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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 asiakirjaksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä. 

 

HAKUOHJE 

Kalatalouden toimintaryhmien paikalliset kehittämishankkeet 
Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 63 

 
 

Tukea voidaan myöntää mm. seuraaviin toimiin, mikäli 

ne sisältyvät paikallisiin strategioihin 

 kalatuotteiden arvon lisäämiseen ja innovoinnin edistä-

miseen koko kalatalouden arvoketjussa 

 toiminnan monipuolistamiseen, elinikäiseen oppimi-

seen ja työpaikkojen luomiseen 

 kalatalouteen liittyviin ympäristöhankkeisiin 

 kalatalouden roolin vahvistamiseen paikallisessa kehi-

tyksessä sekä paikallisten kalavarojen ja mereen liitty-

vien toimintojen hallinnointiin. 

 

Kuka voi saada tukea 

 Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman 

soveltamisalueella, tai oikeustoimikelpoinen luonnol-

linen henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimin-

taohjelman soveltamisalueella.  

 

Tukea ei myönnetä mm. 

 yksityisiin investointeihin 

 hakijalle, joka on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai 

EMKR:n osalta 

 hakijalle, jolla on EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdis-

tuva maksamaton takaisinperintäpäätös 

 korvausinvestointeihin. 

 

Kuinka paljon tukea voi saada 

Tuki on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella. Yleis-

hyödyllisten investointien tuen enimmäismäärä on 80 % 

kokonaiskustannuksista. Yleishyödyllisten kehittämishank-

keiden osalta tuen enimmäismäärä voi olla 100 %, jos ky-

seessä on julkinen tai kollektiivinen tuen saaja, yksityisen 

tuensaajan osalta enimmäismäärä on 60 % kokonaiskustan-

nuksista. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 

1 000 euroa, tukea ei myönnetä. 

 

Miten tukea haetaan 

Tukea haetaan sähköisesti Katso-tunnuksilla verkkopalve-

lussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html). Yksityinen 

elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yksilöi itsensä vastuu-

henkilöksi henkilötunnuksellaan. Oikeushenkilön vastuu-

henkilöksi yksilöidään henkilötunnuksella se, jolla on alle-

kirjoitusoikeus hakijayhteisössä (todistus tästä liitetään ha-

kemukseen). Sähköisen hakulomakkeen jokainen kenttä on 

täytettävä. 

 

Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman haku-

lomakkeella toteuttamispaikan ELY-keskuksesta. Hake-

mukseen on liitettävä kaikki hakulomakkeessa vaadittavat 

asiakirjat ja selvitykset. Arviointilomake on täytettävä ko-

konaan.  

 

Tukea voi hakea jatkuvasti, ellei paikallinen kalatalouden 

toimintaryhmä ole päättänyt soveltaa määräaikaista haku-

menettelyä. 

 

Tuen maksatuksen hakeminen 

Maksuhakemus tehdään sähköisesti verkkopalvelussa 

(https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html). Mikäli sähköisen 

maksuhakemuksen toimittaminen ei ole mahdollista, mak-

satusta haetaan KEHA-keskukselta toimintaohjelman mak-

suhakemuslomakkeella. 

 

Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos 

 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole 

täyttyneet 

 tuensaaja on antanut virheellisen tai puutteellisen tiedon, 

joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai 

maksamiseen 

 tuensaaja on luovuttanut tuetun investoinnin kohteen il-

man ELY-keskuksen lupaa ennen tukipäätöksessä ase-

tetun määräajan päättymistä 

 tuensaaja on kieltäytynyt avustamasta tuen tarkastuk-

sessa 

 EU-lainsäädäntö sitä edellyttää. 
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