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Kirjoita tähän

Kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien 
harmaahyljeurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävien 
avustusten hakumenettelyn avaaminen

TAUSTA Valtioneuvosto antoi 2.4.2020 asetuksen (184/2020) kaupalliselle kalas-
tukselle ja kalankasvatukselle myönnettävästä avustuksesta vahinkoja ai-
heuttavien harmaahylje- eli halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustan- 
nuksiin.

Asetus on voimassa 8.4.2020-31.12.2023. Vuosittain sitä voidaan myöntää 
valtakunnallisesti enintään 400 poistetun halliuroksen käsittelemiseksi. 

Valtioneuvoston asetuksessa (184/2020) säädetään kaupalliselle 
kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten 
poistamisesta aiheutuvista kustannuksista maksettavien avustusten 
käyttötarkoituksesta, enimmäismäärästä ja myöntämismenettelystä.

Asetuksen 5 §:n mukaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskus myöntää avustukset maa- ja metsätalousministeriön sille valtion 
talousarviossa osoittamista määrärahoista. Avustuksen myöntämistä varten 
valtion vuoden 2020 talousarvioon on otettu 270 000 euron määräraha. 
Avustuksiin sovelletaan halliurosten poistamista koskevan asetuksen 
(184/2020)   lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Avus
tus myönnetään komission asetuksen (EU) 717/2014 mukaisesti vähämer
kityksisenä (de minimis-) tukena.

Edelleen asetuksen 5 §:n mukaan Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus päättää avustuksen hakuajasta sekä myöntää ja maksaa 
avustusta sille toimitettujen hakemusten perusteella. 

PÄÄTÖS Varsinais-Suomen ely-keskus avaa tällä päätöksellä kaupalliselle kalastuk-
selle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylje- eli halli-
urosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävien avustusten 
hakumenettelyn. Tämä päätös on voimassa 8.4.2020 alkaen 31.12.2023 
asti. Haku on jatkuva. 

MÄÄRÄYKSET Avustuksen hakemisessa käytetään ely-keskuksen tähän tarkoitukseen 
osoittamaa hakulomaketta. 
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Halliurosten poistamisessa on huomioitava ja noudatettava metsästyslain
säädäntöä ja hyljetuotteiden kauppaa ja riistaeläinten käsittelyä koskevia 
säännöksiä.

Avustushakemus on toimitettava Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseen kuukauden kuluessa kunkin halliuroksen 
poistamisesta. Avustushakemus voidaan toimittaa sähköisesti. 

PERUSTELUT Valtioneuvoston asetuksen 5 §:n mukaan Varsinais-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus päättää avustuksen hakuajasta. Koska asetus 
on tullut voimaan jo 8.4.2020, hakuaikapäätös on luonteeltaan sellainen, 
että se on pantava täytäntöön heti. Halliurokset voivat aiheuttavaa vahinkoa 
kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle suurimman osan vuotta ja 
on perusteltua käyttää jatkuvaa hakua.  

  

SOVELLETUT Valtioneuvoston asetus 184/2020
OIKEUSOHJEET Maa- ja metsätalousministeriön päätös 21.4.2020 VN/8374/2020

Hallintolaki 434/2003

MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeu-
teen. Valitusosoitus on liitteenä.

Kalatalouspäällikkö Okku Kalliokoski

Liitteet Avustusta halliuroksen poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin koskeva 
hakulomake 
Hakuohje
Valitusosoitus

Jakelu MMM, luonnonvaraosasto
Suomen ammattikalastajaliitto SAKL ry
Suomen kalankasvatusyhdistys ry
Kalatalouden keskusliitto ry
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