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1. Allmänt
Miljöministeriet beviljar statsunderstöd enligt prövning
• till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras verksamhet
• till riksomfattande organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen
Understöd beviljas för verksamhet som främjar de mål som miljöministeriet ställt för
ansvarsområdets samhälleliga effekter. Dessa mål nämns i budgetpropositionen.
Statsunderstöden är förmåner som beviljas enligt prövning, förutsatt att riksdagen beviljar medel
för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga.
Understöden beviljas under miljöministeriets moment 35.01.65 (Understöd till organisationer
och miljövård).

2. Tillämplig lagstiftning
Statsunderstöd som är beroende av prövning regleras av statsunderstödslagen som allmän lag.
I statsunderstödslagen finns i synnerhet bestämmelser om de grunder och förfaranden som ska
iakttas vid beviljandet av statsunderstöd. Förfarandet styrs dessutom av förvaltningslagen.
•
•
•

Statsunderstödslagen (688/2001, Finlex)
Förvaltningslagen (434/2003, Finlex)
Lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019, Finlex)

Statsunderstöd beviljas på ansökan. Förutsättningarna för beviljande av understöd är följande:
• ändamålet är samhälleligt godtagbart,
• statsunderstödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av
statsunderstödet,
• beviljandet av understöd är nödvändigt med beaktande av projektets eller verksamhetens
art, omfattning och andra erhållna stöd och
• understödet är konkurrensneutralt.
Om statsunderstödet får användas för lönekostnader bör den sökande med hänvisning till 7 § i
statsunderstödslagen därtill försäkra:
• att sökanden eller dennes företrädare genom en lagakraftvunnen dom inte har dömts till
straff för anlitande av utländsk arbetskraft som inte har rätt att utföra arbete eller för
utlänningsförseelse av arbetsgivare, och
• att sökanden genom ett lagakraftvunnet beslut inte har påförts en påföljdsavgift för att ha
anställt arbetstagare som vistas olagligt i landet under det år då statsunderstödet beviljas
eller de två föregående åren.
Förfarandet för handläggning av förvaltningsärenden styrs av förvaltningslagen, som bl.a.
innehåller bestämmelser om behandling av ärenden utan dröjsmål, skyldighet att utreda
ärenden och motivering av beslut. Vid handläggning av statsunderstöd ska förvaltningslagens
bestämmelser beaktas.
Vid sökande av ändring i stödbeslut iakttas förvaltningslagen och lagen om rättegång i
förvaltningsärenden. Begäran om omprövning ska riktas till den statsbidragsmyndighet som har
fattat beslutet, dvs. miljöministeriet. En statsbidragsmyndighets beslut med anledning av en
begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen.
Lagen om offentlig upphandling (1397/2016) tillämpas på upphandlingar för vilka upphandlaren
har fått understöd av en upphandlande enhet till ett belopp som överstiger hälften av
upphandlingens värde (5 § 1 mom. 5 punkten i upphandlingslagen). Allmänt
verksamhetsunderstöd ska inte anses vara sådant stöd som avses i bestämmelsen, och

upphandlingslagens bestämmelser gäller således inte statsunderstöd som beviljas som
allmänna understöd, till vilka miljöministeriets understöd till organisationer i det här fallet räknas.

3. Ansökan om understöd
Information om alla understöd som kan sökas (en utlysning) publiceras bl.a. på miljöministeriets
webbsida för prövningsbaserade statsunderstöd:
www.ym.fi/statsunderstod-som-miljoforvaltningen-beviljar-efter-provning
Utlysningen publiceras vanligen i mitten av oktober varje år, och ansökningsomgången pågår
till utgången av november. Ansökningar som lämnats in efter att ansökningstiden har gått ut
behandlas inte.

4. Ansökningsblanketter och bilagor
Ansökan om statsunderstöd från miljöministeriet ska lämnas in via en e-tjänst på adressen:
www.hakulomake.fi/ym/sv
Alla obligatoriska fält på ansökningsblanketten bör fyllas i och alla nödvändiga handlingar ska
bifogas ansökan om statsunderstöd. Bilagorna lämnas in via e-tjänsten. Om uppgifterna i
ansökan är bristfälliga kan ansökan inte behandlas.
När ansökan är ifylld och klar överförs den, inklusive bilagor, automatiskt till miljöministeriet. Etjänsten skickar en kopia av ansökan till den e-postadress som sökanden uppgett.
Bilagor som inte hinner bifogas ansökan (t.ex. bokslutshandlingar) kan i efterhand sändas in per
e-post (kirjaamo@ym.fi) eller per post på adressen Miljöministeriet, registratorskontoret, PB 35,
00023 Statsrådet. I dessa fall bör bilagorna märkas med den kod som ansökan fått i e-tjänsten.

5. Bedömning i anslutning till understöd
Prövningen av understöd görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.
Vid prövningen av allmänna understöd som beviljas riksomfattande naturskydds- och
miljöorganisationer och riksomfattande organisationer inom bostads- och
byggnadsbranschen beaktas
• på vilket sätt sammanslutningens verksamhet stöder verksamheten i det civila samhället
inom miljöförvaltningens ansvarsområde (verksamhetsfält, verksamhetens art och
omfattning),
• hur och i vilken utsträckning sammanslutningens verksamhet främjar de mål som
miljöministeriet ställt upp för ansvarsområdets samhälleliga effekter i statens
budgetproposition (Statens budgetproposition 2021),
• verksamhetens effekter och resultat samt
• i vilken grad understödet är nödvändigt med tanke på verksamhetens art och omfattning
och sammanslutningens ekonomi samt med tanke på andra stöd.
Som stöd i prövningen används den information som uppgetts i ansökningsblanketten och dess
bilagor.

6. Stödbeslut, utbetalning och rapportering
De understöd som årligen beviljas för verksamhet som bedrivs av riksomfattande naturskyddsoch miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggnadsbranschen baserar sig
på en dispositionsplan som miljöministeriet utarbetar för användningen av de understöd som
beviljas till organisationer och för miljövård. Dispositionsplanen publiceras i mars–april på
adressen:
www.ym.fi/statsunderstod-som-miljoforvaltningen-beviljar-efter-provning
Utifrån dispositionsplanen fattar miljöministeriet beslut om understöd i april–juni under
förutsättning att sökanden har lämnat in alla behövliga uppgifter till ministeriet.
Innan beslut kan fattas ska sökanden sända ministeriet det bokslut och den
verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår som sammanslutningens stämma har
fastställt jämte underskrifter, likaså en kopia av protokollet från stämman. Om den
verksamhetsplan och budget för 2021 som fastställts av sammanslutningens stämma inte har
lämnats in i samband med ansökan, ska de sändas till ministeriet. Annars kan beslut inte fattas.
Stödmottagaren bör i överensstämmelse med 12 och 14 § i statsunderstödslagen lämna
statsbidragsmyndigheten riktiga och tillräckliga uppgifter för utbetalningen av statsunderstödet.
Beslut kan fattas och understöd betalas ut när sökanden har lämnat alla nödvändiga handlingar
till miljöministeriet. En sökande som föregående år har fått motsvarande understöd från
miljöministeriet bör lämna in alla de uppgifter som föregående års understödsbeslut kräver innan
ett nytt understödsbeslut kan fattas.
Det stödbelopp som beviljas kan uppgå till högst 40 procent av utgifterna för sökandens
ordinarie verksamhet, eller av särskilda skäl och på basis av prövning högst 50 procent.
Understödet kan dock inte vara större än den ordinarie verksamhetens underskott. Understödet
får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga utgifterna för den ordinarie
verksamheten. Kostnader och underskott för den ordinarie verksamheten, se 1 kap. 3 § i
bokföringsförordningen (1339/1997).
Understödet betalas i enlighet med understödsbeslutet i en post till det konto som sökanden har
uppgett.
Understödsbeslutet innehåller villkor som stödmottagaren bör iaktta.
Miljöministeriet eller en annan myndighet som ministeriet har bemyndigat eller en utomstående
revisor har i enlighet med 16 § i statsunderstödslagen rätt att i samband med utbetalningen av
statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som
gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet.
Stödmottagaren är skyldig att för miljöministeriet förete alla räkenskapsböcker och andra
handlingar som behövs för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.
Stödmottagaren ska utan dröjsmål betala tillbaka ett statsunderstöd eller en del av det som
denne fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund. Stödmottagaren
ska också betala tillbaka statsunderstödet eller en del av det, om det inte kan användas på det
sätt som förutsätts i statsunderstödbeslutet.

