
   

 HAKUOHJE 
Erityisavustukset kalatalouden alueelliseen 
edistämiseen vuonna 2015 

AVUSTETTAVA TOIMINTA 
 
Avustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja 
hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, 
kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijal-
la ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalas-
tuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka 
edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten 
hoito-ohjelmien ja strategioiden (ml. kansallinen rapustra-
tegia), asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-
ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian 
tavoitteita. Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yh-
den ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sil-
le ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toimin-
nasta. 
 
Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2015 
haussa ovat: 
 
• luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaa-

minen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, 
vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen, 
raputaloudelliset käyttö- ja hoitosuunnitelmat; pää-
sääntöisesti ei istutuksiin)  

• kalastusharrastuksen edistäminen  
• kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvonta-

suunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toiminta-
tavat). 

 
Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikutta-
vuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toi-
minnan kohderyhmä. 
 
AVUSTUKSEN SAAMISEN EHDOT 
 
Avustuksiin sovelletaan kalastuslakia (286/1982) ja valti-
onavustuslakia (688/2001). 
 
Avustuksen saamisen ehtoja ovat: 
 
• käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys 

ja yleishyödyllisyys 
• tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laatuun ja laa-

juuteen nähden 
• tarpeellisuus hakijan saamiin muihin julkisiin tukiin 

nähden 
• avustuksella ei saa olla kilpailua ja markkinoiden toi-

mintaa vääristäviä vaikutuksia. 
 

Avustusta voivat saada oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja 
yritykset. Avustusta saa käyttää ainoastaan valtionavus-
tuspäätöksen mukaiseen tarkoitukseen. ELY-keskus voi 
varata osan määrärahasta myöhemmin jaettavaksi. 
 
Hankkeiden on oltava ajallisesti rajattuja, yhteistä etua 
koskevia ja hankkeen tulosten tulee olla julkisia. Hankkeet 
voivat olla yksi- tai useampivuotisia. ELY-keskus ei kui-
tenkaan sitoudu jatkorahoitukseen, vaan edistämis-
avustuksesta päätetään vuosittain ELY-keskukselle osoi-

tettavan hakemuksen ja käytettävissä olevan määrärahan 
puitteissa. Hankkeet on pyrittävä toteuttamaan yhteiskun-
nan kannalta edullisimmalla tavalla. Ne on tarvittaessa 
kilpailutettava noudattaen lakia julkisista hankinnoista 
(348/2007). Hankkeisiin liittyvästä työstä ei saa maksaa 
korkeampaa palkkaa kuin asianomaisessa yhteisössä tai 
yrityksessä vastaavasta työstä muuten maksettaisiin. 
 
Pääsääntöisesti ELY-keskus ei myönnä avustuksena täyt-
tä määrää hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu tarvit-
tava rahoitus voi sisältää myös kuntien, yritysten, osakas-
kuntien tai kalastusalueiden varoja. Kalastusalueiden 
avustuspäätöksissä otetaan huomioon myös kalastusalu-
een toimintamäärärahan käyttö. Tästä syystä avustusha-
kemukseen tulee liittää myös kalastusalueen hankevuotta 
koskeva tai sen vielä puuttuessa viimeisin tulo- ja meno-
arvio. 
 
Omarahoitus voi sisältää myös talkootyötä tai luontais-
suorituksia. Oman työn ja talkootyön hintana käytetään 10 
euroa työtuntia kohden lukuun ottamatta koneellisesti 
suoritettua maansiirtotyötä, jonka hyväksyttävät kustan-
nukset ovat 30 euroa tehtyä työtuntia kohden. Tarvikkei-
den, kuten soran tai puutavaran hintana käytetään paik-
kakunnan vastaavaa hankintahintaa, jolla tarvikkeet ovat 
tavanomaisesti saatavilla. Työn ja tarvikkeiden osuudet 
otetaan huomioon vain, jos niistä esitetään hyväksyttävä 
selvitys. 
 
Mikäli haettava avustus kattaa kaikki kustannukset tai 
suurimman osan niistä, hakemuksessa on erikseen pe-
rusteltava miksi korkea avustusosuus on hankkeen tavoit-
teiden saavuttamiseksi välttämätöntä. 
 
TUEN HAKEMINEN 

 
Avustusta haetaan erillisellä lomakkeella asianomaisesta 
ELY-keskuksesta.  
 
Lomakkeet ovat saatavissa osoitteessa: 
www.mmm.fi/kalastus/avustukset. 
 
Lomakkeita voi tilata myös ELY-keskusten kalatalousvi-
ranomaisilta. Yhteystiedot www.ely-keskus.fi tai ELY-
keskusten puhelinvaihteista. 
 
Hakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot: 
 
• hakijan yhteystiedot 
• hankesuunnitelma, josta ilmenee hankkeen tavoite, 

tehtävät toimenpiteet ja tulokset sekä mahdolliset yh-
teistyökumppanit 

• kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sekä erittely 
hankkeesta saatavista tuloista 

• tiedot muista samaan hankkeeseen haetuista ja saa-
duista avustuksista 

• kalastusalueiden hankevuoden tulo- ja menoarvio tai 
viimeisin tulo- ja menoarvio 

• arvio hankkeen vaikuttavuudesta. 
 


