
 

  
 

 

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 §. 

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. 
 

Päiväys 19.5.2017 

HAKUOHJE 
Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen 

korvaamiseen  
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 40.1.h 

Mitä tuki koskee?  
Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen 
korvaaminen vuoden 2016 kalansaaliiden osalta. 
 
Kuka voi hakea korvausta? 

 Oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on 
vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamis-
alueella. 

 Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman 
soveltamisalueella. 

 
Mitä korvauksen saamiseksi vaaditaan? 

 Tukea voidaan myöntää kaupalliselle kalastajalle, 
jonka itse pyytämän saaliin tai sen jalostustuotteiden 
myynnistä kertyneen, tilikausien 2014–16 liikevaihdon 
keskiarvo ylittää 10 000 €. 

 Tuen saajan, joka ei täytä tätä liikevaihtovaatimusta, 
on esitettävä toteuttamiskelpoinen kehittämissuunni-
telma siitä, miten tämä täyttää vaatimuksen kolmen 
vuoden kuluessa tuen maksamisesta. 

 
Kuinka saaliin määrä lasketaan? 
Tuen saajan on oltava rekisteröitynyt kaupallinen kalasta-
ja sekä omistamansa tai vuokraamansa rekisteröidyn 
merellä toimivan kalastusaluksen lisenssinhaltija. 
Raportoitu saalis luetaan aina rekisteröidyn kalastusaluk-
sen lisenssinhaltijan lukuun. 
 
Kuinka paljon tukea voi saada? 
Tuki perustuu hakijan vuoden 2016 rannikkokalastussaa-
liin laskennalliseen arvoon. Tuki on 15 % laskennallisesta 
arvosta, kuitenkin enintään 7 000 €. Jos tuen lopullinen 
määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 €, tukea ei myönnetä. 
 
Saaliin laskennallinen arvo määräytyy Luonnonvarakes-
kuksen tilastoimien alueellisten kalan tuottajahintojen ja 
tuen saajan säädetyssä määräajassa viranomaisille rapor-
toimien saaliiden perusteella. Saaliin laskennalliseen ar-
voon ei huomioida trooli- ja nuottakalastussaaliita.  
 
Tuen saaja voi hyötyä korvauksesta vain kerran kalastus-
vuodelta, eikä voi saada korvausta esim. erikseen yksityi-
senä elinkeinonharjoittajana ja yhteisön (oy, avoin yhtiö, 
ky) osakkaana. 
Miten tukea haetaan? 

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisesti verkkopalvelussa 
(https://hyrra.mavi.fi) Katso-tunnuksilla. Sähköinen haku-
lomake on täytettävä kokonaan jokaisen kentän osalta. 
 
Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman haku-
lomakkeella. Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä kaikki 
hakulomakkeessa vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. 
Mukaan liitettävä arviointilomake on täytettävä koko-
naan. 
Hakemus on allekirjoitettava ja toimitettava osoitteella: 
 
         Varsinais-Suomen ELY-keskus 
         Kalatalouspalvelut 
         PL 36 
         00521 HELSINKI 
 
Käytännön lisäohjeita 
Tukea haetaan yritys- ja yhteisötunnuksella (Y-tunnus). 
Lisäksi yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yksilöi 
itsensä vastuuhenkilöksi henkilötunnuksellaan. 
Oikeushenkilön vastuuhenkilöksi yksilöidään henkilötun-
nuksella se, jolla on allekirjoitusoikeus hakijayhteisössä 
(todistus tästä liitetään hakemukseen). 
 
Miten tuki maksetaan? 
Myönnetty tuki maksetaan yhdessä erässä ilman erillistä 
maksatushakemusta (kertakorvauksena). 
 
Tuki voidaan periä kokonaan takaisin, jos: 

 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät 
ole täyttyneet; 

 tuen saaja ei tukea hakiessaan täytä eikä ole kolmen 
vuoden kuluessa tuen maksamisestakaan täyttänyt tu-
en saajalta edellytettävää liikevaihtovaatimusta; 

 tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puut-
teellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen 
myöntämiseen tai maksamiseen; 

 tuen saaja on kieltäytynyt avustamasta tuen tarkas-
tuksessa; 

 tuen saajan saalis on raportoitu väärin tukijärjestel-
mästä hyötymistarkoituksessa; 

 Euroopan unionin lainsäädäntö sitä edellyttää. 

 

https://hyrra.mavi.fi/

