen perusteella.

4. Avustuksen hakeminen
Hakuaika: 1.10.2019 – 21.10.2019
Hakemus avustusta varten laaditaan alla olevista linkeistä löytyvällä lomakkeella, jonka liitteeksi tulee
laittaa ohjeistuksen mukainen hankesuunnitelma (maksimissaan viisi sivua pitkä). Kaikkiin hakemuksen
kohtiin on vastattava - vaillinaisesti täytetyt lomakkeet jätetään huomioimatta. Hakemuksen on oltava
virallisen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoittama. Yhdestä hankkeesta hyväksytään
vain yksi hakemus.

Hakemus tehdään sähköisellä lomakkeella osoitteessa: https://hakulomake.fi/ym/fi/node/42
Hakemusten tulee olla lähetettynä lomakepalvelun kautta 21.10.2019 klo 23:59:59 mennessä.

5. Avustuspäätökset
Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen valtionavustuspäätöksen, myönteisen
tai kielteisen. Tukea on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu. Päätökset pyritään
tekemään marraskuun 2019 loppuun mennessä. Avustuspäätös sisältää ehdot, joita avustuksen saajan
tulee noudattaa. Avustus maksetaan avustuspäätöksen nojalla yhdessä erässä hakijan ilmoittamalle
tilille.
Toimintaan myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 70 prosenttia hankkeen
kokonaiskustannuksista. Tuki on käytettävä pelkästään rajattuun hankkeeseen eikä tuensaajan
mahdolliseen muuhun toimintaan. Avustusta ei voida käyttää EU-valtiotukisääntelyssä tarkoitettuun
taloudelliseen toimintaan. Lisätietoja EU:n valtiontukisäännöistä: https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely.
Ympäristöministeriö keskeyttää rahoituksen välittömästi, jos avustuksen saaja rikkoo olennaisesti
päätöksen ehtoja (esimerkiksi ei toimita pyydettyjä raportteja), tai jos avustuksen saamiseksi on esitetty
virheellisiä tai salattuja seikkoja, jotka olisivat voineet vaikuttaa rahoituksen myöntämiseen tai sen
ehtoihin. Jos ministeriö keskeyttää rahoituksen, avustuksen saaja on velvollinen ministeriön
vaatimuksesta palauttamaan päätöksen perusteella saamansa avustuksen osittain tai kokonaan. Jos
avustus on myönnetty yhteisesti useammalle, vastaavat kaikki avustuksen saajat yhteisvastuullisesti
määrärahan palauttamisesta valtiolle. Ympäristöministeriö voi periä takaisin avustuksen
kokonaisuudessaan tai osittain, mikäli tilintarkastajan lausunnossa tai ympäristöministeriön omassa
tarkastuksessa käy ilmi, että rahoituksen käyttö on ollut määrärahapäätöksen ehtojen vastaista.
Maksetun avustuksen takaisinperintään sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

6. Sovellettava lainsäädäntö ja ohjeistus
Ympäristöministeriön myöntämät avustukset ovat harkinnanvaraisia. Valtionavustuksista säädetään
valtionavustuslailla (688/2001), jota sovelletaan valtionavustuksen myöntämisen perusteisiin sekä
myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen, käytön valvontaan ja takaisinperintään sekä niihin liittyviin
menettelyihin. Tässä hakuilmoituksessa tarkoitetut avustukset myönnetään valtionavustuslain
mukaisina erityisavustuksina; hankeavustuksena kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai
kehittämishankkeeseen taikka muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Valtionavustukset myönnetään hakemuksesta. Avustuksen saamisen edellytyksiä valtionavustuslain
nojalla ovat:


käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys



valtionavustuksen perusteltavuus avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta



tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden sekä



avustuksen kilpailuneutraalisuus.

Hallintoasioiden menettelyllistä suorittamista ohjaa hallintolaki (434/2003), jossa säädetään mm.
asioiden käsittelystä viivytyksettä, asioiden selvittämisvelvollisuudesta ja päätösten perustelemisesta.
Valtionavustuksia käsiteltäessä on hallintolain säännökset huomioitava.
Muutoksenhaussa noudatetaan hallintolainkäyttölakia (586/1996). Oikaisuvaatimus on tehtävä
päätöksen tehneelle valtionapuviranomaiselle eli ympäristöministeriölle. Valtionapuviranomaisen
oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen.
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