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

kuttavan 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 

Kestävä kalastus 

Kalastuksen neuvontapalvelut 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 27; art.44.3 

 
Tukea voidaan myöntää mm. 

 toteutettavuustutkimuksiin ja neuvontapalveluihin 

 ympäristön kestävyyttä koskevaan asiantuntijaneuvon-

taan, jossa keskitytään kalastustoiminnasta meren, 

maan ja makean veden ekosysteemeille aiheutuvien 

kielteisten vaikutusten vähentämiseen ja mahdolli-

suuksien mukaan eliminointiin 

 liiketoiminta- ja markkinointistrategioita koskevan asi-

antuntijaneuvonnan tarjontaan. 

 

Kuka voi saada tukea? 

 Toimijat, kalastajajärjestöt, tuottajajärjestöt mukaan lu-

kien tai julkisoikeudelliset elimet. 

 Tieteellisten, akateemisten, ammatillisten tai teknisten 

elinten tai taloudellista neuvontaa antavien yhteisöjen, 

joilla on vaadittava pätevyys, tulee vastata yllä maini-

tuista toteutettavuustutkimuksista, neuvontapalveluista 

ja neuvonnasta.  

 

Tukea ei myönnetä jos 

 hakija on rikkonut yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 

 hakija on syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n 

osalta 

 hakijalla on EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuva 

maksamaton takaisinperintäpäätös. 

 

Tukeen vaikuttavat valintaperusteet (min. 40 pistettä): 

 Hankkeella edistetään yrityksen kilpailukykyä tai pa-

rannetaan kannattavuutta (pisteet 40). 

 Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdolli-

suuksien tai markkinointistrategioiden käyttöönottoa 

(pisteet 40). 

 Hankkeella vähennetään kalastustoiminnasta ekosystee-

meille aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia (pisteet 40).  

 

Kuinka paljon tukea voi saada? 

 Kalastajien omissa hankkeissa tuki voi olla enintään 50 

% kokonaiskustannuksista. Pienimuotoisissa rannikko- 

ja sisävesikalastuksen hankkeissa tuki voi olla enintään 

60 % 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 verkko-

palvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html). 

Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yksilöi 

itsensä vastuuhenkilöksi henkilötunnuksellaan. Oi-

keushenkilön vastuuhenkilöksi yksilöidään henkilö-

tunnuksella se, jolla on allekirjoitusoikeus hakijayhtei-

sössä (todistus tästä liitetään hakemukseen). Sähköisen 

hakulomakkeen jokainen kenttä on täytettävä. 

 Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman 

hakulomakkeella toteuttamispaikan ELY-keskuksesta. 

Hakemukseen on liitettävä kaikki hakulomakkeessa 

vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. Arviointilomake on 

täytettävä kokonaan.  

 Kalastajien omiin hankkeisiin tukea voidaan hakea jat-

kuvasti. Muuten tukea haetaan määräaikaisessa haku-

menettelyssä. 

 

Tuen maksatuksen hakeminen: 

 Maksuhakemus tehdään sähköisesti verkkopalvelussa 

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

köisen maksuhakemuksen toimittaminen ei ole mah-

dollista, maksatusta haetaan KEHA-keskukselta toi-

mintaohjelman maksuhakemuslomakkeella. 

 

Tuki voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, jos 

 tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole 

täyttyneet 

 kalastaja ei ole täyttänyt kolmen vuoden kuluessa suun-

nitelmaa 10 000 euron liikevaihtovaatimuksesta 

 tuensaaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteelli-

sen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myön-

tämiseen tai maksamiseen 

 tuensaaja on luovuttanut ilman ELY-keskuksen lupaa 

tuetun investoinnin kohteen ennen tukipäätöksessä ase-

tetun 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. 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
http://www.merijakalatalous.fi/

