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HELMI-elinympäristöohjelman KuntaHELMI
• Erityisavustushauilla kunnille, järjestöille ja yhdistyksille rahoitusta Helmin teemojen
mukaisiin kunnostus- ja hoitotöihin
• Kartoituksia, suunnitelmia ja lupaprosesseja voidaan sisällyttää Kunta-Helmin hankkeisiin
silloin, kun myös konkreettiset kunnostus- tai hoitotoimet tehdään saman hankkeen aikana
tai niihin on muu rahoitus ja osoitettavissa oleva aikataulu. EI rahoiteta taloudellista
toimintaa, virkistyskäytön rakenteita, opastusta.
• Haku todennäköisimmin muiden valtionavustusten aikataulussa syys-lokakuussa 2021.
Rahoitus-% vahvistetaan vuoden 2021 hakuun myöhemmin.
• Haku keskitetään Uudenmaan ELY-keskukseen.

• Lisätiedot: https://ym.fi/helmi
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Kuntien ilmastoratkaisut –ohjelma
• Alueet kuntien ilmastotyön tukena –avustushaku
• Tavoitteena saada kaikki 18 manner-Suomen maakuntaa ilmastotyöhön. Pääpaino pienten ja
ilmastotyötään aloittavien kuntien ilmastotyön aktivoimisessa.
• Hakijana voivat todennäköisesti olla maakuntaliitto, kuntayhtymä, kunta, alueellinen kehitysyhtiö,
ammattikorkeakoulu tai näistä muodostuva konsortio.
• Tullee avoimeksi alkusyksystä 2021
• Rahaa pyritään jakamaan n. 1,5 miljoonaa euroa eli noin 80 000 € maakuntaa kohden.

• YM myönsi alkuvuodesta Kuntien ilmastohankkeet -avustushaussa rahoitusta 45 kuntien ja
alueiden hankkeelle yhteensä 2,6 M€. Uusia vain kunnille suunnattuja hakuja ei ole tiedossa.
• Lisätiedot: https://ym.fi/kuntien-ilmastoratkaisut-ohjelma-2018-2023
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Kestävä kaupunki –ohjelma
• Avustusta kokeiluihin ja kehittämishankkeisiin, joilla tuetaan uusien kestävän
kaupunkikehityksen ratkaisujen testaamista tai jo testattujen ratkaisujen laajentamista.
• Hakijana voivat todennäköisesti olla sekä kunnat että muut y-tunnukselliset toimijat, mutta
jokaisessa hankkeessa tulee olla mukana kunta. Vähintään xx % kiintiö varataan kunnille.
• Vuosien 2021-2022 hakuteemat ja summat tarkentuvat vuoden 2021 aikana. Aiempien
hakujen teemoina ovat olleet mm. sosiaalinen kestävyys ja terveellinen viherympäristö.
• Seuraava haku avautuu kesällä 2021.Tuki enintään 60 % tukikelpoisista kustannuksista.

• Rahallisen avustuksen lisäksi ei-rahallista sparrausta vaikuttavuuteen ja viestintään.
• Lisätiedot: www.kestavakaupunki.fi
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Lähiöohjelman investointi- ja
kehittämisavustus
• Hakukelpoisia YM:n Lähiöohjelmaan hyväksytyt (hankkeet) kunnat ja tutkimuslaitokset
• Kuntien avustuksen on kohdistuttava lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiseen ja
suunnitteluun sekä investointeihin ja hankekokonaisuuden koordinointiin ohjelmaan valituilla
asuinalueilla. Hankkeiden on edistettävä lähiöiden elinvoimaa ja ehkäistävä segregaatiota.
• Tutkimuslaitokset voivat hakea avustusta Lähiöohjelman yhteistyöryhmän hyväksymiin
tutkimushankkeisiin, jotka tuottavat tietoa lähiöiden tilasta, toimista lähiöiden elinvoiman
edistämiseksi tai segregaation vaikutuksista ja ehkäisemisestä.
• Vuoden 2021 haku 1.12.2020-13.1.2021 ja vuoden 2022 haku 1.12.2021-13.1.2022.
Suunniteltu rahoitussumma vuonna 2021-2022 8 milj. €/v. (Koko summa sidottu päätöksin ja
ehdollisin ennakkopäätöksin. Ei todennäköisesti uusia hakuja.)
• Myönnetään Valtion Asuntorahastosta, viranomaisena Asumisen rahoitus- ja
kehittämiskeskus (ARA)
• Lisätiedot: lähiöohjelma https://ym.fi/lahioiden-kehittaminen, avustussivusto
https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Muut_avustukset/Lahioavustus
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Tuki sähköautojen latausinfraan
• Avustusta on mahdollista hakea sähköautojen latausvalmiuksien toteuttamisen edellyttämiin
sähköjärjestelmien muutostöihin asuinkiinteistöillä, ja tietyin edellytyksin myös
pysäköintiyhtiöissä.
• Avustus 35 % hankkeen toteutuneista kustannuksista, tai 50 % jos vähintään puolet
toteutettavista latausvalmiuksista tehdään siten, että niitä voidaan käyttää vähintään 11 kW
latausteholla (jotta tulee riittävästi täyssähköauton tehokkaan latauksen mahdollistavia
latauspisteitä)
• Enimmäissumma avustukselle 90 000 eur/hanke. Valtiontukisääntelyn de minimis –periaate
on voimassa eli yhden toimijan 3 v aikana saama kumulatiivinen tuki ei voi ylittää 200 000 €.

• Lisätiedot: https://www.ara.fi/latausinfra-avustus
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Muita kuntien kannalta kiinnostavia YM:n
kokonaisuuksia
• Puurakentamisen kehittämisohjelma
• Ryhti-hanke
• Kiertotalouden strateginen ohjelma
• Tuulivoimarakentaminen

• EU-komission LIFE-rahoitus ja YM:n jakama LIFE-hankkeiden valmisteluavustus
• Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelman investointikokonaisuudet
• Eri ohjelmissa ja kokonaisuuksissa tarjotaan rahoitushakujen lisäksi myös eirahallista tukea kuntien esiin tuomiin tarpeisiin: asiantuntijasparrausta,
tiedonvaihdon ja verkottumisen tukea, neuvontaa, koulutusta jne.
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