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Kestävä kaupunki -hakuinfo 29.9.2021: Kuntien osallistava ja vuorovaikutteinen
kestävyystyö
Hakuilmoitus löytyy ympäristöministeriön verkkosivuilta.
Kysymykset ja vastaukset
1. Pitääkö hankkeen olla sekä osallistava että vuorovaikutteinen, vai voiko se olla pelkästään
jompaa kumpaa, eli esim. voiko vuorovaikutus olla vain yhteen suuntaan?
Voi olla myös pelkästään jompaa kumpaa. Teemassa ajatuksena on eri toimijoiden aktivointi ja
sitouttaminen, emmekä ole rajanneet pois teemoja, joissa osallistavuudesta ja vuorovaikutteisuudesta
toteutuu vain toinen. Tällainen on esimerkiksi myös hakuilmoituksesta löytyvän teemalistan kohta
”Kunnan kestävyystyön ja sen taloudellisten hyötyjen näkyväksi tekeminen”.
2. Miten suhtaudutaan siihen, jos omarahoitus on ehdollinen rahoituksen saamiselle, eli
tulkitsetteko niin, että hanketta ei toteuteta, jos rahoitusta ei saada?
Valtionavustuslain mukaisesti ympäristöministeriön avustusosuuden tulee olla tarpeellinen hankkeen
toteuttamisen kannalta, tai sillä tulee olla merkittävää vaikutus hankkeen laatuun tai laajuuteen. Eli,
jos hakemukseen kirjaa, että hanke toteutuu joka tapauksessa ilman ympäristöministeriön tukea, niin
me emme voi myöntää hankkeelle avustusta.
3. Voiko yhdestä kunnasta tulla useampi hakemus?
Voi.
4. Voisitteko myös hiukan käydä tukikelpoisia kustannuksia läpi? / Mitkä eivät ole tukikelpoisia
kustannuksia? (Tarkennus: mikä lasketaan investoinniksi, mihin vedetään raja?)
Tukikelpoisia kustannuksia ovat esim. kunnan/kaupungin työntekijöiden palkkakustannukset, joista on
tässä haussa vaatimus, että hakija osallistuu hankkeen toteuttamiseen vähintään 10 % omalla
työpanoksellaan hankkeen kokonaiskustannuksista. Sitten on ulkopuolisia palveluita, esim.
konsulttipalvelut ja muiden hankekumppaneiden kustannuksia. Hakuilmoituksesta löytyy
Ympäristöministeriön erityisavustuksen ehdot ja rajoitukset -tiedosto, jota lukemalla saa myös
selvyyttä, mitä voi laittaa hankkeen kustannuksiksi ja mitkä eivät taas ole hyväksyttäviä kustannuksia.
Hakuilmoituksen mukaisesti investoinnit eivät ole hyväksyttäviä kustannuksia. Erityisavustuksen ehdot
ja rajoitukset -tiedostossa on listaus kustannuksista, joita ei hyväksytä. Tästä on kysytty ja näitä on
katsottu myös tapauskohtaisesti. Hankinnoissa nimellinen raja on 10 000 euroa, jonka alittavat
hankinnat voidaan hyväksyä, mutta jos hankinta on kirjattu hankekirjanpidossa investoinniksi, sitä ei
voida hyväksyä, vaikka summa olisi vain 2 000 euroa. Eli hankinnan hyväksyttävyys riippuu myös
siitä, miltä hankkeen kirjanpito näyttää.
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5. Voiko koko kunnan yksityisen rahan kattaa kunnan palkkakustannuksilla? / Voiko kunnan oma
rahoitusosuus olla kokonaan palkkakustannuksia?
Kyllä voi.
6. Jos toteutus olisi osittain ostopalveluna, onko niin, että kunta saa silti avustuksen
kokonaisuutena ja yritys sitten laskuttaa kuntaa? Mitä kumppanien kustannukset sitten olisi
tai siis voiko osa budjetista mennä suoraan yhteistyökumppanille käyttöön? Koska muiden
hankekumppaneiden kustannukset voivat olla tukikelpoisia, miten se budjettiteknisesti
tehdään? Raportoivatko kumppanit omia kustannuksiaan ympäristöministeriölle vai tuleeko
olla niin, että kunta laskuttaa koko summaa?
Ympäristöministeriön kannalta avustuksella on yksi saaja ja se on tässä joko kunta tai kaupunki.
Yritys laskuttaa kuntaa, jotta saadaan kumppanitoteuttajan kustannukset näkymään
kunnan/kaupungin kirjanpidossa.
Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan, eli rahaa ei makseta ennen kuin
on todennettuja kustannuksia. Ennakkoon ei jaeta ja suoraan mitään. Ympäristöministeriö ei ota
kantaa siihen, että miten te liikutatte rahaa keskenänne.
Raportointi ja maksatus tapahtuvat avustuksen saajan ja ympäristöministeriön välillä. Muut kumppanit
laskuttavat suoraan kuntaa/kaupunkia, koska hankkeen kaikkien kustannusten tulee olla näkyvillä
kaupungin/kunnan kirjanpidossa.
7. Jos vielä myöhemmin tulee kysymyksiä, voiko olla yhteydessä?
Voi. Hakua koskevat kysymykset voi esittää asiantuntija Iina Heikkilälle (p. 029 525 0448) ja
suunnittelija Jenni Hepo-ojalle (p. 029 525 0391), etunimi.sukunimi@gov.fi

Tärkeät päivämäärät






Avustushaku auki 13.9.–3.11.2021
Hakemus tulee jättää ke 3.11.2021 viimeistään klo 16.15 – deadline on ehdoton!
Hankkeen toteutusaika välillä 1.1.2022–31.5.2023
Avustuspäätökset pyritään tekemään 3.12.2021 mennessä
Kick off -tilaisuus rahoitusta saaneille 25.1.2022

