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AVUSTUKSET KALATALOUSALAN NEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
AIHEUTUVIIN KUSTANNUKSIIN 

 
 
Avustettava toiminta 

Avustukset on tarkoitettu kalatalousalan neuvon-
tapalveluja järjestäville tahoille neuvontapalvelu-
jen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. 
Tuen myöntämistä harkittaessa otetaan huomi-
oon neuvontapalveluja järjestävän tahon toimin-
nan vaikuttavuus, laajuus, aktiivisuus, laatu ja ta-
loudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.  
 
Avustuksen saamisen ehtoja ovat: 

 käyttötarkoituksen yhteiskunnallinen hyväk-
syttävyys 

 valtionavustuksen perusteltavuus avustuk-
selle asetettujen tavoitteiden kannalta 

 tarpeellisuus hankkeen tai toiminnan laa-
tuun, laajuuteen tai muihin tukiin nähden 

 avustuksen kilpailuneutraalisuus. 
 
Avustettavan kalatalousalan neuvontapalveluja 
järjestävän tahon tulee olla oikeustoimikelpoinen 
ja sen hallintoa on hoidettava yhdistyslain 
(503/1989) edellyttämällä tavalla.  
 
 
Avustuksen ehdot 

Avustuksiin sovelletaan kalastuslakia (379/2015) 
ja valtionavustuslakia (688/2001). 
 
Myönnettävä avustus ei saa kattaa valtionavus-
tuksen kohteena olevasta toiminnasta aiheutuvien 
kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valti-
onavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavut-
tamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä 
muuta johdu. 
 
Avustuksen saajille voidaan asettaa maa- ja met-
sätalousministeriön toimesta tulostavoitteita, joilla 
ohjataan avustuksen käyttöä. 
 
Jos valtionavustus myönnetään käytettäväksi val-
tionavustuspäätöksen mukaista käyttötarkoitusta 

toteuttavan muun kuin saajan toiminnan tai hank-
keen avustamiseen, valtionavustuksen saajan on 
tehtävä sopimus valtionavustuksen käytöstä, val-
vonnasta ja niiden ehdoista toimintaa tai hanketta 
toteuttavan kanssa. 
 
Tuen hakeminen                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Avustukset neuvontapalveluja järjestävien taho-
jen toimintaan myönnetään hakemuksesta. Avus-
tusta haetaan erillisellä lomakkeella maa- ja met-
sätalousministeriöstä. Rahoituspäätökset teh-
dään erikseen ilmoitettavien hakuaikojen jälkeen 
kerran vuodessa.  
 
Hakulomakkeeseen on liitettävä seuraavat liitteet: 

 järjestön hyväksytty toimintasuunnitelma 

 järjestön hyväksytty talousarvio liitteenä ole-
van talousarvio- ja tiliselvityslomakkeen mu-
kaisella tarkkuudella 

 selvitys muista samaa tarkoitusta varten 
saaduista ja haetuista avustuksista haku-
vuonna ja sitä edeltävänä vuonna 

 tietoja hakijajärjestöstä: 
- yhteisön säännöt 
- hallituksen/johtokunnan kokoonpano 
- henkilökunnan kokonaismäärä 
- jäsenten lukumäärä sekä henkilö- että 

yhteisöjäsenten osalta (tiedot on toimi-
tettava myös jäsenjärjestöjen osalta) 

- jäsenmaksun suuruus 

 järjestön toimintakertomus tai muu vas-
taava selvitys edelliseltä tilikaudelta  

 järjestön tuloslaskelma, tase ja tilintarkas-
tuskertomus edelliseltä tilikaudelta. 

 
Talousarvio tulee olla esitettynä MMM:n tiliselvi-
tyslomakkeen vaatimassa muodossa. 
 
Avustuksen maksaminen 

Avustus maksetaan valtionavustuksen saajalle 
yhtenä tai useampana eränä kustannusten ajoit-
tumisen perusteella. 

 


