
               

HAKUOHJE 
24.10.2022 

Toimintalinja 1:  Kestävän kalastuksen ja vesien elol l isten luonnonvarojen ennall istamisen ja 

säilyttämisen edistäminen  

Erityistavoite 1.2:  Energiatehokkuuden l isääminen ja hii l idioksidipäästöjen vähentäminen 

korvaamalla tai nykyaikaistamalla moottoreita  

Toimenpide 1.2.1:  Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen  

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2021/1139 art. 18  

 

Mihin tukea voidaan myöntää 

Euroopan meri-, kalastus- ja 

vesiviljelyrahastosta voidaan myöntää tukea 

enintään 24-metrisen kalastusaluksen 

päämoottorin tai apumoottorin korvaamiseen 

tai nykyaikaistamiseen. 

Kuka voi saada tukea 

 oikeushenkilö, jolla on toimipaikka 

toimintaohjelman soveltamisalueella 

  oikeustoimikelpoinen luonnollinen 

henkilö, jolla on vakituinen 

asuinpaikka toimintaohjelman 

soveltamisalueella 

Tuen saajalla on oltava riittävät taloudelliset 

edellytykset toteuttaa hanke, edellytykset 

kannattavaan toimintaan sekä edellytykset 

vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan 

jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen 

(vähintään 5 vuotta). 

Tuen myöntämisen edellytyksiä 

Valintakriteerien* mukaisesti kaikkien 

hankkeiden on vähennettävä toiminnan 

ilmastovaikutuksia. 

Kalastusalus on ollut kirjattuna unionin 

laivastorekisteriin tai sisävesien 

kalastusalusrekisteriin vähintään 

tukihakemuksen jättämisvuotta edeltävien 

viiden kalenterivuoden ajan ja alus on 

harjoittanut kalastustoimintaa yhteensä 

vähintään 60 päivää tukihakemuksen 

jättämisvuotta edeltävänä kahtena 

kalenterivuotena. 

Pienimuotoista rannikkokalastusta** 

harjoittavien kalastusalusten osalta uuden tai 

nykyaikaistetun moottorin teho (kW) voi olla  

 

 

enintään sama kuin korvattavassa 

moottorissa. 

Muiden osalta edellytetään lisäksi, että uusi 

tai nykyaikaistettu moottori päästää vähintään 

20% vähemmän hiilidioksidia tai kuluttaa 

polttoainetta 20 % vähemmän kuin korvattava 

moottori. 

Mikäli uusi moottori käyttää energiatehokasta 

tekniikkaa ja moottorien ikäero on vähintään 

7 vuotta, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

katsotaan täytetyksi. 

Kuinka paljon tukea voi saada 

Tuki voi olla enintään 40 % 

kokonaiskustannuksista. Tuki on 

harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella. 

Hakemukseen tarvittavat tiedot 

Hakemuksessa tulee olla sen aluksen tunnus, 

johon moottorinvaihtoa haetaan. Hakemuksiin 

tulee liittää myös: 

 Tiedot korvattavan ja uuden moottorin 

tehosta (alusrekisteriote ja tarjous 

uudesta moottorista). 

 Osoitus kustannusten 

kohtuullisuudesta, jos kustannukset 

ylittävät 2 500 € (vertailukelpoiset 

tarjoukset (3 kpl) tai muu selvitys, 

jonka perusteella kustannusten 

kohtuullisuus on mahdollista arvioida). 

 Selvitys ilmastovaikutusten 

vähenemisestä (tiedot korvattavasta 

sekä uudesta moottorista; valmistajan 

tyyppihyväksyntä tai tuotetodistus 

hiilidioksidipäästöjen tai polttoaineen 

käytön vähenemisestä), jos ikäero on 

vähemmän kuin 7 vuotta. 
 



               

*Toimenpidekohtaiset valintakriteerit (min. 

40 pistettä) 

Hanke liittyy pienimuotoiseen rannikko- tai 

sisävesikalastukseen: 10p 

Hanke edistää uusien teknologioiden tai 

toimintatapojen käyttöönottoa: 10p 

Hanke vähentää toiminnan 

ilmastovaikutuksia: 40p 

Korvattava moottori on yli 10 vuotta vanha: 

10p 

Tukea ei myönnetä, jos 

• hakija on syyllistynyt neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1005/2008 42 

artiklan tai asetuksen (EY) N:o 

1224/2009 90 artiklan tai muun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 

antaman lainsäädännön nojalla 

vakaviin rikkomuksiin yhteisen 

kalastuspolitiikan puitteissa; 

• hakija on osallistunut asetuksen (EY) 

N:o 1005/2008 40 artiklan 3 kohdassa 

säädetyllä tavalla unionin LIS-

alusluetteloon merkittyjen 

kalastusalusten toimintaan tai 

hallinnointiin tai ollut niihin 

omistussuhteessa taikka osallistunut 

kyseisen asetuksen 33 artiklassa 

säädetyllä tavalla sellaisen kolmannen 

maan, joka on todettu yhteistyöhön 

osallistumattomaksi kolmanneksi 

maaksi, lipun alla purjehtivan aluksen 

toimintaan tai hallinnointiin tai ollut 

siihen omistussuhteessa; 

• hakija on syyllistynyt petokseen 

EMKR:n tai EMKVR:n osalta; 

• hakijalla on EMKR- tai EMKVR-

rahastoihin kohdistuva maksamaton 

takaisinperintäpäätös 

Tuen takaisinperintä 

Maksettu tuki voidaan periä kokonaan tai 

osittain takaisin valtiolle korkoineen ja tuen 

maksaminen lopettaa, jos: 

 tuen myöntämisen tai maksamisen 

edellytykset eivät ole täyttyneet; 

 tuen saaja on antanut sellaisen 

virheellisen tai puutteellisen tiedon, 

joka on olennaisesti vaikuttanut tuen 

myöntämiseen tai maksamiseen; 

 tuen saaja on luovuttanut ilman 

elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksen lupaa tuen 

kohteena olevan toiminnan tai tuetun 

investoinnin ennen päätöksessä 

mainitun määräajan päättymistä, 

muuttanut tuen kohteena olleen 

omaisuuden käyttötarkoitusta tai 

lopettanut tuetun toiminnan tai 

supistanut sitä olennaisesti; 

 tuen saaja on kieltäytynyt 

avustamasta tarkastuksessa; 

 Euroopan unionin lainsäädännössä 

tätä edellytetään; 

 tuen saaja tekee viiden vuoden 

kuluessa tuen maksamisesta teon, 

josta hänelle määrätään yhteisen 

kalastuspolitiikan 

seuraamusjärjestelmästä ja 

valvonnasta annetun lain (1188/2014) 

52 §:n mukainen seuraamusmaksu tai 

saman lain 62 §:ssä tarkoitetut 

pisteet. 

Takaisinperinnöissä sovelletaan lisäksi 

valtionavustuslain (688/2001) 21 ja 22 §:ssä 

säädettyä. 

Miten tukea ja tuen maksatusta haetaan 

Tukihakemus sekä maksuhakemus tehdään 

Hyrrä-järjestelmässä: 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html 

**Pienimuotoisella rannikkokalastuksella tarkoitetaan kalastustoimintaa, jota harjoittavat: 

kokonaispituudeltaan alle 12 metrin pituiset meri- ja sisävesikalastusalukset, jotka eivät käytä neuvoston 

asetuksen (EY) N:o 1967/2006 (28) 2 artiklan 1 alakohdassa määriteltyjä vedettäviä pyydyksiä.  

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. 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

