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Johdanto 
 
Meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman seurantakomitea on Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoasetuksen (508/2014) 113 artiklan mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt 
rahoitettavien toimien valintaperusteet 4.5.2015. 

 
1 Yleiset tukiedellytykset 
 
Yleiset tukiedellytykset ovat pääsääntöisesti EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia 
vaatimuksia, joista rahoittajan tulee varmistua ennen hankkeen hyväksymistä. Yleiset 
tukiedellytykset otetaan huomioon rahoittajan tarkastuslistassa. Mikäli jokin yleinen tukiedellytys 
ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.  

 
2 Toimenpidekohtaiset valintaperusteet 
 
Hankkeiden valintaperusteilla pyritään nostamaan esille parhaita ja vaikuttavimpia hankkeita 
toimintaohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Sen vuoksi valintaperusteissa korostetaan ohjelman 
päämääriä tukevia teemoja ja painotuksia. Hankkeen tulee edistää valintakriteerien mukaisia 
tavoitteita ja painotuksia riittävällä tavalla, jotta se voisi saada kunkin kriteerin mukaiset pisteet.  
 
Hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu vaikuttavuus suhteessa 
haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen hakumenettelyyn, tulee 
hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja 
painotukset tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa.  
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1 Yleiset tukiedellytykset 
 
Hankkeen tulee täyttää kaikki seuraavat tukiedellytykset. Tuen myöntäjän on perusteltava 
hankkeen tarkistuslistassa näiden ehtojen täyttyminen. 
 

Tukiedellytykset Arvio ehdon 
täyttymisestä 

1. Hankkeen toimenpiteet ovat toimintaohjelman tavoitteiden 
mukaisia 

kyllä/ei 

2. Hakija on oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen 
henkilö 

kyllä/ei 

3. Hakijalla on toimipaikka tai asuinpaikka Suomessa kyllä/ei 

4. Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva, 
tavoitteellinen ja konkreettinen suunnitelma 

kyllä/ei 

5. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen 
toteuttamiseksi 

kyllä/ei 

6. Hakija ei ole syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n osalta kyllä/ei 

7. Hankkeelle varatut resurssit ovat oikeassa suhteessa hankkeen 
toteuttamiseksi ja hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

kyllä/ei 

8. Hakijalla on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun 
toiminnan jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se 
hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta 

kyllä/ei 

9. Hakijalla ei ole EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuvaa 
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole 
maksettu 

kyllä/ei 

10. Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava 
ammattitaito 

kyllä/ei 

11. Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena  kyllä/ei 

12. Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen 
toteutumiseen 

kyllä/ei 

13. Hakija ei ole syyllistynyt vakavaan rikkomukseen asetuksen (EY) 
N:o 1005/2008 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 90 artiklan 1 kohdan nojalla 

kyllä/ei/ei koske 
hanketta 

14. Hakijalla ei ole alusta LIS-alusluettelossa kyllä/ei/ei koske 
hanketta 

15. Hanke on luonnonvarojen kestävän käytön periaatteiden 
mukainen 

kyllä/ei 

16. Hanke ei ole korvausinvestointi (ei koske kalastusalusten 
moottoreiden vaihtoa) 

kyllä/ei 

17. Hakija ei ole syyllistynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2008/99/EY 3 ja 4 artiklassa säädettyihin rikoksiin, jos 
tukea haetaan vesiviljelyhankkeisiin.  

kyllä/ei/ei koske 
hanketta 
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2. Toimenpidekohtaiset valintaperusteet 
 
Jos valinta perustuu jatkuvaan hakuun, hankkeen tulee saada määritetty vähimmäispistemäärä. 
Määräaikaisessa hakumenettelyssä pisteiden perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjes-
tykseen ja pisteitä painotetaan hakuilmoituksessa mainittavalla tavalla.  

2.1 Unionin prioriteetti 1: Kestävä kalastus 

Kalastuksen innovointi (art. 26; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastuksen neuvontapalvelut (art. 27; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hankkeella edistetään yrityksen kilpailukykyä tai parannetaan 
kannattavuutta 

40 

Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai 
markkinointistrategioiden käyttöönottoa 

40 

Hankkeella vähennetään kalastustoiminnasta ekosysteemeille aiheutuvia 
kielteisiä vaikutuksia 

40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
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Osaaminen ja vuoropuhelu (art. 29.1,2; art. 44.1.a) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kaupallisten kalastajien tai heidän puolisoidensa 
kalastukseen liittyvän ammatillisen osaamisen kehittämistä tai uusien 
tietojen, taitojen ja käytäntöjen levittämistä ja soveltamista 
yritystoiminnassa 

40 

Hanke edistää kalastuksen ja siihen liittyvien sidosryhmien verkostoitumista 
ja rakentavaa vuoropuhelua 

40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Toiminnan monipuolistaminen (art. 30; art. 44.4) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 20 

Hanke monipuolistaa kalastajien tulonlähteitä  20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Nuorten kalastajien tuki (art. 31; art. 44.2) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hakija on alle 40-vuotias 20 

Hakijalla on riittävä osoitettu ammattitaito (koulutus tai työhistoria) 20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Terveys ja turvallisuus kalastuksessa (art. 32; art. 44.1.b) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke parantaa terveyttä tai turvallisuutta kalastuksessa kyllä/ei 

 

Kiintiöjärjestelmien hallinnointi (art. 36) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hankkeella edistetään alus- tai kalastajakohtaisten tai muiden uusien 
kalastuksen hallinnointijärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa  

kyllä/ei 
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Kalastuksen ympäristöinvestoinnit (art. 38; art. 44.1.c) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalastajien ja suojeltujen lajien (esim. saimaannorppa ja 
muut hylkeet sekä merimetsot) rauhanomaista rinnakkaiseloa 

20 

Hanke vähentää saimaannorpan ja muiden hylkeiden kalastukselle 
aiheuttamia vahinkoja 

20 

Hanke parantaa kalastuksen valikoivuutta 20 

Hanke tukee poisheittämisen ja sivusaaliiden vähentämistä 10 

Hanke vähentää kalastuksen ekosysteemille aiheuttamia vahinkoja 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastuksen ympäristöinnovointi (art. 39; art. 44.1.c) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalastajien ja suojeltujen lajien (esim. hylkeet ja merimetsot) 
rauhanomaista rinnakkaiseloa 

20 

Hanke vähentää hylkeiden kalastukselle aiheuttamia vahinkoja 20 

Hanke parantaa kalastuksen valikoivuutta 20 

Hanke tukee kadonneiden pyydysten keräämistä 20 

Hanke tukee poisheittämisen ja sivusaaliiden vähentämistä 20 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

20 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1.a) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hankkeella edistetään meressä olevien jätteiden tai kadonneiden 
pyydysten keräämistä  

kyllä/ei 

 

Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40.1.b-g, i; art. 44.6 ) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia 40 

Hanke edistää kansallisen kalatiestrategian toteuttamista 40 

Hanke parantaa kalakantojen monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta 20 

Hanke toteutetaan kansalaisten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 



9 
 

Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (art. 40.1.h) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on toimintaohjelman tukiedellytysten mukainen kyllä/ei 
 

Kalastusaluksen moottorinvaihto (art. 41.2; 44.1.d) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke parantaa aluksen energiatehokkuutta ja taloudellisuutta 15 

Hanke mahdollistaa biopolttoaineiden hyödyntämisen kalastustoiminnassa 15 

Hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tai epäpuhtauspäästöjä  15 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

30 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Saaliin arvon lisääminen (art. 42; 44.1.e)  

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen tai sivuvirtojen 
taloudellista hyödyntämistä 

20 

Hanke edistää silakan tai kilohailin elintarvikekäyttöä 10 

Hanke tukee hakijan toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden 
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

20 

Hanke edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa 10 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 10 

Hanke parantaa kalan laatua tai toiminnan hygieniaa 20 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43.1,3; art. 44.1.f) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Pisteet 

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän kansallisen 
kalasatamaselvityksen prioriteettikohde 

40 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen tai sivuvirtojen 
taloudellista hyödyntämistä  

20 

Hanke edistää silakan tai kilohailin elintarvikekäyttöä 20 

Hanke tukee hakijan toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai palveluiden 
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

20 

Hanke edistää kalan alkutuottajien yhteistyötä 20 

Hanke parantaa kalan markkinoille saattamisen logistiikkaa 20 
 
Vähimmäispistemäärä 40 
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Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Trygga förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat strömmingsfiske 20 

Förbättra möjligheterna för landning av strömming i stor skala 20 

Förbättrad logistik för småskaligt kustfiske  40 
 
Minimum 40 p 
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2.2 Unionin prioriteetti 2: Kestävä vesiviljely 

 

Vesiviljelyn innovointi (art. 47) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn investoinnit (art. 48.1.a-d, f-h) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 30 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien (esim. kiertovesi- tai avomerikasvatus) tai palveluiden 
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

30 

Hanke kohdistuu vesiviljelylaitoksen suojaamiseen hylkeiden aiheuttamilta 
vahingoilta 

40 

Hanke vähentää vesiviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia  20 

Hanke edistää resurssi- tai energiatehokkuutta tai kiertotaloutta 20 

Hanke edistää viennin kasvattamista 10 

Hanke on hyväksytyn sijainninohjaussuunnitelman mukainen 10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn neuvontapalvelut (art. 49) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hankkeella edistetään kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 10 

Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai 
markkinointistrategioiden käyttöönottoa 

40 

Hanke liittyy vesiviljelytoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin 40 

Hanke edistää vesieläinten terveyttä ja hyvinvointia 40 

Hanke edistää vesiviljelylaitosten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
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Osaaminen ja verkottuminen (art. 50)  

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää vesiviljelyalan toimijoiden ammatillisen osaamisen 
kehittämistä tai uusien tietojen, taitojen ja käytäntöjen levittämistä ja 
soveltamista yritystoiminnassa 

40 

Hanke edistää vesiviljelyalan ja siihen liittyvien sidosryhmien 
verkostoitumista ja rakentavaa vuoropuhelua 

40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyalueiden kehittäminen (art. 51) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Manner-Suomessa: Hanke edistää vesiviljelyn kansallisen 
sijainninohjaussuunnitelman toteuttamista 

20 

För Åland: Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings 
principer för genomförandet av programmet. 

20 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 20 

Hanke vähentää vesiviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Eläinten terveys ja hyvinvointi (art. 56) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke on Euroopan komission hyväksymän hävitysohjelman mukainen 40 

Hanke kehittää kalojen terveyttä tai hyvinvointia edistäviä menetelmiä tai 
käytäntöjä 

40 

Hanke kehittää kalatautien torjunta- tai hoitomenetelmiä 40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn vakuutusjärjestelmät (art. 57) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on erikseen hyväksyttyjen vakuutusjärjestelmän ehtojen mukainen kyllä/ei 
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2.3 Unionin prioriteetti 3: Yhteisen kalastuspolitiikan toteuttaminen 

Valvonta (art. 76.2.a-d, f-l) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalastuksen valvonnan EU:n prioriteettien mukainen kyllä/ei 

 

Valvonta-alukset (art. 76.2.e) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalastuksen valvonnan EU:n prioriteettien mukainen kyllä/ei 

 

Tiedonkeruu (art. 77) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on hyväksytyn EU:n tiedonkeruuohjelman mukainen Kyllä/ei 
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2.4 Unionin prioriteetti 4: Alueellinen kehittäminen 

 

Paikalliset kehittämishankkeet (art. 63) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalatalouden toimintaryhmän paikallisen strategian mukainen Kyllä/ei 
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2.5 Unionin prioriteetti 5: Kalan jalostus ja kauppa 

 

Tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat (art. 66) 

 

Valintaperuste Arvio  

Hanke edistää hyväksytyn tuottajajärjestön toimintaa kyllä/ei 

 

Markkinoiden kehittäminen (art. 68) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää paikallisesti tuotetun kalan arvon lisäämistä 20 

Hanke lisää yleistä tietoisuutta kalatalouden yritystoiminnasta ja sen 
vaikutuksista 

20 

Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa 20 

Hanke parantaa kalatuotteiden jäljitettävyyttä 20 

Hanke edistää erityisesti uusien tuotteiden, luomutuotteiden tai 
ympäristösertifioitujen tuotteiden markkinoille pääsyä 

20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen hyödyntämistä 20 

Hanke edistää kalatuotteiden vientiä 20 

Hanke edistää tuottajajärjestöjen perustamista 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (art. 69) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää paikallisesti tuotetun raaka-aineen arvon lisäämistä 20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen hyödyntämistä 20 

Hanke tukee yrityksen/yritysten toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

10 

Hanke edistää viennin kasvattamista 10 

Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa 10 

Hanke edistää kasvuhakuista yritystoimintaa 10 

Hanke vähentää toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia 10 

Hanke edistää resurssitehokkuutta tai kiertotaloutta 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
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2.6 Unionin prioriteetti 6: Yhteinen meripolitiikka 

 

Merivalvonta (art. 80.1.a) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Meriympäristön suojelu (art. 80.1.b) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings principer för 
genomförandet av programmet. 

ja/nej 

 

Meripolitiikan kehittäminen (art. 80.1.c) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings principer för 
genomförandet av programmet. 

ja/nej 
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2.7 Tekninen tuki 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on MMM:n hyväksymän käyttösuunnitelman mukainen Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet är i enlighet med landskapsregeringens principer för 
genomförandet av programmet 

ja/nej 

 


