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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
PL 30, 00023 Valtioneuvosto 

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET 
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30, 00023 Statsrådet 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 
Hallituskatu 3 A, Helsinki 
P.O. Box 30, FI-00023 Government,Finland 

 

 
OHJE TUENHAKIJOILLE EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON ENNAKKOMAKSUISTA, TU-
KITASOJEN KOROTUKSESTA JA KALASATAMIIN LIITTYVIEN TOIMENPITEIDEN RAHOITTAMISESTA 
KORONAKRIISITILANTEESSA 
 
 
Tähän ohjeeseen on koottu tietoa tuensaajille Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjel-
massa 2014−2020 käytössä olevista toimista, joilla helpotetaan kalatalousalan tilannetta koronakriisin aikana.  

Tuensaajien on mahdollista hakea ennakkomaksua, kalasatamien rahoittamista koskevaa  ohjeistusta on tar-
kennettu ja tukitasojen harkinnanvarainen nostaminen on mahdollista. Toimet ovat käytettävissä COVID-19-
koronavirusepidemian puhkeamiseen liittyvissä hankkeissa, joilla pyritään sopeuttamaan yritystoimintaa epi-
demian aiheuttamiin muutoksiin.  

Myöhemmin käyttöön tulevista muista tukitoimista ohjeistetaan erikseen.  

 

Ennakkomaksut 

Ennakkomaksua voidaan tällä hetkellä maksaa kehittämishankkeille. Lisäksi lakimuutos, joka mahdollistaisi 
ennakkomaksun maksamisen investointihankkeisiin, on vireillä. Investointihankkeiden ennakkomaksujen mah-
dollisuudesta tiedotetaan erikseen merijakalatalous-sivulla.   

Ennakkoa voidaan maksaa, jos se on tuensaajan aseman ja tuettavan toimenpiteen toteutuksen kannalta pe-
rusteltua. Perustelun tulee liittyä koronavirusepidemian puhkeamiseen. Ennakkona voidaan maksaa enintään 
70 % myönnettävästä avustuksesta.  
 
Näin haet ennakkoa:  

 Ilmoita tukihakemuksessa tarpeesta ennakkomaksulle sekä perustelut ennakon maksamiselle. 

 Ennakon tulee kohdistua pääsääntöisesti sille kululajille, joka tulee todennäköisimmin toteutumaan 
täysimääräisenä. Esitä silti hakemuksessa tarkka suunnitelma hankkeesta ja sen kustannuseritte-
lystä. ELY-keskus tekee sen perusteella yksinkertaistetun kustannusjaottelun.  

 
Ennakon hakeminen maksuun:  

 Tee maksuhakemus normaalisti Hyrrässä.  

 Hae ennakkoa omana maksueränään. Älä hae sen yhteydessä toteutuneita kustannuksia.  

 KEHA-keskus maksaa ennakon tukipäätöksen mukaisesti. Ennakon maksuhakemuksen yhteydessä 
ei tarvitse toimittaa asiakirjoja hankkeen toteutumisesta.  

 Kun hanke on toteutettu, hae loput kustannukset maksuun joko välimaksuina tai suoraan loppumak-
suna. Jos ennakkoa on myönnetty täydet 70 %, ei kannata hakea välimaksuja vaan suoraan loppu-
maksu, kun hanke on päättynyt.  

 Loppumaksatuksessa tai mahdollisissa välimaksuissa tulee esittää selvitys (kirjanpidon pää- ja päivä-
kirjaotteet tai meno- ja maksutositteet) hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista eli ennakon 
käytöstä ja sen yli menevästä osuudesta.  

 Loppumaksun suuruus on hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset vähennettynä maksetun en-
nakon määrällä, kuitenkin siten, että ennakko ja loppumaksu yhteensä ovat enintään tukipäätöksessä 
myönnetty tukimäärä. 

 Jos hanke ei ole toteutunut täysimääräisesti ja tukea on maksettu liikaa, hakija on velvollinen palaut-
tamaan liikaa maksetun tuen KEHAn tulotilille IBAN FI96 5000 0120 3179 78 (Osuuspankki). 
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Kalasatamiin liittyvien toimenpiteiden rahoittaminen 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on ohjeistanut 5.4.2019 EMKR-tukien myöntämisestä ja hallinnoimisesta. Oh-
jeen mukaan  
 

”julkisella tuella rakennettuihin kalasataman tiloihin sijoitettavia jalostusinvestointeja ei lähtö-
kohtaisesti voi tukea. Harkinnan mukaan voidaan kuitenkin myöntää tukea sellaisten tuotteiden 
jalostukseen tarkoitettuihin investointeihin, joille ei vielä ole muodostunut markkinoita, tai jos 
kyse on hyvin pienimuotoisesta jalostuksesta. Tuen myöntäminen edellyttää, että jalostus ei 
aiheuta vähäistä suurempia häiriöitä kalan markkinoilla”.  

 
Pakkaamiseen liittyviin investointeihin voi tämän ohjeen perusteella saada rahoitusta, mikäli ne liittyvät ko-
ronatilanteesta aiheutuviin tarpeisiin. Siinäkään tapauksessa investointi ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa 
haittaa markkinoille.  
 
 
Tukitasojen harkinnanvarainen nostaminen 
 

Koronavirusepidemialla on vakavia vaikutuksia kalatalouden yritystoimintaan. Toimintaohjelman hal-
lintoviranomaisena toimiva maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosasto katsoo, että ko-
ronavirusepidemian vaikutusten sopeuttamiseen liittyvät investoinnit ovat kalatalouden kehittämisen 
kannalta strategisesti tärkeitä ja korotetun tuen myöntäminen on perusteltua.  Kyseessä on ko-
ronavirusepidemian johdosta sovellettava väliaikainen menettely ja korotettua tukea voidaan myön-
tää silloin, kun se on perusteltua koronavirustilanteesta johtuvien muutosten vuoksi.  

Näin haet korotettua tukea:  

 Korotetun tuen edellytys on, että rahoitettava hanke liittyy perustellusti koronavirusepidemian 
aiheuttamien vaikutusten sopeuttamistoimiin yrityksessä.  

 Perustele hakemuksessa tarve korotetulle tuelle kyseisessä hankkeessa. ELY-keskus arvioi   
perusteet korotetun tuen käytölle tapauskohtaisesti tukipäätöksessä.  

Tuen enimmäismäärien nostamista voidaan harkita seuraavasti: 

 Investointihankkeissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 40 %, voidaan tasoa perustellusta 
syystä korottaa 50 %:iin. 

 Jalostuksen ja tukkukaupan investoinneissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 20 %, voidaan 
tasoa perustellusta syystä korottaa 35 %:iin. Mikäli kyse on uutuusarvoltaan merkittävästä 
investoinnista tai se liittyy vajaasti hyödynnettyjen lajien jalostukseen, tukea voidaan korottaa 
50 %:iin.  

 Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen ja sisävesikalastukseen liittyvien toimien osalta, 
joissa tuen taso olisi normaalisti 50 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 60 %:iin. 
Kollektiivisissa toimissa voidaan tukitasoa korottaa enintään 80 %:iin.  

Hankintalaki on huomioitava julkisen tuen ollessa yli 50 % ja EU-kynnysarvojen tai kansallisten kyn-
nysarvojen ylittyessä.  

Käänny aina ensimmäisenä alueesi ELY-keskuksen puoleen, mikäli sinulla on kysyttävää Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston tuista.  
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ELY-keskusten yhteystiedot:  

Varsinais-Suomen ELY-keskus 

Pohjois-Savon ELY-keskus 

Lapin ELY-keskus 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-varsinais-suomi
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14251
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-lappi?p_p_id=122_INSTANCE_aluevalinta&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=14253

