OHJE: AVUSTUKSET VAELLUSKALAKANTOJEN ELVYTTÄMISTOIMENPITEISIIN
Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus)
kalatalousviranomaiset myöntävät avustuksia vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteisiin.
Rahoitusavustuksissa on voimassa jatkuva haku, hakuaika jatkuu vuoden 2021 loppuun tai kunnes
määräraha on käytetty. Avustukset tulee käyttää vuosina 2020 - 2022 toteutettaviin hankkeisiin.
Hallitusohjelmaan sisältyvän vaelluskalakantojen elvyttämisohjelman toimeenpanoon perustuvaa
määrärahaa on jaettavana yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja
myönnetään maa- ja metsätalousministeriön ELY-keskuksille osoittamien määrärahojen puitteissa.
Tukea myönnetään erityisesti vaelluskalojen kulkua edistäviin toimenpiteisiin, kuten kalateiden
rakentamiseen ja nousuesteiden poistamiseen sekä alasvaelluksen mahdollistaviin ratkaisuihin.
Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001). Yksityiskohtaisemmin
avustusperusteet on kuvattu valtioneuvoston asetuksessa vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa
parantavien hankkeiden avustamisesta (714/2015). Avustamisen yleisenä edellytyksenä on, että
hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset, sillä saavutettaviin hyötyihin verrattuna. Lisäksi
avustuksen saajan on kyettävä luotettavasti valvomaan avustuksen käyttöä, vastaamaan hankkeen
toteuttamisesta ja toteutuksen jälkeisistä velvoitteista sekä huolehtimaan hankkeella saatavan
hyödyn säilymisestä. Avustuksen saamiseksi hakijan tulee olla esimerkiksi rekisteröitynyt yhdistys,
vesialueen osakaskunta, kalatalousalue, vesilain mukainen yhteisö tai kunta.
AVUSTUKSEN HAKEMISESTA, MYÖNTÄMISESTÄ JA MAKSAMISESTA YLEISESTI
Hakemukset tulee toimittaa sille alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka
toimialuetta hanke pääasiassa koskee (yhteystiedot alla). Laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa
avustusta voi saada usealle vuodelle ja avustusta voi hakea myös vaiheittain. Avustuksen
maksamisen edellytyksenä on, että avustuksen saajalla on tarvittavat vesilain sekä muun
lainsäädännön mukaiset luvat ja oikeudet hankkeen toteuttamiseen. Avustusta voidaan myöntää
myös hankkeen suunnitteluun ja lupamaksuihin.
-

Suositeltavin hakutapa: Sähköinen asiointi (linkki spav1-lomakkeeseen)

-

Toissijainen hakutapa: Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden hakulomake täytetään,
tallennetaan ja lähetetään ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä
(liitteitä mahtuu kerralla 40 Mt) tai tulostetaan ja toimitetaan sen ELY-keskuksen kirjaamoon,
josta avustusta haetaan. Hakemus voidaan toimittaa sähköpostilla, postilla tai tuomalla
paikan päälle ELY-keskuksen kirjaamoon.

-

Vaelluskalakantojen elvyttämistoimenpiteiden hakulomake (pdf) (doc)

-

ELY-keskusten yleinen asiointilomake yrityksille, yhdistyksille ja toiminnanharjoittajille

-

ELY-keskusten yleinen asiointilomake kunnille

-

Kirjaamojen yhteystiedot

Avustushakemukset tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille:
-

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien
alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

-

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, KantaHämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien
alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

-

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Etelä-Karjalan, Kymenlaakson,
Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja EteläPohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.
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Avustushakemus on lähtökohtaisesti toimitettava ELY-keskukselle ennen kuin aloitetaan ne
toimenpiteet, joiden toteuttamiseen avustusta haetaan. Erittäin perustellusta syystä ELY-keskus voi
kuitenkin harkintansa mukaan päättää myöntää avustusta myös hakemusta edeltäviin hankkeeseen
olennaisesti liittyviin kustannuksiin.
Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja
hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja
lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksen suuruus on enintään 50 %
hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Kustannuksiin voidaan sisällyttää talkootyötä, jonka arvona
pidetään 15 euroa tunnilta työntekijää kohden ja 30 euroa tunnilta traktoria tai moottorityökonetta
kohden. Jos hakija on arvonlisäverovelvollinen, avustusta ei myönnetä kustannusten arvonlisäveron
osuudesta. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.
Harkinnanvaraisten valtionavustusten hakemista koskevia ohjeita ja hakulomakkeita on ELYkeskusten verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi > Palvelut > Rahoitus ja avustukset - Kalatalous).
Maksatushakemuslomake ja -ohje löytyvät sivulta www.keha-keskus.fi.
OHJEITA AVUSTUSHAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN
Valitse hakulomakkeessa se ELY-keskus (Virasto), jonka alueella toimenpiteet toteutetaan (kts.
edellinen kohta, Avustushakemus tulee toimittaa seuraaville ELY-keskuksille). Jos haet avustusta
uuteen hankkeeseen tai hakemus koskee uutta toimenpidettä hankkeessa, niin hakemus on
luonteeltaan uusi hakemus. Mikäli haet muutosta aikaisempaan avustuspäätökseen, tee
muutoshakemus. Ilmoita mihin tarkoitukseen avustus haetaan. Täytä hakijaa, yhteyshenkilöä,
hanketta, toimenpiteitä ja niiden rahoitussuunnitelmaa koskevat kohdat. Seuraavaksi esitetään
tarkentavia ohjeita eräiden avustushakemuslomakkeen kohtien täyttämiseksi.
Kuvaus toimenpiteistä, joihin haetaan avustusta.
Tässä kerrotaan tiiviisti mihin avustus on tarkoitus käyttää.
Toimenpiteiden hyödyt
Tässä kerrotaan mitä hyötyä toimenpiteistä on esimerkiksi kalakannoille, lajien monimuotoisuudelle,
kalastukselle tai muulle virkistyskäytölle tai mitä toimenpiteillä tavoitellaan.
Koko hankkeen toteutusaika
Hankkeen toteutusaika haettavan avustuksen osalta. Esimerkiksi suunnitteluhankkeen,
lupaprosessin tai toteutushankkeen toteutusaika.
Kustannusten arvonlisävero
Jos hakijayhteisö on arvonlisäverovelvollinen, arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi
kustannukseksi, jolloin avustusta ei myönnetä kustannusten arvonlisäveron osuudesta. Hakijan on
hyvä toimittaa selvitys arvonlisäverovelvollisuudesta hakemuksen mukana.
Vastikkeeton työ
Jos hakijayhteisöllä on jäsenkunnassaan hankkeessa tarvittavaa osaamista, niin hankkeissa voi
kokonaiskustannuksiin sisältyä tällaisen vastikkeettoman työn (talkootyön) arvo. Vastikkeetta
tehtävän työn arvo on 15 € / henkilötyötunti. Jos toimenpiteiden toteuttamiseen käytetään myös
yhteisön jäsenen traktoria tai moottorityökonetta, on lisäkorvaus siitä 30 € / käyttötunti.
Toimenpiteillä saatavan hyödyn ylläpitäminen
Tässä kerrotaan, miten aiotaan säilyttää toimenpiteillä saatava hyöty.
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Liitteet
Hankkeen avustushakemuksessa tai sen liitteenä on esitettävä toimenpidettä varten laadittu
suunnitelma eriteltyine kustannusarvioineen, rahoitussuunnitelmineen ja toteuttamisaikatauluineen
sekä tarpeelliset selvitykset tuen myöntämisen edellytysten arvioimiseksi. Mikäli kyseessä on hanke,
joka kestää usean vuoden ajan, kustannukset tulee eritellä vuosittain. Liitteessä voidaan esimerkiksi
esittää hakemuslomaketta tarkemmin hankkeen toteutusta ja toimenpiteiden hyötyjä. Hakemukseen
voi liittää myös esimerkiksi toimenpiteitä tarkentavia raportteja ja selvityksiä. Hakemukseen on
liitettävä kopiot hankkeen toimenpiteiden tarvitsemista luvista ja suostumuksista sekä selvitys siitä,
mitä lupia ja suostumuksia aiotaan hankkia. Yhdistyksen / yhteisön allekirjoitusoikeudet on
todennettava.
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