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Väärän tiedon antaminen tuesta päättävälle viranomaiselle tuen saamiseen, määrään tai ehtoihin vaikuttamiseksi tai tukeen 

vaikuttavan tiedon salaaminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on säädetty rangaistavaksi rikoslain 29 luvun 5–8 §:ssä. 

 

Tämä ohje on laadittu tiedottamistarkoituksessa ja se kuvaa tukea koskevia edellytyksiä ja sääntöjä pääpiirteissään. Hakuohjetta 

ei ole tarkoitettu sitovaksi ohjeeksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä. 
 

  

HAKUOHJE 

Kalastusaluksen moottorinvaihto 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 41.2; art.44.1.d 

 

 
Mihin tukea voidaan myöntää 

Aluksen pää- tai apukoneiden korvaamiseen tai nykyai-

kaistamiseen 

 

Kuka voi saada tukea  

 Oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on 

vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamis-

alueella. 

 Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman 

soveltamisalueella. 

 Tukea voidaan myöntää kaupalliselle kalastajalle, 

jonka itse pyytämän saaliin tai sen jalostustuotteiden 

myynnistä kertyneen, tuen myöntämistä välittömästi 

edeltäneen kolmen tilikauden liikevaihdon keskiarvo 

ylittää 10 000 €. 

 Tuen saajan, joka ei täytä tätä em. liikevaihtovaatimus-

ta, on esitettävä toteuttamiskelpoinen kehittämissuun-

nitelma siitä, miten tämä täyttää vaatimuksen kolmen 

vuoden kuluessa tuen maksamisesta. 

 

Tuen edellytyksiä 

 Alle 12-metrisillä aluksilla uuden moottorin teho (kW) 

voi olla enintään sama kuin korvattavan moottorin; 

suurempia aluksia koskee tehon vähennysvaatimus. 

 Merialueella korvattavaa moottoria ei saa luovuttaa 

edelleen ilman ELY-keskuksen lupaa. ELY-

keskukselle tulee antaa mahdollisuus tarkastaa korvat-

tava moottori ennen sen vaihtoa. 

 Hakija ei ole rikkonut EU:n yhteisen kalastuspolitiikan 

sääntöjä. 

 Hakija ei ole syyllistynyt petokseen EKTR:n tai 

EMKR:n osalta eikä tällä ole täytäntöönpanokelpoista 

takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole maksettu. 

 Tukea myönnetään ainoastaan kalastusalusten omista-

jille ja ohjelmakaudella ainoastaan kerran samantyyp-

pistä investointia varten samalle kalastusalukselle. 

 

Tukeen vaikuttavat valintaperusteet (min. 40 pistettä) 

 Hanke parantaa aluksen energiatehokkuutta ja talou-

dellisuutta (pisteet 15).  

 Hanke mahdollistaa biopolttoaineiden hyödyntämisen 

kalastustoiminnassa (pisteet 15).  

 Hanke vähentää kasvihuonepäästöjä tai epäpuhtaus-

päästöjä (pisteet 15). 

 Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastuk-

seen tai sisävesikalastukseen (pisteet 30). 

 

 

 

Kuinka paljon tukea voi saada? 

Tuki voi olla enintään 30 % kokonaiskustannuksista. Tuki 

on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella. Jos tuen 

lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 euroa, 

tukea ei myönnetä.  

 

Miten tukea haetaan? 

Tukea haetaan sähköisesti Katso-tunnuksilla verkkopal-

velussa (https://hyrra.mavi.fi). Yksityinen elinkeinonhar-

joittaja (toiminimi) yksilöi itsensä vastuuhenkilöksi hen-

kilötunnuksellaan. Oikeushenkilön vastuuhenkilöksi yksi-

löidään henkilötunnuksella se, jolla on allekirjoitusoikeus 

hakijayhteisössä (todistus tästä liitetään hakemukseen).  

 

Sähköinen hakulomake on täytettävä kokonaan jokaisen 

kentän osalta. 

 

Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman haku-

lomakkeella hankkeen toteuttamispaikan ELY-

keskuksesta. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä kaikki 

hakulomakkeessa vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. Mu-

kaan liitettävä arviointilomake on täytettävä kokonaan.  

 

Tuen hakuaika on jatkuva. 

 

Tuen maksatuksen hakeminen 

Maksuhakemus tehdään sähköisesti verkkopalvelussa 

(https://hyrra.mavi.fi). Mikäli sähköisen maksuhakemuk-

sen toimittaminen ei ole mahdollista, maksatusta haetaan 

KEHA-keskukselta toimintaohjelman maksuhakemuslo-

makkeella. 

 

Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos: 

 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät 

ole täyttyneet. 

 kalastaja ei ole täyttänyt kolmen vuoden kuluessa 

suunnitelmaa 10 000 euron liikevaihtovaatimuksesta; 

 tuensaaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteel-

lisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen 

myöntämiseen tai maksamiseen. 

 tuensaaja on luovuttanut ilman ELY-keskuksen lupaa 

toiselle tuetun investoinnin kohteen ennen tukipäätök-

sessä asetetun määräajan päättymistä. 

 tuensaaja on kieltäytynyt avustamasta tuen tarkastuk-

sessa. 

 EU:n lainsäädäntö sitä edellyttää.  

 

Lisätietoja 

Lomakkeita ja lisätietoja saa ELY-keskuksesta ja osoit-

teesta www.merijakalatalous.fi 
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