
 PÄÄTÖS   1 (3) 
   
   
  15.4.2020 VN/8699/2020 
 
 

   

 

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 

 

Jakelun mukaan   

 
 
 
 
 

 

 
MÄÄRÄAIKAISEN HAKUMENETTELYN AVAAMINEN  

 
 

TAUSTA Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen asetuksen 
kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 §:n 2 momentin mukaan 
maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että tuki myönnetään määrätyille toimenpi-
teille määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin 
päättää hakuajan asettamisesta ja hakumenettelyn aloittamisesta.  

Lain 21 §:n mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää tuen myöntämi-
sestä. Lain 18 §:n 2 momentin mukaisessa hakumenettelyssä maa- ja metsätalous-
ministeriö voi kuitenkin päättää, että ELY-keskus tekee päätöksen saatuaan asiasta 
maa- ja metsätalousministeriön lausunnon. ELY-keskus voi poiketa ministeriön lau-
sunnosta vain, jos tuen myöntäminen olisi Euroopan unionin tai kansallisen lainsää-
dännön taikka toimintaohjelman vastaista tai jos sillä ei ole riittävää määrärahaa toi-
menpiteen rahoittamiseen. 

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamal-
laan päätöksellä päättänyt, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suo-
men toimintaohjelman 2014–2020 toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa 
tukea ainoastaan määräaikaisessa hakumenettelyssä. Päätöksen mukaan määräai-
kaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä ilmoituksella. 
 
Valtioneuvoston kanslia on 23.3.2020 tekemällään päätöksellä hyväksynyt Euroopan 
meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan varojen vuoden 2020 käyttö-
suunnitelman (VNK/887/05/2016, VN/6626/2020). Käyttösuunnitelman mukaisesti 
avoin hakumenettely järjestetään seuraavissa teemoissa:  
 
1. Meriklusterin kehittäminen 
Hankkeiden tulisi edistää kestävää sinistä taloutta vahvistamalla klusteriyhteistyötä 
sekä Suomessa että kansainvälisesti, lisäämällä alan tunnettuutta ja houkuttelevuutta 
erityisesti nuorison parissa ja kehittämällä vuoropuhelua meriklusterin ja päättäjien 
sekä kansalaisten kanssa. 
 
2. Innovatiiviset toimet Itämeren tilan parantamiseksi 
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PÄÄTÖS Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä Euroopan meri- ja kalatalousra-
haston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 toimenpiteiden määräaikaisen hakume-
nettelyn alla mainituissa toimenpiteissä sekä ilmoittaa käytettävissä olevan enimmäis-
rahoituksen kuhunkin toimenpiteeseen. 

  

Toimenpide ((EU) N:o 508/2014) Enimmäisrahoitus 

Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittä-
minen (art. 43.1.3 ja 44.1.f) 

1 500 000 euroa 

Meripolitiikka (art. 80) 265 000 euroa 

 
 Meripolitiikan hankkeissa tuen määrä voi olla enintään 100 % julkisten hakijoiden koh-

dalla ja enintään 60 % yksityisten hakijoiden kohdalla. Mikäli haettava tuki myönnetään 
valtiontukena, noudatetaan vähämerkityksisen tuen periaatteita komission asetuksen 
1407/2013 mukaisesti. ELY-keskus tekee ratkaisut hakemuksiin saatuaan valtioneu-
voston kanslian lausunnon Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan kansalli-
sen lain 1093/2014 23 §:n mukaisesti. 

 
 Hakuaika alkaa 17.4.2020 päättyy 28.5.2020. Hakemukset on jätettävä viimeistään 

haun päättymispäivänä rahaston Hyrrä-tietojärjestelmään puoleenyöhön mennessä tai 
kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella klo 16.15 mennessä. Hakulomakkeet 
satamahaun osalta toimitetaan Lapin, Pohjois-Savon tai Varsinais-Suomen ELY-kes-
kukseen ja meripolitiikan osalta Varsinais-Suomen ELY-keskukseen.   

 
 ELY-keskusten tulee tiedottaa hakumahdollisuudesta viipymättä.  
 
 
 
 
 
Osastopäällikkö Marja Kokkonen 
 
 
 
 
Asiantuntija  Saana Tarhanen 
 
 
 
 
 
 
JAKELU Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset 
 
 
 
TIEDOKSI MMM, SITA 
 MMM, HAKE/OTA 
 KEHA-keskus 
 Kalatalouden toimintaryhmät 
 Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmä   
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