
 

 

 
AVUSTUSHAKEMUS 
Avustus halliuroksen poistamisesta 
aiheutuviin kustannuksiin 
Valtioneuvoston asetus 184/2020  

 

                   

Viranomainen täyttää:   8.4.2020 
Saapunut USPA nro 
 
……… / ……… 20…… 

 
 

 
 
Hakija täyttää: (täyttöohjeet sivulla 3) 
1. Hakija on  

□ kaupallinen kalastaja               tai                        □ kalankasvatusta harjoittava yritys 

2. Hakijan nimi 3. Y-tunnus tai henkilötunnus  

  
4. Postiosoite 5. Postinumero ja postitoimipaikka 

  
6. Hakijan puhelinnumero  7. Hakijan sähköpostiosoite 

  
8. Hankkeen toteutuskunta                                                        9. Tilinumero  

                                                                                                 IBAN                                                                    BIC  

                                                IBAN                                             BIC       10. Onko hakija saanut viimeisen 3:n vuoden aikana komission asetuksen (EU) 717/2014 mukaisesti vähämerkityksellistä tukea. 

□ Ei               □ On, hakija sitoutuu toimittamaan selvityksen hakemuksen liitteenä vastaanotetuista tuista kyseistä ajanjaksoa koskien. 

 

Kaupallista kalastajaa koskevat tiedot: 

 

(Huom. Avustushakemuksen on saavuttava Varsinais-Suomen ELY-keskukseen kuukauden kuluessa halliuroksen poistamisesta)  
  
14. Toteutuneet toimenpiteet ja haettavat avustusmäärät  
 Halliuroksia, kpl 

Toteutetut toimenpiteet  
  Alkukäsittely (halliuroksen siirtäminen rantaan) ja halliuroksen alaleuan lähettäminen Luonnonvarakeskukselle  
(250 euroa / halliuros)  

  Loppukäsittely, maahan hautaaminen hakijan toteuttamana (150 euroa / halliuros)  

  Loppukäsittely, käsittelylaitoksen vastaanottomaksu (laitoksen perimä maksu, kuitenkin enintään 300 euroa / halliuros)  

  Todistus, poistetun hallin sukupuolen ja maahan hautaamisen todentamisesta (enintään 50euroa / halliuros)   

  Todistus, poistetun ja käsittelylaitokselle kuljetettavan hallin sukupuolesta (enintään 50 euroa / halliuros)  

  Kuljetuskustannukset (100 euroa / halliuros)  

11.. Kaupallisen kalastajan tunnus:  

12..  Kaupallisen kalastajan ryhmä:                                                                                                □ Ryhmä 1.  
tai  

Ryhmä 1.                                                                                                                        □ Ryhmä 2.    

liikevaihdon keskiarvo itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen  
viimeksi kuluneen tilikauden osalta ______________ € 

                            20____ liikevaihto    ____________  €                                                                                                                                                     

                            20____ liikevaihto    ____________  €                                                                                                                            

                            20____ liikevaihto    ____________  €         
                                                                                                                                                                                                                                                          

13. Hakemusta koskevan halliuroksen poistoajankohta 
ja poistettujen halliurosten lukumäärä, sekä tieto ka-
lanpyydykseen tai kalankasvatuslaitokseen hukkunei-
den osuudesta (kpl).  

Poistamisajankohta Poistettujen halliurosten  
lukumäärä 

 

Hukkuneiden osuus 
poistetuista 

____ / ____.20____ ____ kpl ____ kpl 



HAETTAVA AVUSTUSMÄÄRÄ YHTEENSÄ                                euroa 
 
 
 

15. Allekirjoitus 

Hakija on noudattanut hakemuksessa tarkoitetussa toiminnassa voimassa olevia Euroopan unionin ja kansallista lainsäädän-
töä, niiden nojalla annettuja säädöksiä ja määräyksiä sekä hakuohjetta. 

Hakija on tutustunut hakuohjeisiin. Hakija suostuu toimittamaan hakemuksen ratkaisemiseksi tarvittavat lisäselvitykset. 

Hakija suostuu siihen, että ELY-keskus saa käyttää kaupallisista kalastajista ja vesiviljelylaitoksista pidettävien rekisterien tie-
toja hakijaa koskevien tietojen tarkastamiseksi.  

Hakija vahvistaa lähettäneensä Luonnonvarakeskukselle hakemusta koskevan halliuroksen alaleuan. 

Tukipäätöksen valmistelemista ja valvontaa varten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tarvita tietoja eri viranomaisilta 
ja julkisilta rahoittajilta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi liike- ja ammattisalaisuuksia koskevien salassapitosäännös-
ten estämättä olla yhteydessä näihin viranomaisiin ja julkisiin rahoittajiin hankkiakseen hakijaan ja tähän hankkeeseen liittyviä 
tietoja. 

Hakija suostuu siihen, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä niiden valtuuttamat henkilöt ovat oikeutettuja tämän 
hakemuksen ratkaisemista sekä tuen maksamista, valvontaa ja seurantaa varten saamaan hakijaa koskevat tarpeelliset tiedot 
sekä suorittamaan valvontaa tuen saajan luona. 

Hakija suostuu siihen, että hakemuksessa esitetyt asiat voidaan julkistaa, ellei niitä ole erikseen luottamuksellisiksi merkitty ja 
tiedot voidaan toimittaa luonnonvarakeskukselle tutkimus ja tilastointi tarkoituksiin, niitä koskevin edellytyksin.  

Allekirjoittanut vakuuttaa tässä hakemuksessa ja sen liitteissä antamansa tiedot oikeiksi ja olevansa oikeutettu hakijan puolesta 
allekirjoittamaan hakemuksen. 

Väärän tiedon antaminen tuesta päättävälle viranomaiselle tuen saamiseen, määrään tai ehtoihin vaikuttamiseksi tai tukeen 
vaikuttavan tiedon salaaminen taloudellisen hyödyn saamiseksi on säädetty rangaistavaksi, rikoslain 29 luvun 5-8 § mukaisesti. 
 

 
Päiväys Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

 

 
 
 
LIITTEET (rasti ruutuun) Huom! Liitteet on toimitettava jokaisen uuden hakemuksen yhteydessä, vaikka ne olisi jo aikaisemmin toimitettu 

 

 
 

Alkukäsittelyä koskeva selvitys mistä ja kuinka kukin halliuros on poistettu ja tieto lähimmän kalanpyydyksen tai kalankasvatuslai-
toksen sijainnista (liitteeksi tiedot poistamisen paikasta ja kalanpyydyksen tai kalankasvatuslaitoksen sijainnista, karttaan merkit-
tynä tai WGS84 muodossa olevin koordinaatein ilmaistuna). 

 Tosite näytteeksi otetun alaleuan lähettämisestä Luonnonvarakeskukselle (esim. kopio pakettikortista tai tulosteesta)  

 Todistus poistetun uroshallin sukupuolen todentamisesta sekä kopio siitä suoritetun maksun tositteesta. 

 Todistus poistetun uroshallin loppukäsittelystä maahan hautaamalla sekä kopio siitä suoritetun maksun tositteesta tai 

 Tositteet poistetun halliuroksen vastaanottamisesta suoritetusta loppukäsittelymaksusta sekä maksukuitti tai tiliote 

 Selvitys kuljetuksista aiheutuneista kustannuksista, missä poistettu uroshalli on nostettu rannalle ja mihin se on kuljetettu loppu-
käsittelyä varten 

 Ryhmän 2 kaupallinen kalastaja; kolmen viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, kopio veroilmoituksesta tai muu luotettava selvitys 
itse pyytämänsä kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. 

 Muu liite, mikä?   

 Tuen myöntäjä voi edellyttää hakijalta myös muiden liiteasiakirjojen ja selvitysten toimittamista. 

 
 Lisäselvityksiä, esim. jos osa liitteistä kyetään toimittamaan vasta myöhemmin 

  
  

  

 

Hakemus liitteineen on jätettävä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen  

kirjaamoon sähköisen asiointipalvelun välityksellä, sähköpostitse (kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi) 

tai postitse: Varsinais-Suomen ELY-keskus, kalatalouspalvelut, PL 236, 20201 TURKU 

 



 
 

AVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE 
 

Avustushakemus on toimitettava Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen kuukauden ku-
luessa kunkin halliuroksen poistamisesta. Avustus on 
määräaikainen ja voidaan myöntää 8.4.2020 - 
31.12.2023 välisenä aikana kaupalliselle kalastukselle ja 
kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten 
poistamisesta aiheutuvista kustannuksista. 
 
1. Avustusta voidaan myöntää kalankasvatusta harjoitta-
valle yritykselle ja ryhmään 1 kuuluvalle kaupalliselle ka-
lastajalle, sekä ryhmään 2 kuuluvalle kaupalliselle  
kalastajalle, jonka itse pyytämän kalan tai siitä jalostettu-
jen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kulu-
neen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo 
ylittää 3 000 euroa. 
 
3. Hakijan Y-tunnus on pakollinen tieto. Mikäli hakija on 
ryhmään 2 rekisteröity kaupallinen kalastaja eikä hänellä 
ole Y-tunnusta, on hakijan henkilötunnus pakollinen tieto. 
 
8. Kunta, jossa hanke pääasiallisesti toteutetaan. 
 
9. Tilinumero on pakollinen tieto  
 
10. Avustusta myönnetään komission asetuksen (EU) 
717/2014 mukaisesti vähämerkityksisenä tukena ja se ra-
joittuu siten enintään 30 000 euroon tuensaajaa ja kol-
men verovuoden jaksoa kohden. 
 
11. Kaupallisen kalastajan tunnus (numero) on pakollinen 
tieto. 
 
12. Kaupallisen kalastajan ryhmään 2. kuuluvien  
kalastajien on toimitettava hakemuksen liitteenä kolmen 
viimeisen tilikauden tilinpäätöstiedot, kopio veroilmoituk-
sesta tai muu luotettava selvitys itse pyytämänsä kalan 
tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä. 
 
13. Päivämäärä jolloin hakemusta koskeva halliuros on 
poistettu pyydyksestä taikka pyydykseltä ja kalankasva-
tuslaitokselta tai enintään 200 metrin etäisyydeltä niistä. 
Pyydyksellä tarkoitetaan rysiä, verkkoja ja muita kalan-
pyydyksiä ja kalankasvatuslaitoksella meressä olevaa 
verkkoallaslaitosta. Rysän osalta 200 metrin etäisyys las-
ketaan rysän muusta osasta kuin johtoaidasta. 
Lukumäärä poistettuja halliuroksia, joista on annettu to-
distus ja joita hakemus koskee sekä tieto kalanpyydyk-
seen tai kalankasvatuslaitokseen hukkuneiden osuu-
desta, kappaleina ilmaistuna, jokainen poistettu halliuros 
merkitään poistamista koskevan päivämäärän perus-
teella. 
 
14. Kunkin toteutetun toimenpiteen osalta merkitään 
tieto siitä kuinka montaa poistettua halliurosta hakemus 
koskee. 
- Avustus poistetun halliuroksen alkukäsittelystä on 250 
euroa. 
- Avustus loppukäsittelystä on 150 euroa, jos poistettu 
halliuros hakijan toimesta haudataan maahan. 
- Avustus muulle loppukäsittelystä vastaavalle taholle toi-
mitettaessa on sen perimän loppukäsittelymaksun suu-
ruinen, kuitenkin enintään 300 euroa.  
- Avustus todistuksesta koskien poistetun hallin sukupuo-
len ja maahan hautaamisen todentamisesta on siitä peri-
tyn maksun suuruinen, kuitenkin enintään 50 euroa pois-
tettua halliurosta kohden.  

- Avustus todistuksesta koskien käsittelylaitokselle kulje-
tettavan poistetun hallin sukupuolen todentamisesta on 
siitä perityn maksun suuruinen, kuitenkin enintään 50 eu-
roa halliurosta kohden. 
-Avustus kuljettamisesta on 100 euroa halliurosta koh-
den. Kuljetuskustannuksiin se voidaan myöntää vain, jos 
poistettu halliuros on kuljetettu loppukäsittelyä varten vä-
hintään 20 kilometrin etäisyydelle paikasta, jossa se on 
nostettu maihin. 
- Haettava avustusmäärä yhteensä kohtaan kirjataan to-
teutettujen toimenpiteiden mukaisesti hakemusta kos-
keva kokonaissumma 
- Avustusta voidaan myöntää valtakunnallisesti enintään 
400 poistetun uroshallin käsittelemiseksi vuodessa. 
 
15. Allekirjoitus ja päiväys. Hakijan tulee lukea kyseinen 
teksti huolellisesti läpi ennen allekirjoitusta.  
 
Hakemuksen allekirjoittaa hankkeen toteuttamisesta oi-
keudellisesti vastaava henkilö, jolla on nimenkirjoitusoi-
keus. 
 
Liitteet, pakolliset 
 
- Alkukäsittelyä koskeva selvitys erityisesti siitä, mistä 
halliuros on poistettu, tieto lähimmän kalanpyydyksen tai 
kalankasvatuslaitoksen sijainnista karttaan selkeästi 
merkittynä tai WGS84 muodossa olevin koordinaatein il-
maistuna. 
 
- Kopio pakettikortista, tuloste lähetysseurannata, kopio 
rahtikirjasta tai kopio muusta vastaavasta tositteesta 
näytteeksi lähetetyn alaleuan toimittamisesta Luonnon-
varakeskukselle.  
Huom. näytteenotto-ohje halliuroksen alaleuasta ja 
toimitusosoite: https://www.luke.fi/wp-con-
tent/uploads/2020/03/Nayteohje-hylje-2020.pdf  
 
- Todistus poistettujen halliurosten lukumäärästä, suku-
puolesta ja mahdollisesta loppukäsittelystä hautaamalla. 
Todistuksesta on edellä mainitun lisäksi käytävä ilmi, mil-
loin kyseinen tarkastus on suoritettu, sekä tarkastuksen 
suorittanut taho. Todistuksen voi antaa alueella toimiva 
kalastuslain mukaisen kokeen suorittanut kalastuksen-
valvoja tai valtionapua saavan järjestön (esimerkiksi ka-
latalouden neuvontajärjestön tai kalastusvakuutusyhdis-
tyksen) toimihenkilö tai julkishallinnon (esimerkiksi ELY-
keskuksen, maakunnan tai kunnan) toimihenkilö.  
 
- Mikäli poistettu halliuros on toimitettu loppukäsittelyyn 
käsittelylaitokseen, on hakemukseen liitettävä tositeet 
poistetun halliuroksen vastaanottamisesta suoritetusta 
loppukäsittelymaksusta sekä kopio maksukuitista. 
 
- Selvitys kuljetuksesta aiheutuneista kustannuksista, mi-
käli poistettu halliuros kuljetetaan loppukäsittelyä varten 
vähintään 20 kilometrin etäisyydelle paikasta, jossa se on 
nostettu maihin. Eli tieto siitä, missä poistettu halliuros on 
alkukäsitelty ja mihin se on kuljetettu loppukäsittelyä var-
ten. 
 
- Kaupallisen kalastajan ryhmään 2. kuuluvien kalastajien 
on toimitettava kolmen viimeisen tilikauden tilinpäätöstie-
dot, kopio veroilmoituksesta tai muu luotettava selvitys 
itse pyytämänsä kalan tai siitä jalostettujen kalastustuot-
teiden myynnistä. 


