
HAKEMUS KAUPALLISEN KALASTAJAN REKISTERIIN
   Merialue:¨ Sisävesi:¨
   Kalastuslaki (379/2015), 87 - 89 §, Maa- ja metsätalousministeriön asetus (1349/2015)

Hakijan virallinen nimi, henkilö tai oi-
keushenkilö
Oikeushenkilön (yrityksen) edustaja
Lähiosoite
Postinumero ja –toimipaikka
Henkilötunnus / Y-tunnus
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Koti- tai asuinpaikka
1. Kaupallisen kalastajan I-ryhmä, kalastustoiminnan liikevaihto (oman saaliin tai siitä jalostettujen tuotteiden

myynnistä) tilinpäätösten tai sitä vastaavien asiakirjojen esim. tuloslaskelman tai kyseisen vuoden veroilmoi-
tuksen perusteella (kts. ohjeet kääntöpuolella):

20___ kalastustoiminnan liikevaihto     _________    __€ ¨ kopio tuloslaskelmasta
20___ kalastustoiminnan liikevaihto    _________     __€ ¨ kopio veroilmoituksesta
20___ kalastustoiminnan liikevaihto                             __€

Aloittava kalastaja voidaan rekisteröidä I-ryhmään sitä koskevan hakemukseen liitetyn hyväksyttävän
suunnitelman perusteella.

Ely-keskus täyttää: kolmen vuoden keskiarvo: €
2. Kaupallisen kalastajan II-ryhmä
¨ Kalastustoiminnan liikevaihdon kolmen vuoden keskiarvo ei ylitä 10 000 €. Rekisteröinti ryhmään II. Selvityksiä
ei tarvita liitteeksi.

s 3. ¨ Aloittava kalastaja, sijoitetaan ryhmään II mikäli liiketoimintasuunnitelmaa ei ole.

4.  Rekisteröinnin voimassaoloaika (rasti ruutuun):
¨ maksimikausi 3 vuotta
¨ lyhempi kausi, mikä:

Huom.:______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Paikka ja aika

Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Palauttakaa tämä lomake täytettynä seuraavaan osoitteeseen: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kalatalouspalvelut, PL
236, 20101 TURKU tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi

Lisätietoja (s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi):

Lars Sundqvist Veera Salmi Niklas Ulenius Ari Suominen
0295 028 628 0295 022 541 0295 023 070 0295 022 671

mailto:kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi


Ohjeet kalastustoiminnan liikevaihdon ilmoittamiseksi ja lomakkeen täyttämiseksi

Kalastuslain (379/2015) mukaan kaupalliseksi kalastajaksi voivat hakea sekä luonnolliset henkilöt (henkilöt ja
toiminimet), että yhteisöt (oikeushenkilöt, esim. avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt, osakeyhtiöt), jotka ai-
kovat harjoittaa kaupallista kalastustoimintaa.

Yhteisön tulee ilmoittaa yhtiömuoto selkeästi (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö osakeyhtiö) sekä edustajan
nimi ja yhteystiedot. Yhteisön (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö) omistajien ja työntekijöiden ei tarvitse
rekisteröityä erikseen.

Kohta 1: Kalastustoiminnan liikevaihto tarkoittaa
- hakijan itsensä, tai hakijan lukuun pyydetyn saaliin ja siitä jalostettujen tuotteiden myyntituottoja vä-

hennettynä myönnetyillä alennuksilla, arvonlisäverolla ja muilla välittömästi myynnin määrään perustu-
villa veroilla

- muun toiminnan tuotot (esim. kalastusmatkailu, vuokravenetoiminta) eivät saa sisältyä kalastuksen
liikevaihtoon

- tuet ja avustukset, kuten hyljesietopalkkio, vakuutuskorvaukset, poistokalastustuki tai starttiraha
eivät saa sisältyä kalastustoiminnan liikevaihtoon

Vaadittavat liitteet:
- kalastustoiminnan harjoittajan (luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö) tilinpäätökset tai sitä vastaa-

vat asiakirjat  kolmelta edelliseltä tilikaudelta (vastaava asiakirja, josta kalastustoiminnan liikevaihto
käy ilmi voi olla esim. tuloslaskelma tai verohallinnon lomake 5, 6A tai 6B)

- kolmen vuoden keskiarvo tarkoittaa, että riittää myös, mikäli yksi vuosista tai kahden vuoden
summa ylittää 30 000 € rajan

- aloittava kalastaja , joka haluaa rekisteröityä I-ryhmään tulee liittää alla kohdassa 3 mainitun mukai-
sen suunnitelman

Kohta 2: II-luokka
- hakijan kalastustoiminnan liikevaihdon kolmen vuoden keskiarvo ei ylitä 10 000 €
- liitetietoja tai lisäselvityksiä ei toimiteta, rasti ruutuun riittää.
Kohta 3: Aloittava kalastaja
- aloittavaksi kalastajaksi voi hakea mikäli ei ole esittää kolmen viimeksi kuluneen peräkkäisen vuo-

den liikevaihtoa
- päästäkseen I-luokkaan aloittavan kalastajan on toimitettava ELY-keskukseen hyväksyttäväksi suun-

nitelma, josta käy ilmi:
- kalastukseen ja siitä saadun saaliin jalostukseen osallistuvien henkilöiden määrä,
- kalastukseen käytettävät alukset ja pyydystyypit,
- hakijan oikeudet ja luvat kalastuksen harjoittamiseen aiotulla kalastusalueella,
- saaliin jalostukseen käytettävät tilat ja välineet,
- selostus siitä, miten saalis tai siitä jalostetut kalastustuotteet myydään, ja laskelma kuluvan ja kol-

men seuraavan tilikauden arvioidusta liikevaihdosta
- mikäli aloittavalla kalastajalla on aiemmalta vuodelta tilinpäätös tai sitä vastaavia asiakirjoja , joka

sisältää kalastustuloja, se tulee liittää hakemukseen
- aloittava kalastaja sijoitetaan II-luokkaan, jos edellä tarkoitettua suunnitelmaa ei hyväksytä
Kohta 4: Rekisteröinnin voimassaolo
- rekisteröinti on kalastuslain mukaan voimassa enintään kolme (3) vuotta
- mikäli rekisteröintiä halutaan jatkaa, on sitä haettava kirjallisesti ennen määräajan umpeutumista
- hakija voi hakea myös lyhempää rekisteröintikautta kuin kolme (3) vuotta
Kohta 5: Käsittelymaksu
- Rekisteröinnin käsittelymaksu on 30 €, ja maksu laskutetaan erikseen (Valtioneuvoston asetus ELY-

keskusten maksullisista suoritteista).

Allekirjoitus: Oikeushenkilön (yhteisön) nimissä hakemuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on oikeus
edustaa oikeushenkilöä.


