ASIOIDEN ODOTETTAVISSA OLEVAT KÄSITTELYAJAT VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSESSA
ELY-keskuksen palveluiden odotettavissa olevat käsittelyajat on esitetty alla olevassa taulukossa. Asian
käsittelyn kesto yksittäisessä tapauksessa riippuu kuitenkin aina asian luonteesta ja laadusta sekä
esimerkiksi tarpeesta pyytää asiakkaalta lisäselvitystä.
Arvioidut käsittelyajat edellyttävät kaikissa palveluissa, että hakumenettely on voimassa ja että palveluiden
sähköiset asiointipalvelut ovat käytössä. Tarkempaa tietoa hakemuksesi käsittelyajasta ja prosessista saat
olemalla yhteydessä hakemustasi käsittelevään asiantuntijaan.
Lisätietoja: Timo Metsä-Tokila, puh. 040 750 2442, timo.metsa-tokila@ely-keskus.fi
VARELYn käsittelyajat 1.1.2016 alkaen

Elineinot-vastuualueen palvelut

Käsittelyaika

Kalatalous: Elinkeinokalatalouden hanke - rahoitus

2 kk

Kalatalous: Elinkeinokalatalouden hanke – maksatus

2 kk

Kalatalous: Harkinnanvarainen edistämisavustus - rahoitus

2 kk

Kalatalous: Harkinnanvarainen edistämisavustus - maksatus

14 pv

Kalatalous: Kalastuslain mukaiset lupapäätökset

30 pv

Energiatuet: Energiatuki energiakatselmukseen - rahoitus

30 pv

Energiatuet: Energiatuki energiakatselmukseen - maksatus

2 kk

Energiatuet: Energiatuki investointiin - rahoitus

30 pv

Energiatuet: Energiatuki investointiin - maksatus

2 kk

ESR-projektit: ESR-projektit hankerahoitus - rahoitus

4 kk

ESR-projektit: ESR-projektit hankerahoitus – maksatus

3 kk

Maaseutu: Maaseutuohjelman hanketuki - rahoitus
Maaseutu: Maaseutuohjelman hanketuki – maksatus
Maaseutu: Maaseutuohjelman yritystuki - rahoitus
Maaseutu: Maaseutuohjelman yritystuki – maksatus
Maaseutu: Maatalouden investointituki – rahoitus
Maaseutu: Maatalouden investointituki - maksatus

3 kk valintajakson lopusta
2 kk
2 kk valintajakson lopusta
2 kk
2 kk valintajakson lopusta
45 pv

Maaseutu: Nuoren viljelijän aloitustuki - rahoitus

2 kk valintajakson lopusta

Maaseutu: Maaseutuohjelman Leader-tuki – rahoitus

3 kk hakemuksen saapumisesta

Maaseutu: Maaseutuohjelman Leader-tuki - maksatus

3 kk

Yritykset: Yrityksen kehittämisavustus – rahoitus

3 kk

Yritykset: Yrityksen kehittämisavustus - maksatus

3 kk

Yritykset: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus – rahoitus

3 kk

Yritykset: Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus - maksatus

3 kk

Yritykset: Yritysten kehittämispalvelut, analyysi - rahoitus

14 pv

Yritykset: Yritysten kehittämispalvelut, konsultointi - rahoitus

14 pv

Ympäristö-vastuualueen palvelut

Käsittelyaika

Jätteet: Jätehuoltorekisteriin hyväksyminen, uusi toiminta

7 pv

Luonnonsuojelu: Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta

6 kk

Luonnonsuojelu: Lupa rauhoitetun eläimen hallussapitoon

3 kk

Luonnonsuojelu: Poikkeamispäätökset luonnonsuojelulain mukaisesta lajien
suojelusta

3 kk

Luonnonsuojelu: Rauhoitusmääräyksistä poikkeamiset

3 kk

Rakentaminen: Rakennussuojelupäätökset

12 kk

Rakentaminen: Rakentamisen poikkeamislupapäätökset

6 kk

Päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

45 pv

Päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

30 pv

Y-vastuualueen maksatukset (rakennusperintö, vesihuolto, saariston ympäristön
hoito ym.)

2 kk

