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MÄÄRÄAIKAISEN HAKUMENETTELYN AVAAMINEN HYLKEIDEN JA MERIMETSOJEN AIHEUTTAMIEN 
SAALISVAHINKOJEN KORVAAMISEKSI 

TAUSTA Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen asetuksen kansalli-
sesta täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsäta-
lousministeriö voi päättää, että tuki myönnetään määrätyille toimenpiteille määräaikaisessa ha-
kumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin päättää hakuajan asettamisesta ja 
hakumenettelyn aloittamisesta.  

  
 Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamallaan pää-

töksellä linjannut, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjel-
man 2014−2020 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikai-
sissa hakumenettelyissä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen 
tehtävällä ilmoituksella.  

 
PÄÄTÖS Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien 

saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 
N:o 508/2014 artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen kor-
vausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 
2014−2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2020 aikana pyydetyn saaliin lasken-
nallista korvaamista.  

 
 Hakuaika on 1.9.−1.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä säh-

köisesti rahaston tietojärjestelmään (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön men-
nessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 1.11.2021 klo 16.15 mennessä ELY-
keskuksen kirjaamoon.  

 
 Koronaepidemiasta johtuvien etätyö- ja turvallisuusmääräysten vuoksi hakemukset jätetään 

ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palveluun. Sähköisesti saapuneet hakemukset käsitellään ensin 
etätyömääräyksestä ja koronaepidemian tilanteesta johtuen. Kirjallisesti saapuneet hakemuk-
set käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen.  

  
 Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa liitteenä olevat toimenpidekohtaiset hakuohjeet. 
 
 ELY-keskusten tulee tiedottaa viipymättä hakumahdollisuudesta.  
 
 
 Osastopäällikkö, ylijohtaja  Tuula Packalen 
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LIITTEET Hakuohje hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseen 
 Ansökningsanvisning Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och skarvar 
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