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MÄÄRÄAIKAISEN HAKUMENETTELYN AVAAMINEN HYLKEIDEN JA MERIMETSOJEN 
AIHEUTTAMIEN SAALISVAHINKOJEN KORVAAMISEKSI 
TAUSTA Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMKR) koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta 

täytäntöönpanosta annetun lain 1093/2014 18 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalous-
ministeriö voi päättää, että tuki myönnetään määrätyille toimenpiteille määräaikaisessa haku-
menettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö voi tällöin päättää hakuajan asettamisesta ja 
hakumenettelyn aloittamisesta.  

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.12.2015 (dnro 1887/04.04.03.00/2015) antamallaan päätöksellä 
linjannut, että tiettyihin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 
toimenpiteisiin myönnetään Manner-Suomessa tukea ainoastaan määräaikaisissa 
hakumenettelyissä. Päätöksen mukaan määräaikaiset hakumenettelyt avataan erikseen tehtävällä 
ilmoituksella.  

PÄÄTÖS Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien 
saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen 
aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston 
Suomen toimintaohjelmassa 2014–2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2021 aikana 
pyydetyn saaliin menetyksen laskennallista korvaamista.  

Hakuaika on 12.9.−31.10.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä 
sähköisesti rahaston tietojärjestelmään (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleen yöhön 
mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 31.10.2022 klo 16.15 mennessä ELY-
keskuksen kirjaamoon.  

Sähköiseen Hyrrä-palveluun jätetyt hakemukset käsitellään ensiksi. Kirjallisesti saapuneet 
hakemukset käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen.  

 Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa liitteenä olevat toimenpidekohtaiset hakuohjeet. 

ELY-keskusten tulee tiedottaa viipymättä hakumahdollisuudesta.  

 

Osastopäällikkö, ylijohtaja  Tuula Packalén 

 

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen 
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 
Regeringsgatan 3 A, Helsingfors 
PB 30, 00023 Statsrådet 

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 

 

Enligt sändlistan   

 

 

 
TIDSBUNDET ANSÖKNINGSFÖRFARANDE FÖR ATT ERSÄTTA SKADOR SOM SÄLAR OCH SKARVAR 
ORSAKAT PÅ FÅNGST 

BAKGRUND  Enligt 18 § 2 mom. i lagen om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen 
om Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) 1093/2014 kan jord- och skogsbruksministeriet 
besluta att bestämda åtgärder beviljas stöd genom ett tidsbundet ansökningsförfarande. Mini-
steriet kan då besluta om en ansökningstid och inleda ett ansökningsförfarande.  

  
 Jord- och skogsbruksministeriet har i sitt beslut av den 4 december 2015 (dnr 

1887/04.04.03.00/2015) fastställt att stöd för bestämda åtgärder i Europeiska havs- och fiskeri-
fondens operativa program för Finland 2014–2020 beviljas i Fastlandsfinland endast genom 
tidsbundna ansökningsförfaranden. Enligt beslutet ska de tidsbundna ansökningsförfarandena 
inledas genom ett separat meddelande.  

 
BESLUT  Genom detta beslut inleder jord- och skogsbruksministeriet en åtgärd för att ersätta skador som 

sälar och skarvar orsakat på fångst (artikel 40.1.h). Principerna för ersättning för skador som 
orsakats av säl och skarv beskrivs i kapitel 4.5 i Europeiska havs- och fiskerifondens operativa 
program för Finland 2014–2020. Ansökan om ersättning gäller den kalkylerade ersättningen för 
fångst som fångats 2021. 

 
 Ansökningstiden är 12.9−31.10.2022. Ansökningarna ska lämnas in via fondens informations-

system senast kl. 24.00 den sista ansökningsdagen (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) el-
ler till NTM-centralens registratorskontor på det operativa programmets ansökningsblankett 
senast den 31 oktober 2022 kl.16.15.  

 
 Ansökningarna ska i första hand lämnas in elektroniskt via Hyrrä. Ansökningarna kan lämnas in 

skriftligt men ansökningarna som inkommit elektroniskt behandlas först.  
 
 
 Jord- och skogsbruksministeriet fastställer de bifogade åtgärdsspecifika ansökningsanvisning-

arna. 
 
 Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska informera om ansökningsmöjligheten omedelbart.  
 
 
 Avdelningschef, överdirektör   Tuula Packalen 
 
 
 
 Konsultativ tjänsteman  Timo Halonen 
 
 
 
 

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
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BILAGOR  Hakuohje hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaami-
seen 
Ansökningsanvisning Kompensation för fångstskador orsakade av sälar och 
skarvar 

  
 
 
SÄNDLISTA   Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Lappland och Egentliga Finland 
 
 
FÖR KÄNNEDOM  JSM, SITA 
  JSM, HAKE, OTA 
  Livsmedelsverket 

 Utvecklings- och förvaltningscentret 
  Fiskeaktionsgrupperna 
  Finlands Yrkesfiskarförbund 
  Centralförbundet för fiskerihushållning 



12.9.2022

HAKUOHJE 2022
Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 art. 40.1.h

Miten tukea haetaan vuonna 2022?
Tukea haetaan pääsääntöisesti sähköisessä Hyrrä-palvelussa
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
Palveluun kirjaudutaan Katso-tunnisteella; ohjeet osoitteessa
https://yritys.tunnistus.fi
Sähköinen hakulomake on täytettävä kokonaan ja lähetettävä
allekirjoitettuna LÄHETÄ-painikkeella.

Tukea voi hakea myös kirjallisesti toimintaohjelman
hakulomakkeella.
Tällöin on huomioitava, että ELY-keskus käsittelee kirjalliset
hakemukset sähköisten hakemusten jälkeen.
Kirjalliseen hakemukseen on liitettävä kaikki hakulomakkeessa
vaadittavat asiakirjat ja selvitykset. Mukaan liitettävä
arviointilomake on täytettävä kokonaan.

Hakemus on allekirjoitettava ja toimitettava Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen toimialueella osoitteella:

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kirjaamo

PL 36
00521 HELSINKI

Lapin ELY-keskuksen toimialueella osoitteella:
Lapin ELY-keskus

Kirjaamo
PL 8060

96101 ROVANIEMI

Mitä tuella korvataan?
Tuella korvataan hylkeiden ja merimetsojen kaupallisille
kalastajille vuonna 2021 aiheuttamia saalisvahinkoja
laskennallisin perustein.

Kuka voi hakea korvausta?
- Oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on
vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamisalueella.
- Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman
soveltamisalueella.

Mitä korvauksen saamiseksi vaaditaan?
- Tukea voidaan myöntää hakijalle, jonka itse pyytämän saaliin
tai sen jalostustuotteiden myynnistä kertyneen, tilikausien
2019–2021 liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 €.
- Hakijan, joka ei täytä liikevaihtovaatimusta, on esitettävä
toteuttamiskelpoinen suunnitelma siitä, miten tämä täyttää
vaatimuksen seuraavien kolmen vuoden kuluessa (tilikausina
2024–2026) tuen maksamisesta.

Kuinka saaliin määrä lasketaan?
Tuen saajan on oltava rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja
sekä omistamansa tai vuokraamansa rekisteröidyn merellä
toimivan kalastusaluksen lisenssinhaltija.
Raportoitu saalis luetaan aina rekisteröidyn kalastusaluksen
lisenssinhaltijan lukuun, vaikka saalisilmoituksen olisikin
antanut toinen henkilö (kalastusaluksen päällikkö).

Kuinka paljon tukea voi saada?
Tuki perustuu hakijan vuoden 2021 rannikkokalastussaaliin
laskennalliseen arvoon. Tuki on 15 % laskennallisesta arvosta,
kuitenkin enintään 7 000 €. Jos tuen lopullinen määrä jäisi
pienemmäksi kuin 1 000 €, tukea ei myönnetä.
Saaliin laskennallinen arvo määräytyy Luonnonvarakeskuksen
tilastoimien alueellisten kalan tuottajahintojen ja tuen saajan
säädetyssä määräajassa viranomaisille raportoimien saaliiden
perusteella. Saaliin laskennalliseen arvoon ei huomioida trooli-
ja nuottakalastussaaliita.
Tuen saaja voi hyötyä korvauksesta vain kerran vuodessa.
Saaliin raportointi väärin tukijärjestelmästä
hyötymistarkoituksessa johtaa korvauksen takaisinperintään.

Miten tuki maksetaan?
Myönnetty tuki maksetaan yhdessä erässä ilman erillistä
maksuhakemusta (kertakorvauksena).

Käytännön lisäohjeita
Tukea haetaan yritys- ja yhteisötunnuksella (Y-tunnus).
Yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi) yksilöi itsensä
vastuuhenkilöksi henkilötunnuksellaan.
Oikeushenkilön vastuuhenkilöksi yksilöidään
henkilötunnuksella se, jolla on allekirjoitusoikeus
hakijaorganisaatiossa. Todistus tästä liitetään hakemukseen.

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 §.

Tämä ohje on laadittu tiedottamistarkoituksessa ja se kuvaa tukea koskevia edellytyksiä ja sääntöjä pääpiirteissään.
Hakuohjetta ei ole tarkoitettu sitovaksi ohjeeksi, johon voisi vedota oikeudellisissa menettelyissä.

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
https://yritys.tunnistus.fi/
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ANSÖKNINGSANVISNING 2022
Kompensation av skada på fångster som orsakats av sälar och skarvar

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014, artikel 40.1.h

Hur söker man om stöd under år 2022?
Ansökan om stöd görs i huvudsak via e-tjänsten Hyrrä
https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html
Man loggar in i tjänsten med Katso-kod; anvisningar finns här:
https://yritys.tunnistus.fi
Alla fält i den elektroniska ansökningsblanketten ska ifyllas.
Blanketten ska undertecknas och skickas med SÄND-knapp.

Ansökan kan också göras på en ansökningsblankett för det
operativa programmet.
Sökanden ska dock observera att skriftliga ansökningar
behandlas hos NTM-centralen efter elektroniska ansökningar.
Den skriftliga ansökan ska bifogas med alla de dokument och
utredningar som nämns i ansökningsblanketten.
Bedömningsblanketten som bifogas ansökan ska ifyllas
fullständigt.

Ansökan ska undertecknas och lämnas inom
verksamhetsområdet för NTM-centralen i Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland
Registratur

PB 36
00521 HELSINGFORS

Inom verksamhetsområdet för NTM-centralen i Lappland:
NTM-centralen i Lappland

Registratur
PB 8060

96101 ROVANIEMI

Vad betalas med stöd?
Stöd beviljas för att kompensera skada på fångster som
orsakats av sälar och skarvar under år 2021, på grund av
fångstens kalkylerade värde.

Vem kan söka stöd?
- Fysiska personer med rättshandlingsförmåga som har sin
vanliga vistelseort inom det operativa programmets
tillämpningsområde
- Juridiska personer med verksamhetsställe inom det
operativa programmets tillämpningsområde

Vad krävs det för att få stöd?
- Stödet kan beviljas sökanden vars genomsnittliga omsättning
av försäljningen av självfångade fiskar eller av dessa

bearbetade produkter överstiger 10 000 euro under
räkenskapsperioderna 2019–2021.
- Sökande som inte uppfyller kravet på omsättning ska lämna
en genomförbar plan över hur sökanden ska uppfylla kravet
inom tre år (räkenskapsperioderna 2024–2026) efter
utbetalningen av stödet.

Hur räknas fångsten?
Stödmottagaren ska vara registrerad som kommersiell fiskare
och licensinnehavare av det registrerade fiskefartyget, som
används till havs och som ägs eller har hyrts av fiskaren.
Den rapporterade fångsten anses alltid tillhöra fiskefartygets
licensinnehavare, fastän en annan person (fartygsbefälhavare)
hade gett fångstdeklarationen.

Hur stort kan stödet vara?
Stödets storlek bygger på det kalkylerade värdet av sökandens
fångst i kustfisket år 2021. Stödet är 15 procent av det
kalkylerade värdet, dock högst 7 000 euro. Stöd beviljas inte
om stödets slutliga belopp blir mindre än 1 000 euro.
Fångstens kalkylerade värde bestäms enligt
Naturresursinstitutets statistik över regionala producentpriser
för fisk och de fångstrapporter som stödmottagaren inom
utsatt tid lämnat in till myndigheterna. I det kalkylerade värdet
beaktas inte fångsterna i trål- och notfisket.
Stödmottagare kan få stöd bara en gång per fiskeår.
Ifall fångsten är felrapporterad i syfte att få nytta av
stödsystemet, kan hela stödet återkrävas.

Hur betalar man ut stödet?
Stödet utbetalas i en post utan separat ansökan om
utbetalning (engångsersättning).

Praktiska tilläggsanvisningar
Vid ansökan om stöd används företags- och organisations-
nummer (FO-nummer).
En privat näringsidkare (firma) ska också identifiera sig som
ansvarsperson, vilket sker med personnummer.
Angående juridiska personer, ska den person som har
signeringsrätt i den ansökande organisationen, identifiera sig
som ansvarsperson med personnummer. Ett intyg över
signeringsrätten ska bifogas ansökan.

Enligt 29 kap. 5–8 § i strafflagen är det straffbart att lämna den myndighet som beslutar om stöd en oriktig uppgift som kan påverka
möjligheterna att få stöd, stödbeloppet eller stödvillkoren eller att för att få ekonomisk vinning hemlighålla en uppgift som påverkar stödet.

Denna anvisning, som har utarbetats i informationssyfte, beskriver de huvudsakliga villkoren och reglerna för stöd.
Anvisningen är inget bindande dokument som man kan hänvisa till i ett rättsligt förfarande.

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html.fi
https://yritys.tunnistus.fi./
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