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TUKIEN MYÖNTÄMISESTÄ JA HALLINNOINNISTA 

 

 

Ohjeen luonteesta 

 

Euroopan unionin varoista myönnettäviä tukia koskeva yleislaki Suomessa on valtionavustuslaki (688/2001). 

Sen perusperiaatteena on valtionavustusten myöntämisen harkinnanvaraisuus siten, että valtionavustuksen 

myöntäminen, määrä ja käyttötarkoitus riippuvat valtionavustuksen myöntävän viranomaisen harkintansa 

nojalla tekemästä päätöksestä.  

 

EMKR:stä myönnettäviä tukia koskeva erityislaki Manner-Suomessa on laki Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta (1093/2014). Lain 12 ja 

13 pykälissä säädetään, mihin toimenpiteisiin ja kustannuksiin tukea voidaan myöntää. Lakia koskevan 

hallituksen esityksen perustelujen mukaan tuen myöntäminen on aina harkinnanvaraista siten, että tuen 

myöntäminen, määrä ja käyttötarkoitus riippuvat tuen myöntävän viranomaisen harkintansa nojalla tekemästä 

päätöksestä. Vaikka tukea haettaisiin käyttötarkoitukseen, joka kuuluisi toimintaohjelman piiriin ja olisi 

tukikelpoisuussääntöjen mukaista, ei hakijalla ole subjektiivista oikeutta tukeen. Tuesta päättävän viranomaisen 

harkintaa ohjaavat muun muassa toimintaohjelma ja sen sisältämä strategia, toimintaohjelman seurantakomitean 

hyväksymät valintaperusteet sekä hallintoviranomaisena toimivan maa- ja metsätalousministeriön ohjeet, joilla 

pyritään yhdenmukaistamaan tukea myöntävien viranomaisten soveltamiskäytäntöjä. Lisäksi viranomainen voi 

aina ottaa huomioon muita, esimerkiksi alueelliseen asiantuntemukseen, markkinatilanteeseen tai 

elinkeinokalatalouteen liittyviä näkökohtia. 

 

Suomen perustuslain 68 §:n mukaan kukin ministeriö vastaa toimialallaan hallinnon asianmukaisesta 

toiminnasta. Toimintaohjelman tukien myöntämisessä ja hallinnoimisessa on erityisen tärkeää huolehtia siitä, 

että perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuusperiaate toteutuu silloinkin, kun samoja tukia myönnetään eri ELY-

keskuksissa.  

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 7 a §:n 2 momentin mukaan maa- ja 

metsätalousministeriö ohjaa omalla toimialallaan KEHA-keskuksen toimintaa. Vastaava säännös ELY-

keskusten osalta on 8 §:n 1 momentissa. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen 

asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1093/2014) 3 §:n 2 momentissa säädetään maa- ja 

metsätalousministeriön erityisestä tehtävästä ohjata ja valvoa ELY-keskuksia, KEHA-keskusta sekä 

kalatalouden toimintaryhmiä niiden hoitaessa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä. 

 

 

Sovellettava lainsäädäntö ja muu sitova ohjeistus 

 

Toimintaohjelman tukiin suoraan sovellettavan lainsäädännön sisältöä ei pääsääntöisesti selosteta ohjeessa 

erikseen, vaan tukia hallinnoivien tahojen on hallittava kyseinen lainsäädäntö itsenäisesti. Tässä ohjeessa 

käsitellään vain erityistä täsmennystä tai selvennystä vaativia kysymyksiä sekä esitetään yhdenmukaistavia 

linjauksia soveltamiskäytännöistä.  
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Alla luetellaan keskeinen tukien myöntämistä ja hallinnointia koskeva Euroopan unionin ja kansallinen 

lainsäädäntö sekä muu sitova ohjeistus. Niiden ohella itse toimintaohjelma on osa normien kokonaisuutta, joka 

tulee ottaa huomioon tukia myönnettäessä. Toimintaohjelma on hyväksytty komission päätöksellä C(2015)2065 

24.3.2015.  

 

Luettelossa annetaan normille aluksi lyhyt käyttönimi ja sen jälkeen sen tarkka virallinen nimi.  

 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset 

 

1) Varainhoitoasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 966/2012 unionin 

yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

1605/2002 kumoamisesta >@ 

 

2) Yleisasetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 Euroopan aluekehitysrahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja 

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, 

Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä 

säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (Huom. 89–121 artikloja ei 

sovelleta EMKR:oon) >@   uusilinkki 

 

3) EMKR-asetus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 

ja (EY) N:o 791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 

kumoamisesta >@ 

 

 

Euroopan komission säädökset 

 

Yleisasetuksen nojalla on annettu kaikkiaan 18 komission delegoitua asetusta tai täytäntöönpanoasetusta ja -

päätöstä. EMKR:n toimeenpanon kannalta tärkeimpiä ovat:  

 

1) Yleisasetuksen täydentämisasetus: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 480/2014 Euroopan 

aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä 

Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 

(EU) N:o 1303/2013 täydentämisestä >@ 

 

2) Tietojärjestelmäasetus: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 821/2014 Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 soveltamissäännöistä ohjelman rahoitusosuuksien siirtämisen ja 

hallinnon yksityiskohtaisten järjestelyjen, rahoitusvälineistä toimitettavien tietojen, toimien tiedotus- ja 

viestintätoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien sekä datan tallennus- ja säilyttämisjärjestelmän osalta >@ 

 

 

EMKR-asetuksen nojalla on annettu kaikkiaan 15 komission delegoitua asetusta tai täytäntöönpanoasetusta ja -

päätöstä. EMKR:n toimeenpanon kannalta tärkeimpiä ovat: 

 

3) Tuki-intensiteettiasetus: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 772/2014 tiettyjen Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta rahoitettavien toimien tukikelpoisten menojen kokonaismäärään sovellettavien julkisen 

tuen intensiteettiä koskevien sääntöjen vahvistamisesta >@ 

 

4) Kalastustukiasetus: Komission delegoitu asetus (EU) 2015/531Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yksilöimällä kustannukset, joille voidaan myöntää Euroopan 

meri- ja kalatalousrahastosta tukea kalastajien hygienia-, terveys-, turvallisuus- ja työolojen parantamiseksi, 

meriluonnon monimuotoisuuden ja meriekosysteemien suojelemiseksi ja ennallistamiseksi, 

ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kalastusalusten energiatehokkuuden parantamiseksi >@ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0966&qid=1446731260066&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&qid=1446731969934&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0772&rid=12
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0531&rid=4


 

3 

 

 

5) Käsittelemättäjättämisasetus: Komission delegoitu asetus (EU) 2015/288 Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 

täydentämisestä hakemusten käsittelemättäjättämiskauden ja sen päivämäärien osalta >@ 

 

6) YKP:n laiminlyöntiasetus: Komission delegoitu asetus (EU) 2015/852 Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen sellaisten noudattamatta 

jättämisten ja vakavien noudattamatta jättämisten osalta, jotka voivat johtaa Euroopan meri- ja 

kalatalousrahaston maksujen määräajan kulumisen keskeyttämiseen tai maksatuksen keskeyttämiseen >@ 

 

7) Tiedotusasetus: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 763/2014 Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 soveltamista 

koskevista säännöistä tiedotus- ja julkistamistoimenpiteiden teknisten ominaisuuksien ja unionin symbolin 

laatimisohjeiden osalta >@ 

 

8) Valvonnan painopistepäätös: Komission täytäntöönpanopäätös Euroopan meri- ja kalastusrahaston 

mukaisten unionin täytäntöönpano- ja valvontapoliittisten painopisteiden yksilöimisestä (2014/464/EU) >@ 

 

9) Indikaattoriasetus: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1014/2014 Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta 

ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2328/2003, (EY) N:o 861/2006, (EY) N:o 1198/2006 ja (EY) N:o 

791/2007 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1255/2011 kumoamisesta annetun 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 508/2014 täydentämisestä Euroopan meri- ja 

kalatalousrahastosta rahoitettaviin toimiin sovellettavan yhteisen seuranta- ja arviointijärjestelmän sisällön 

ja rakenteen osalta >@ 

 

 

Kansalliset normit 

 

1) EMKR-laki: Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta 

täytäntöönpanosta 1093/2014 >@ 

 

2) Valtionavustuslaki 688/2001 >@ 

 

3) Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta 

1127/2015 >@ 

 

4) Hankkeiden valintaperusteet (LIITE 1) 

 

Hakuohjeet ja maksuohjeet eivät ole oikeusnormeja eikä niihin viitata virallisissa päätöksissä, niiden 

perusteluissa tai sovellettujen oikeusohjeiden luettelossa. Ne on tarkoitettu ainoastaan yleisluonteiseen 

tiedonvälitykseen tukea koskevista mahdollisuuksista, ehdoista ja rajoituksista.  

 

 

Yleisiä periaatteita 

 

Yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 41 

artiklan mukaan unionin jäsenvaltioille myöntämän rahoitustuen ehtona on, että jäsenvaltiot noudattavat 

yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä. Saman asetuksen 42 artiklan mukaan toimijoille myönnettävän tuen ehtona 

on, että toimijat noudattavat yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä.  

 

EMKR-asetuksen 10 artiklassa ja käsittelemättäjättämisasetuksessa (2015/288) on säädetty tarkemmin, missä 

tapauksissa ja minkä ajan toimijoiden tukihakemuksia ei saa ottaa käsittelyyn, jos nämä ovat rikkoneet yhteisen 

kalastuspolitiikan sääntöjä. ELY-keskuksen on ennen tuen myöntämistä varmistuttava, että tuensaaja ei täytä 

näitä epääviä edellytyksiä. Hankkeen jälkiseurannassa (esim. ns. pysyvyystarkastukset) on otettava huomioon, 

että tuen saajan on noudatettava yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä em. säännösten mukaisesti viiden vuoden 

ajan hankkeen loppumaksun suorittamisesta; muussa tapauksessa tuki on perittävä takaisin.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0288&rid=5
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0852&rid=3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0763&rid=14
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0464&rid=11
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1014&rid=10
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141093
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151127
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Toimintaohjelman strategian mukaan tuet kohdennetaan ensisijaisesti yritysten kasvua ja uudistumista tukeviin 

toimiin kalataloudessa ja sinisen biotalouden alalla. Lähestymistapa on koko alaa kehittävä, painopisteen ollessa 

alkutuotannon tukemisessa.  

 

Kalatalouden toimintaryhmän rahoituskiintiöstä rahoitettavissa hankkeissa noudatetaan samoja linjauksia kuin 

muissa hankkeissa, mikäli ne olisivat tukikelpoisia muistakin toimenpiteistä kuin artiklan 63 mukaiset 

paikalliset kehittämishankkeet.  

 

Tukien myöntämisessä noudatetaan syrjimättömyyden periaatetta. Kiellettyjä syrjintäperusteita ovat erityisesti 

sukupuoli, etninen alkuperä, kieli, uskonto tai vakaumus, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen.  

 

 

Kustannusten kohtuullisuus 
 

Varainhoitoasetuksen mukaan tukea voidaan myöntää ainoastaan kohtuullisiin kustannuksiin. Kohtuullisuuden 

varmistamisessa tulee kuitenkin noudattaa myös suhteellisuusperiaatetta eikä siihen ole aivan pienissä 

hankinnoissa perusteltua ryhtyä. Pääsääntöisesti alle 2 500 euron hankinnoissa kohtuullisuudesta ei ole 

välttämättä tarpeen varmistua, ellei se ole erityisen perusteltua.  

 

Kustannusten kohtuullisuudesta voidaan varmistua mm. pyytämällä useampia tarjouksia tai muulla sellaisella 

tavalla, jolla viranomainen voi riittävästi varmistua asiasta. Joissain investoinneissa on mahdollista verrata 

tuettavan kohteen hintaa esimerkiksi julkisiin hinnastoihin tai hyväksyä muu hakijan esittämä luotettava 

perustelu hankinnan hinnasta. Kustannusten kohtuullisuudesta tulee varmistua jo tukipäätöstä valmisteltaessa. 

Mikäli esimerkiksi hankkeen toteuttamisen aikataulu tai luonne sitä edellyttää, tukipäätökseen tulee kuitenkin 

lisätä ehto, joka mahdollistaa, että esimerkiksi riittävä määrä tarjouksia esitetään kyseistä hankintaa koskevan 

maksuhakemuksen yhteydessä KEHA-keskukselle.  

 

Kustannusten kohtuullisuuden arviointi on tapauskohtaista. Huomiota on kiinnitettävä mm. siihen, että jos tuen 

hakija esittää useampia tarjouksia hankinnan kohteesta, niiden on oltava aidosti samaan tarkoitukseen 

soveltuvia. Esimerkiksi kahden moottorin vertaaminen keskenään edellyttää, että ne ovat ominaisuuksiltaan 

riittävän samankaltaisia, eikä hintavertailua tehdä esimerkiksi kahden oleellisesti eritehoisen moottorin kesken. 

Hinta ei ole ainoa ratkaiseva tekijä tarjouksia vertailtaessa, mutta tarjouksia pyydettäessä on pyrittävä 

mahdollisuuksien mukaan sulkemaan pois muut vaikuttavat tekijät. Varsinkin suuremmissa investoinneissa on 

kuitenkin hyväksyttävä se, että tarjoukset voivat sisältää keskenään hyvinkin erilaisia ratkaisuja esimerkiksi 

rakennushankkeen toteuttamiseksi ja kalliimpi tarjous voi olla halvempaa parempi. Tällöin kustannusten 

kohtuullisuuden arviointiin voidaan pyytää myös ulkopuolista asiantuntija-arviota, erityisesti jos hanke on 

kustannuksiltaan suuri.  

 

 

Intressihankinnat 

 

Mikäli yksityiseen investointihankkeeseen sisältyviä hankintoja (investoinnit ja palvelut) tehdään 

intressitahoilta, tukikelpoiseen hankintahintaan ei saa sisältyä myyjän katetta tai yleiskustannuksia. 

Tukikelpoisena hankintahintana voidaan hyväksyä vain välittömät hankintamenot (omakustannushinta). 

Intressitahoja voivat olla hakija itse, hakijaorganisaation osakkaat tai saman yritysryhmän muut yritykset tai 

toimiva johto tai taho, jonka hakijaorganisaatio omistaa. Hakijan on toimitettava maksuhakemuksen yhteydessä 

luotettava selvitys siitä, miten hankintahinta on muodostunut.  

 

 

Sovellettava tuki-intensiteetti 
 

Toimintaohjelman liitteessä 2 on esitetty valtioneuvoston päätöksellä hyväksytyt periaatteet hankkeisiin 

sovellettavasta julkisen tuen intensiteetistä (LIITE 2). Tässä yhteydessä julkisella tuella tarkoitetaan 

toimintaohjelmasta myönnettävän tuen määrää, jonka lisäksi hankkeessa voi olla muuta julkista rahoitusta, 

kuten kuntien tai valtion laitosten rahoitus. Mikäli hankkeessa on muuta julkista rahoitusta kuin 

toimintaohjelman tuki, tuen myöntämisen yhteydessä on varmistuttava siitä, että julkisen rahoituksen määrä 

yhteensä ei ylitä EMKR-asetuksen 95 artiklan mukaisia julkisen tuen enimmäisintensiteettejä.  
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Toimintaohjelman tukeen sovellettavat enimmäisintensiteetit on tarkennettu tämän ohjeen liitteessä (LIITE 3). 

Koska toimintaohjelmaa on tarkoitus toteuttaa eritahojen (valtio, kunnat, yritykset jne.) kumppanuuden 

hengessä, tavoitteena on, että hankkeisiin kertyy mahdollisimman paljon myös muuta kuin toimintaohjelman 

rahoitusta.  

 

 

Muun julkisen rahoituksen käsittely tukipäätöksessä 
 

Toimintaohjelman kappaleessa 8.2 on määritelty EMKR:n rahoitusosuus kunkin toimenpiteen osalta. EMKR:n 

rahoitusosuus lasketaan hankkeen julkisesta rahoituksesta. Kansalliseksi vastinrahoitukseksi laskettavaa julkista 

rahoitusta voi olla toimintaohjelmalle maa- ja metsätalousministeriön momentille 30.40.62 budjetoitu valtion 

rahoitus samoin kuin kunnan rahoitus ja muu julkinen rahoitus, kuten yliopistojen tai valtion tutkimuslaitosten 

oma rahoitusosuus.  

 

Esimerkkejä:  

 

1) Hanke on julkinen ja siihen ei sisälly yksityistä rahoitusta. Hankkeen tuki-intensiteetti on 60 % ja kunta 

osallistuu hankkeen rahoitukseen 40 %:n osuudella. Toimenpiteen EMKR-rahoitus on 41 %. Hankkeen 

rahoitus jakaantuu seuraavasti: 

 

Toimintaohjelman rahoitus (EMKR) 41 % 

Toimintaohjelman rahoitus (valtio) 19 % 

Kunnan rahoitus   40 % 

 

2) Mikäli vastaava hanke on yksityinen eikä kunta tai muu julkinen osallistu, rahoitus jakaantuu seuraavasti: 

 

Toimintaohjelman rahoitus (EMKR) 24,6 % (= 41 % x 60) 

Toimintaohjelman rahoitus (valtio) 35,4 % (= 59 % x 60) 

Yksityinen rahoitus  40,0 % 

 

3) Mikäli hanke on yksityinen ja kunta osallistuu hankkeen rahoitukseen 10 %:n osuudella, EMKR:n 

toimintaohjelmasta myönnettävä tuki alenee 50 %:iin ja rahoitus jakaantuu seuraavasti:  

 

Toimintaohjelman rahoitus (EMKR) 24,6 % (= 41 % x 60) 

Toimintaohjelman rahoitus (valtio) 25,4 % (= 59 % x 60 – 10) 

Kunnan rahoitus   10,0 % 

Yksityinen rahoitus  40,0 % 

 

4) Mikäli hanke on julkinen ja tuki-intensiteetti 80 %, mutta sekä kunta että yksityinen taho osallistuu 

hankkeen rahoitukseen 10 %:n osuudella, rahoitus jakaantuu seuraavasti:  

 

Toimintaohjelman rahoitus (EMKR) 36,9 % (= 41 % x 90) 

Toimintaohjelman rahoitus (valtio) 43,1 % (= 59 % x 90 – 10) 

Kunnan rahoitus   10,0 % 

Yksityinen rahoitus  10,0 % 

 

 

Tukipäätösten valmistelussa on varmistuttava siitä, että EMKR-asetuksen 95 artiklan määräyksiä julkisen tuen 

intensiteetistä noudatetaan ja että julkiseen tukeen lasketaan kaikki julkinen rahoitus. 

 

Kuntarahoituksen ja muun julkisen rahoituksen määritelmät 
 

EMKR:n sähköisessä tietojärjestelmässä seurataan erikseen kuntarahoituksen ja muun julkisen rahoituksen 

toteutumista ja ne on eriteltävä myös tukipäätöksessä. Niiden toteutumista on seurattava ja valvottava myös tuen 

maksuprosessissa.  
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Kuntarahoitusta on kunnan tai sen alaisuudessa toimivan viranomaisen tai kuntayhtymän (esim. maakunnan 

liitot) rahoitus. Yksityisoikeudellisten yhteisöjen kuten osakeyhtiöiden (esim. koulutuskuntayhtymät ja 

elinkeinoyhtymät) rahoitus voi olla kuntarahoitusta, jos kunnalla on suoraan tai välillisesti enemmistö 

pääomasta, osakkeiden tai osuuksien äänimäärän enemmistö tai mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet 

hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsenistä. Mikäli nämä ehdot täyttävä yhteisö toimii kilpailluilla 

markkinoilla ja yritystoiminnalle ominaisella taloudellisella riskillä, sen rahoitus katsotaan kuitenkin 

yksityiseksi. Rahoituksen arviointi voi edellyttää tapauskohtaista harkintaa, jossa otetaan huomioon muitakin 

näkökohtia.  

 

Muuta julkista rahoitusta on sellainen rahoitus, joka on myönnetty valtion talousarviossa, perustuu 

valtionavustukseen tai on muutoin peräisin valtion, kunnan tai seurakunnan varoista. Esimerkiksi 

Luonnonvarakeskuksen ja yliopistojen rahoitus luetaan muuhun julkiseen rahoitukseen. Myös esimerkiksi 

kuntien tai Finnveran myöntämät korkotuetut lainat ja lainantakaukset ovat julkista tukea ja ne on otettava 

huomioon julkisen tuen intensiteettiä laskettaessa.  

 

Korkeamman julkisen tuen edellytykset 
 

EMKR-asetuksen 95 artiklan 3 kohdan mukaan muun kuin julkisoikeudellisen elimen toteuttaman hankkeen 

julkisen tuen taso voi olla yli 50 % ainoastaan, jos hanke täyttää kaikki seuraavat perusteet: 1) se on yhteisen 

edun mukainen, 2) sillä on kollektiivinen tuensaaja ja 3) se on innovatiivinen, tapauksen mukaan paikallisella 

tasolla. Rajoitus ei koske kalatalouden toimintaryhmien rahoituskiintiöstä rahoitettavia hankkeita, mutta näiden 

täytyy täyttää vähintään yksi näistä perusteista ja niiden tulosten tulee olla julkisia.  

 

Vaadittujen perusteiden toteutumisen arviointi edellyttää jokaisessa hankkeessa tapauskohtaista arviointia. 

Korotetun tuen käyttö näillä perusteilla tulee kirjata esiin tukipäätöksen perusteluihin. Käsitteitä ei ole EU-

lainsäädännössä määritelty. Suomessa noudatetaan viitteellisesti seuraavia määrittelyjä: 

 

Yhteinen etu  

 

Hanke edistää koko kalatalouden tai jonkin sen osa-alueen toimintaedellytyksiä tai kalan menekkiä ja kulutusta 

valtakunnallisesti tai paikallisesti. Yhteisen edun mukaisena pidetään myös sellaisia hankkeita, jotka edistävät 

muita tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita, kuten ympäristönsuojelua tai tasa-arvon toteutumista. Hankkeen 

tulosten tulee olla julkisia eikä hankkeeseen osallistumista tai sen tuloksista hyötymistä saa rajata esimerkiksi 

vain tietyn järjestön jäsenkuntaan.  

 

Kollektiivinen tuensaaja 

 

Kalatalousalan järjestöt ovat lähtökohtaisesti kollektiivisia tuensaajia, koska niillä on laaja jäsenistö. 

Tapauskohtaisesti voidaan kollektiivisena tuensaajana pitää esimerkiksi yrityksistä tai ammatinharjoittajista 

koostuvaa ryhmää, joka yhteisvastuullisesti toteuttaa hankkeen.  

 

Innovatiivisuus 

 

Hanke voi olla monella tapaa innovatiivinen, joten vaatimusta on vaikea määritellä muutoin kuin 

esimerkinomaisesti. Koska säännös tiukasti tulkittuna tiukentaisi erittäin voimakkaasti aiempaa tukilinjaa, sen 

tarkoitus on nähtävä pyrkimyksenä varmistaa, ettei minkään toimijan ns. normaalia toimintaa tueta 

(toimintatuki). 

 

Hanke voi olla paikallisesti tai yrityskohtaisesti innovatiivinen, vaikka se ottaisi käyttöön jo tunnettua 

teknologiaa tai toimintamallin, jos tätä ei ole kyseisellä alueella tai kyseisenlaisessa toiminnassa aiemmin 

käytetty. Esimerkiksi menekinedistämis- tai viestintähanke voi olla innovatiivinen, jos se ottaa käyttöön sellaisia 

toimintamalleja tai markkinointikeinoja, joita kyseinen toimija ei ole aiemmin käyttänyt tai joita kyseisessä 

toiminnassa ei ole aiemmin käytetty.  

 

Mikäli hanke on hyväksytty innovatiiviseksi, sen mahdollisen jatkohankkeen voidaan katsoa edelleen täyttävän 

innovatiivisuuden vaatimuksen. 
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Kalasatamien ja purkupaikkojen tukeminen 

 

EMKR-asetuksen 42 artikla säätää tukikelpoiseksi investoinnit, jotka lisäävät kalastustuotteiden arvoa erityisesti 

sallimalla kalastajien huolehtia omien saaliidensa jalostuksesta, markkinoille saattamisesta ja suoramyynnistä. 

Varsinainen kalasatamien artikla on 43 artikla. Sen mukaan tukea ei voida myöntää uusien satamien tai 

purkupaikkojen rakentamiseen, vaan kyseeseen tulevat hankkeet, joilla parannetaan olemassa olevia satamia. 

 

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ELY-keskukset toteuttavat yhteistyössä sidosryhmien kanssa selvityksen 

kalasatamien kehittämisestä ohjelmakaudella 2014–2020. Selvityksen perusteella tehdään ratkaisu, missä 

laajuudessa julkisesti rahoitettua satamaverkostoa pidetään yllä, millaisia yhteistyömahdollisuuksia 

kalataloudella voisi olla muiden toimintojen kanssa satamissa sekä millaisia tukilinjauksia ohjelmakaudella 

noudatetaan. Samassa yhteydessä ratkaistaan mm. yksityisten kollektiivisten hankkeiden tukitasot ja 

tarkastellaan myös satamissa harjoitettavaan jalostustoimintaan sovellettavia sääntöjä.  

 

Julkiset kalasatamat 

 

Ennen kalasatamaselvityksen valmistumista julkisia kalasatamia koskevia tukipäätöksiä voidaan tehdä 

ainoastaan määräaikaisen haun puitteissa. Tästä poiketen hankkeita, joille toimintaohjelmasta myönnettävä tuki 

on enintään 200 000 euroa ja enintään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista, voidaan tukea jatkuvan haun 

periaatteella, koska totuttua alhaisempi tukitaso on osoitus paikallisesta tahdosta ja kyvystä investoida 

kalatalouden kehittämiseen.  

 

Julkisella tuella rakennettuihin kalasataman tiloihin sijoitettavia jalostusinvestointeja ei lähtökohtaisesti voi 

tukea. Harkinnan mukaan voidaan kuitenkin myöntää tukea sellaisten tuotteiden jalostukseen tarkoitettuihin 

investointeihin, joille ei vielä ole muodostunut markkinoita, tai jos kyse on hyvin pienimuotoisesta 

jalostuksesta. Tuen myöntäminen edellyttää, että jalostus ei aiheuta vähäistä suurempia häiriöitä kalan 

markkinoilla. 

 

Yksityiset kalasatamat ja purkupaikat 

 

Yksityisiä kalasatamia ja purkupaikkoja sekä niihin liittyviä kalankäsittelytiloja tuetaan pääsääntöisesti artiklan 

42 nojalla. Tukea voidaan myöntää jatkuvan haun periaatteella. Tuen enimmäistaso on lähtökohtaisesti 50 %, 

mutta sitä voidaan korottaa 60 %:iin, jos investointi kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen. Tuen 

myöntämisen edellytyksenä artiklan 42 hankkeissa on, että investointi kohdistuu kalastajan oman saaliin 

käsittelyyn ja markkinointiin. 

 

Yksityisen sataman tai purkupaikan tiloihin sijoitettavien kalan jalostukseen tarkoitettujen laitteiden sekä 

suoramyyntitiloihin liittyvien investointien enimmäistuki on 20 %, mutta sitä voidaan korottaa 50 %:iin 

sisävesikalastuksen ja pienimuotoisen rannikkokalastuksen hankkeissa.  

 

Kalasatama- ja purkupaikkainvestoinneissa jalostukseksi katsotaan muu kalan käsittely kuin perkaaminen, 

halkaisu, lajittelu, tukkupakkaaminen ja pakastaminen. 

 

 

Kustannusmallien käyttö 

 

Eri kustannusmallien käyttöä koskeva ohjeistus lisätään tämän ohjeen liitteeksi myöhemmin. Tukea koskevan 

hakulomakkeen täyttöohjeissa on lyhyt kuvaus kustannusmalleista. Lisäksi komissio on julkaissut niitä koskevan 

oppaan: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_fi.pdf.  

 

 

Petostentorjunta 

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/simpl_cost_fi.pdf
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EU:n toimielimet painottavat yhä enemmän tehokkaan petostentorjunnan merkitystä rahastojen tukien 

hallinnoinnissa. Maaseutuvirastossa on laadittu maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelma. Sen tarkoituksena 

on kuitenkin toimia ohjeena koskien kaikkea viranomaistoimintaa, ja siten sitä voidaan soveltaa soveltuvin osin 

myös muiden rahastojen ja julkisten varojen hallinnointiin. 

 

Maa- ja metsätalousministeriön tarkoituksena on laatia EMKR:oa varten oma petostentorjuntasuunnitelma, 

mutta toistaiseksi EMKR-tehtäviä hoitavien viranomaisten ja kalatalouden toimintaryhmien tulee käyttää 

soveltuvin osin maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelmaa. Petostentorjunta otetaan myös viranomaisille 

suunnatun koulutuksen tärkeäksi aihealueeksi. Maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelma on tämän ohjeen 

liitteenä (LIITE 4). 

 

 

Hankkeen nimi 
 

Hankkeella on oltava nimi, josta ilmenee selvästi myös ulkopuoliselle henkilölle hankkeen sisältö. Tämä 

varmistaa osaltaan avoimuuden hankkeita koskevassa tiedotuksessa, mm. EMKR-asetuksen 119 artiklan 

mukaisessa verkossa julkaistavassa tukea saaneiden toimien luettelossa. Mikäli hankkeen nimi kuvaa huonosti 

sen sisältöä, hakemus tulee palauttaa hakijalle täydennettäväksi. Liitteessä 6 on esitetty edellisellä 

ohjelmakaudella käytettyjä hankkeiden nimiä, joiden kaltaisia ei saa hyväksyä.  

 

 

Erityiskysymyksiä 

 

 

Paikallisuuden määrittely 

 

EMKR:n toimintaohjelman valintaperusteissa pisteitä saa artiklojen 68 ja 69 mukaisissa toimenpiteissä, jos 

hanke edistää paikallisesti tuotetun kalan tai raaka-aineen arvon lisäämistä.  

Paikallisuuden kriteerin täyttymisen arvioinnissa harkinnan lähtökohtana ovat:  

 

- toimintaohjelman soveltamisalueen ulkopuolelta eli ulkomailta tuotua kalaa ei voi koskaan pitää paikallisesti 

tuotettuna.  

- saman kalatalouden paikallisen toimintaryhmän tai maakunnan alueella tuotettua kalaa voidaan aina pitää 

paikallisesti tuotettuna. 

- toimintaryhmän alueen tai maakunnan rajan ylittyessä voidaan paikallisesti tuotetuksi hyväksyä tuotanto 

enintään noin 100 kilometrin päässä kyseisestä rajasta.  

Investointituen saajan on sitouduttava tuen perusteena olevaan toimintatapaan koko tukikaudeksi (yleensä 5 

vuotta). 

 

Konetehon varmentaminen 

 

Konetehon varmentamista koskeva ohjeistus moottorinvaihtoa koskevan tuen yhteydessä lisätään tähän 

ohjeeseen myöhemmin. Sitä ennen tukea moottorinvaihtoon ei tulisi myöntää.  

 

 

Markkinatutkimuksen vaatimus vesiviljelyalan tukien myöntämisessä 

 

EMKR-asetuksen 46 artiklan 2 kohdan mukaan tukea vesiviljelyn kehittämiseen voidaan myöntää vain, jos 

riippumattomalla markkinointitutkimuksella voidaan selkeästi osoittaa, että tuotteella on hyvät ja kestävät 

markkinanäkymät.  

 

Luonnonvarakeskus on laatinut Kalamarkkinakatsaus 2014 -nimisen tutkimuksen, jonka mukaan Suomen 

markkinoilla kotimaisesta kirjolohesta on kova puute ja tuotantoa pitäisi lisätä. Kirjolohella on siis hyvät 

markkinanäkymät. Tutkimuksen mukaan kirjolohi on Skandinavian markkinoiden erikoistuote, ja siinä mielessä 

http://www.rktl.fi/talous_yhteiskunta/elintarvikkeet/muuttuvat_elinkeinot_kilpailukyky/kalamarkkinoiden_seurantajarjestelma.html
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kirjolohijalosteet ovat lohijalosteita paremmin suojassa kansainväliseltä kilpailulta. Markkinanäkymät ovat siis 

myös kestävät. Saman tutkimuksen mukaan kasvatetulle siialle ja kuhalle olisi lisäkysyntää keskipitkällä 

tähtäimellä 1-2 milj. kg vuodessa. Uusista tuotteista nelma on potentiaalisin kasvutuote, jos kalan tarjonta 

kasvaa.  

 

Toistaiseksi Kalamarkkinakatsaus 2014 hyväksytään EMKR-asetuksen vaatimaksi riippumattomaksi 

markkinaselvitykseksi em. kalalajien osalta. Mikäli hankkeet kohdistuvat muihin kasvatettaviin lajeihin, tuen 

hakijan on toimitettava ELY-keskukselle asetuksen vaatimukset täyttävä markkinatutkimus. Markkinoita 

voidaan tarkastella niin globaalista, valtakunnallisesta kuin paikallisestakin näkökulmasta. Jatkossa 

toimintaohjelman arviointi- ja seurantajärjestelmän osana tuotetaan myös markkinatutkimus.  

 

 

Käytetyt tavarat 

 

Käytettyjen tavaroiden hankintamenot ovat tukikelpoisia seuraavin edellytyksin:  

 

- Käytettyjen tavaroiden myyjän tulee kirjallisesti todistaa niiden alkuperä ja vahvistaa, että niiden hankintaan 

ei ole saatu julkista tukea edeltävän viiden vuoden aikana.  

- Käytettyjen tavaroiden hinta ei saa ylittää niiden markkina-arvoa ja sen on oltava pienempi kuin vastaavan 

uuden. Käytettyjen tavaroiden on täytettävä käyttötarkoituksen tekniset vaatimukset ja niiden on vastattava 

asiaankuuluvia normeja ja standardeja.  

 

 

Kalastusaluksiin hankittava valvontakalusto 

 

Kalastusaluksiin hankittavia kalastuksenvalvonnan laitteita tuetaan toimintaohjelmasta yksityisinä hankkeina, 

mikäli tuen määrä on vähintään EMKR-lain 14 §:ssä säädetty 1 000 euroa. Hallinto ei enää jatkossa hanki 

laitteita kalastajien puolesta. Tuen määrä voi olla enintään 80 %, tai pienimuotoisessa rannikkokalastuksessa 90 

%. Mikäli tuen saaja ei kuulu pk-yritysten määritelmän piiriin, tuki voi kuitenkin olla enintään 30 %.  

 

Kalastusaluksen omistaja on tuen saaja ja hankittujen laitteiden omistaja ja vastaa mm. VMS- ja eLogbook-

laitteiden asennuksesta, toimivuudesta ja huollosta sekä niiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista. Maa- ja 

metsätalousministeriön 4.12.2015 antamasta ohjeesta poiketen tukea yksityisiin valvonnan hankkeisiin voidaan 

myöntää jatkuvan haun periaatteella.  

 

Kalastajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi ministeriö aikoo siirtää kalastajien vastuulle myös niiden 

laitteiden toimivuuden sekä käytöstä aiheutuvat kustannukset, jotka on aiemmin hankittu valtion kustannuksella. 

Siirto yksityisille toimijoille toteutetaan, kun sen edellyttämät hallinnolliset toimet on suoritettu. 

 

 

Seurantaryhmä kehittämishankkeissa 

 

Kehittämishankkeille voidaan harkinnan mukaan asettaa seurantaryhmä, jos se edistää hankkeen tavoitteiden 

saavuttamista esimerkiksi tuomalla hankkeeseen asiantuntemusta tai parantamalla avoimuutta ja tiedonkulkua. 

Seurantaryhmä ei vastaa oikeudellisesti hankkeen toiminnasta, vaan vastuu on hankkeen tuensaajalla. Ryhmän 

tehtävänä ei myöskään ole valvoa hanketta tai sen rahoituksen käyttöä. Tuensaaja vastaa siitä, että hanke 

toteutetaan laillisesti ja hyväksytyn hankesuunnitelman ja tukipäätöksen mukaisesti ja että hankkeen hallinnointi 

ja varainhoito on järjestetty asianmukaisesti. Seurantaryhmän tehtävänä on arvioida hankkeen etenemistä ja se 

voi esittää, että hanketta koskevaan päätökseen haetaan muutosta, jotta sen sisältö ja hankkeen toteutus parhaalla 

mahdollisella tavalla edistävät hankkeen tavoitteiden toteutumista.  

 

Mikäli ELY-keskus päättää tukiehdoissa edellyttää seurantaryhmän asettamista hankkeelle, päätösehdossa tulisi 

myös kuvata, mitä tehtävää tai tarkoitusta varten se asetetaan.  

 

Seurantaryhmän puheenjohtajana ei voi olla hankkeen projektipäällikkö eikä tuen myöntäjän tai 

toimintaohjelman hallintoviranomaisen edustaja. Maa- ja metsätalousministeriön edustaja voi kuitenkin toimia 
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ohjausryhmän puheenjohtajana hankkeissa, jotka liittyvät toimintaohjelman toimeenpanoon tai viranomaisille 

myönnetyn tuen käyttöön (esim. teknisen tuen ja kalastuksen valvonnan hankkeet).  

 

Kehittämishankkeen seurantaryhmän jäsenille voidaan maksaa matkakorvauksia valtion matkustussääntöjen 

mukaisesti. Yrittäjäjäsenille voidaan lisäksi maksaa kokouspalkkio, jonka suuruus voi olla enintään 50 euroa.  

 

 

Opintomatkat 

 

Jos opinto- tai verkostoitumismatkoja tuetaan EMKR-asetuksen 68 artiklan (uusien markkinoiden etsiminen) 

nojalla, periaatteena on, että tuki kohdistuu matkan järjestämisestä aiheutuviin yhteisiin kustannuksiin, jollaisia 

voivat olla esimerkiksi matkanjohtajan ja mahdollisen tulkin matka- ja muut kustannukset tai yhteiskuljetusten 

(kuten bussi) kustannukset.  

 

EMKR-asetuksen 63 artiklan (paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano) mukaisesti kalatalouden 

toimintaryhmien rahoituskiintiöstä tuettavissa opintomatkoissa osallistujien matkakustannukset voidaan 

hyväksyä tukikelpoisiksi, mutta osallistujilta edellytetään vähintään 20 % omavastuuta.  

 

Milloin matkan tarkoituksena on hankkia konkreettista tietoa esimerkiksi innovaatiohankkeen tarkoituksiin ja 

matkalle osallistuu pieni määrä henkilöitä, matkan kustannukset voidaan maksaa kokonaisuudessaan 

toimintaohjelman tuella, edellyttäen että hanke on yhteisen edun mukainen. Sama koskee teknisellä tuella tai 

kalastuksen valvonnan rahoituksella tehtäviä matkoja sekä verkostoitumista, johon osallistuu pieni määrä 

henkilöitä. Myös kalatalouden toimintaryhmän toimihenkilöiden matkakustannukset voidaan maksaa 

kokonaisuudessaan kalatalouden toimintaryhmän rahoituskiintiöstä.  

 

Matkakustannusten hyväksymisessä noudatetaan valtion matkustussääntöä.  

 

 

Autot 

 

Autojen hankinta rajataan yleisenä yhdenmukaistamislinjauksena tuen ulkopuolelle. Kalastuksen valvonnan 

viranomaishankkeissa autojen hankintaa voidaan rahoittaa.  

 

 

Tarjoilu ja muut oheiskulut 

 

Tarjoilujen tukikelpoisuudessa noudatetaan seuraavia pääperiaatteita.  

 

1) Investointihankkeissa tarjoilukuluja ei hyväksytä.  

2) Kehittämishankkeissa voidaan hyväksyä esimerkiksi kokouskahvitukset ja pitkään kestävissä tilaisuuksissa 

kuten seminaaripäivien yhteydessä tarjotun ruokailun kulut. Mikäli hankkeen yhteydessä järjestetään 

ruokailu tai edustustilaisuus, joka on osallistujille maksullinen, voidaan hankkeen tukikelpoisiin 

kustannuksiin hyväksyä kustannukset, jotka aiheutuvat maksuttoman osallistumisen tarjoamisesta 

esimerkiksi seminaariin kutsutuille ulkopuolisille alustajille. Poikkeustapauksissa, etenkin 

menekinedistämisessä, voidaan tarjoilukuluihin rinnastaa oheisohjelma, kuten musiikkiesitykset, joiden 

tarkoitus on lisätä tilaisuuden saamaa huomiota tai luoda myönteistä kuvaa. Erityisistä syistä voidaan 

hyväksyä myös hankkeen toteuttamiseen sisältyvät edustustyyppiset tarjoilukulut esimerkiksi media- ja 

vaikuttajatapaamisissa.  

3) Hallintoviranomaisen isännöimissä tilaisuuksissa aiheutuvat tarjoilukulut ovat tukikelpoisia teknisen tuen 

hankkeissa, esimerkiksi seurantakomitean toiminnan yhteydessä ja muussa verkostoitumisessa. 

Hyväksyttäviä tarjoilukuluja ovat tilaisuuden luonteeseen liittyvät kohtuulliset ruoka- ja ruokajuoma-

tarjoilut.  

 

Tarjoiluissa on noudatettava kohtuullisuutta. 

 

 

Osallistumismaksut yksityisenä rahoituksena  
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EMKR-lain 25 §:n 3 momentin mukaan kehittämishanketuen määrää vähentävänä tekijänä otetaan huomioon 

tuettavasta toimenpiteestä aiheutuneet tulot, koska kehittämishankkeen tarkoituksena ei ole tuottaa välitöntä 

taloudellista etua tuen saajalle. Hankkeen tuloina ei kuitenkaan pidetä tukihakemuksessa ilmoitettua yksityistä 

rahoitusta. Tämä mahdollistaa sen, että hankkeen yksityinen rahoitusosuus katetaan osittain tai kokonaan 

hankkeeseen osallistuvien yritysten tuen saajalle suorittamilla osallistumismaksuilla eikä niitä tällöin pidetä 

toimenpiteestä aiheutuneina tuloina. Yksityisen rahoituksen kattaminen hankkeen aikana kertyvillä tuloilla 

edellyttää kuitenkin aina tuen myöntäjän etukäteistä hyväksyntää. Yksityiseen rahoitukseen voidaan hyväksyä 

myös hankkeen yhteistyötahon hankkeelle antamat luontoissuoritukset. Esimerkiksi yhdistyksen 

menekinedistämishankkeessa yksityiseen rahoitukseen voidaan hyväksyä yritysten antamat kalanäytteet tai 

yritysten henkilöstön työpanos.  

 

 

Lomaraha- ja lomapalkkavaraukset 

 

Varauksena esitetyt lomarahat ja lomapalkat ovat kokonaiskustannusmallissa tukikelvottomia, koska ne eivät 

täytä EU-lainsäädännön vaatimusta siitä, että kustannusten tulee olla tuensaajien tosiasiallisesti maksamia. Sama 

koskee myös muita sellaisia kustannuksia, joita ei ole vielä tosiasiallisesti maksettu. Tulkinta perustuu Euroopan 

tilintarkastustuomioistuimen vuonna 2015 tekemään tarkastukseen, joka kohdistui Manner-Suomen ESR-

ohjelma-asiakirjaan 2007–2013.  

 

Mikäli hankkeeseen sisältyy sen toteuttamisajan jälkeen maksettavia, muutoin tukikelpoisia kustannuksia, kuten 

lomapalkkoja ja lomarahoja, ne voidaan maksaa tuen viimeisenä eränä hankkeen loppumaksun jälkeen. Tällöin 

hankkeen tukipäätökseen tulee sisällyttää ehto esimerkiksi seuraavasti:  

 

 Siltä osin kuin hankkeeseen sisältyy hyväksyttäviä palkkakustannuksia, tuen viimeisen erän maksamista 

on haettava loppumaksun jälkeen maksettavan lomarahan, -palkan tai -korvauksen osalta kuukauden 

kuluessa siitä, kun lomaraha, -palkka tai -korvaus on työsuhteen perusteella viimeistään maksettava. 

 

 

Tilintarkastuskulut 

 

Muut kuin tuettuun hankkeeseen kohdistuvat tuen saajan tavanomaiset tilintarkastuskulut katsotaan kuuluvan 

tuen saajan normaaliin toimintaan eikä niitä hyväksytä tukikelpoisiksi.  
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Johdanto 
 

Meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman seurantakomitea on Euroopan meri- ja 
kalatalousrahastoasetuksen (508/2014) 113 artiklan mukaisesti tutkinut ja hyväksynyt 
rahoitettavien toimien valintaperusteet 4.5.2015. 

 
1 Yleiset tukiedellytykset 
 
Yleiset tukiedellytykset ovat pääsääntöisesti EU:n ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia 
vaatimuksia, joista rahoittajan tulee varmistua ennen hankkeen hyväksymistä. Yleiset 
tukiedellytykset otetaan huomioon rahoittajan tarkastuslistassa. Mikäli jokin yleinen 
tukiedellytys ei täyty, hanke ei voi saada rahoitusta.  

 
2 Toimenpidekohtaiset valintaperusteet 
 
Hankkeiden valintaperusteilla pyritään nostamaan esille parhaita ja vaikuttavimpia hankkeita 
toimintaohjelman tavoitteiden näkökulmasta. Sen vuoksi valintaperusteissa korostetaan 
ohjelman päämääriä tukevia teemoja ja painotuksia. Hankkeen tulee edistää valintakriteerien 
mukaisia tavoitteita ja painotuksia riittävällä tavalla, jotta se voisi saada kunkin kriteerin 
mukaiset pisteet.  
 
Hankevalinnassa tulee asettaa etusijalle hankkeet, joiden arvioitu vaikuttavuus suhteessa 
haettuun tukeen on suurin. Mikäli hankevalinta perustuu määräaikaiseen hakumenettelyyn, 
tulee hankevalinnassa painottaa valintaperusteita haun tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteet ja 
painotukset tulee ilmoittaa hakuilmoituksessa.  
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1 Yleiset tukiedellytykset 
 
Hankkeen tulee täyttää kaikki seuraavat tukiedellytykset. Tuen myöntäjän on perusteltava 
hankkeen tarkistuslistassa näiden ehtojen täyttyminen. 
 

Tukiedellytykset Arvio ehdon 
täyttymisestä 

1. Hankkeen toimenpiteet ovat toimintaohjelman tavoitteiden mukaisia kyllä/ei 

2. Hakija on oikeushenkilö tai oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö kyllä/ei 

3. Hakijalla on toimipaikka tai asuinpaikka Suomessa kyllä/ei 

4. Hankkeella on tunnistettuun tarpeeseen pohjautuva, tavoitteellinen ja 
konkreettinen suunnitelma 

kyllä/ei 

5. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset hankkeen 
toteuttamiseksi 

kyllä/ei 

6. Hakija ei ole syyllistynyt petokseen EKTR:n tai EMKR:n osalta kyllä/ei 

7. Hankkeelle varatut resurssit ovat oikeassa suhteessa hankkeen 
toteuttamiseksi ja hankesuunnitelmassa esitettyjen tavoitteiden 
saavuttamiseksi 

kyllä/ei 

8. Hakijalla on edellytykset vastata hankkeella aikaansaadun toiminnan 
jatkuvuudesta hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen 
luonteen vuoksi ole tarpeetonta 

kyllä/ei 

9. Hakijalla ei ole EKTR- tai EMKR-rahastoihin kohdistuvaa 
täytäntöönpanokelpoista takaisinperintäpäätöstä, jota ei ole maksettu 

kyllä/ei 

10. Hankkeessa työskentelevillä on toteuttamisen kannalta tarvittava 
ammattitaito 

kyllä/ei 

11. Hankkeen saamaa tukea ei käytetä yleisenä toimintatukena  kyllä/ei 

12. Hankkeen saamalla tuella on merkittävä vaikutus hankkeen 
toteutumiseen 

kyllä/ei 

13. Hakija ei ole syyllistynyt vakavaan rikkomukseen asetuksen (EY) N:o 
1005/2008 42 artiklan 1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 1224/2009 90 
artiklan 1 kohdan nojalla 

kyllä/ei/ei koske 
hanketta 

14. Hakijalla ei ole alusta LIS-alusluettelossa kyllä/ei/ei koske 
hanketta 

15. Hanke on luonnonvarojen kestävän käytön periaatteiden mukainen kyllä/ei 

16. Hanke ei ole korvausinvestointi (ei koske kalastusalusten moottoreiden 
vaihtoa) 

kyllä/ei 

17. Hakija ei ole syyllistynyt Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2008/99/EY 3 ja 4 artiklassa säädettyihin rikoksiin, jos tukea haetaan 
vesiviljelyhankkeisiin.  

kyllä/ei/ei koske 
hanketta 
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2. Toimenpidekohtaiset valintaperusteet 
 

Jos valinta perustuu jatkuvaan hakuun, hankkeen tulee saada määritetty vähimmäispistemäärä. 
Määräaikaisessa hakumenettelyssä pisteiden perusteella hankkeet asetetaan paremmuusjärjes-
tykseen ja pisteitä painotetaan hakuilmoituksessa mainittavalla tavalla.  

2.1 Unionin prioriteetti 1: Kestävä kalastus 

Kalastuksen innovointi (art. 26; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastuksen neuvontapalvelut (art. 27; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hankkeella edistetään yrityksen kilpailukykyä tai parannetaan 
kannattavuutta 

40 

Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai 
markkinointistrategioiden käyttöönottoa 

40 

Hankkeella vähennetään kalastustoiminnasta ekosysteemeille aiheutuvia 
kielteisiä vaikutuksia 

40 

 

Vähimmäispistemäärä 40 
 

Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28; art. 44.3) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
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Osaaminen ja vuoropuhelu (art. 29.1,2; art. 44.1.a) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kaupallisten kalastajien tai heidän puolisoidensa 
kalastukseen liittyvän ammatillisen osaamisen kehittämistä tai uusien 
tietojen, taitojen ja käytäntöjen levittämistä ja soveltamista 
yritystoiminnassa 

40 

Hanke edistää kalastuksen ja siihen liittyvien sidosryhmien 
verkostoitumista ja rakentavaa vuoropuhelua 

40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Toiminnan monipuolistaminen (art. 30; art. 44.4) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 20 

Hanke monipuolistaa kalastajien tulonlähteitä  20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Nuorten kalastajien tuki (art. 31; art. 44.2) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hakija on alle 40-vuotias 20 

Hakijalla on riittävä osoitettu ammattitaito (koulutus tai työhistoria) 20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Terveys ja turvallisuus kalastuksessa (art. 32; art. 44.1.b) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke parantaa terveyttä tai turvallisuutta kalastuksessa kyllä/ei 

 

Kiintiöjärjestelmien hallinnointi (art. 36) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hankkeella edistetään alus- tai kalastajakohtaisten tai muiden uusien 
kalastuksen hallinnointijärjestelmien kehittämistä ja käyttöönottoa  

kyllä/ei 
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Kalastuksen ympäristöinvestoinnit (art. 38; art. 44.1.c) 
 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalastajien ja suojeltujen lajien (esim. saimaannorppa ja 
muut hylkeet sekä merimetsot) rauhanomaista rinnakkaiseloa 

20 

Hanke vähentää saimaannorpan ja muiden hylkeiden kalastukselle 
aiheuttamia vahinkoja 

20 

Hanke parantaa kalastuksen valikoivuutta 20 

Hanke tukee poisheittämisen ja sivusaaliiden vähentämistä 10 

Hanke vähentää kalastuksen ekosysteemille aiheuttamia vahinkoja 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastuksen ympäristöinnovointi (art. 39; art. 44.1.c) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalastajien ja suojeltujen lajien (esim. hylkeet ja 
merimetsot) rauhanomaista rinnakkaiseloa 

20 

Hanke vähentää hylkeiden kalastukselle aiheuttamia vahinkoja 20 

Hanke parantaa kalastuksen valikoivuutta 20 

Hanke tukee kadonneiden pyydysten keräämistä 20 

Hanke tukee poisheittämisen ja sivusaaliiden vähentämistä 20 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

20 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
 

Jätteiden kerääminen merestä (art. 40.1.a) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hankkeella edistetään meressä olevien jätteiden tai kadonneiden 
pyydysten keräämistä  

kyllä/ei 

 

Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40.1.b-g, i; art. 44.6 ) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kalojen luontaisen lisääntymisen mahdollisuuksia 40 

Hanke edistää kansallisen kalatiestrategian toteuttamista 40 

Hanke parantaa kalakantojen monimuotoisuutta ja elinvoimaisuutta 20 

Hanke toteutetaan kansalaisten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

20 

 

Vähimmäispistemäärä 40 
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Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (art. 40.1.h) 
 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on toimintaohjelman tukiedellytysten mukainen kyllä/ei 

 
Kalastusaluksen moottorinvaihto (art. 41.2; 44.1.d) 
 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke parantaa aluksen energiatehokkuutta ja taloudellisuutta 15 

Hanke mahdollistaa biopolttoaineiden hyödyntämisen kalastustoiminnassa 15 

Hanke vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tai epäpuhtauspäästöjä  15 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

30 

 

Vähimmäispistemäärä 40 
 
Saaliin arvon lisääminen (art. 42; 44.1.e)  
 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen tai sivuvirtojen 
taloudellista hyödyntämistä 

20 

Hanke edistää silakan tai kilohailin elintarvikekäyttöä 10 

Hanke tukee hakijan toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

20 

Hanke edistää uusien innovaatioiden käyttöönottoa 10 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 10 

Hanke parantaa kalan laatua tai toiminnan hygieniaa 20 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
 
Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43.1,3; art. 44.1.f) 
 

Valintaperuste Manner-Suomessa Pisteet 

Hanke on maa- ja metsätalousministeriön hyväksymän kansallisen 
kalasatamaselvityksen prioriteettikohde 

40 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen tai sivuvirtojen 
taloudellista hyödyntämistä  

20 

Hanke edistää silakan tai kilohailin elintarvikekäyttöä 20 

Hanke tukee hakijan toimintaa uusien tuotteiden, prosessien tai 
palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

20 

Hanke kohdistuu pienimuotoiseen rannikkokalastukseen tai 
sisävesikalastukseen 

20 

Hanke edistää kalan alkutuottajien yhteistyötä 20 

Hanke parantaa kalan markkinoille saattamisen logistiikkaa 20 
 

Vähimmäispistemäärä 40 
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Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Trygga förutsättningarna för ett fortsatt och utvecklat strömmingsfiske 20 

Förbättra möjligheterna för landning av strömming i stor skala 20 

Förbättrad logistik för småskaligt kustfiske  40 

 
Minimum 40 p 
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2.2 Unionin prioriteetti 2: Kestävä vesiviljely 

 

Vesiviljelyn innovointi (art. 47) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke tukee toimialan kestävää kasvua ja/tai uudistumista 25 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

25 

Hanke toteutetaan yritysten ja tutkimus-, koulutus- tai 
kehittämisorganisaatioiden yhteistyönä 

15 

Hanke tukee toimialan ympäristövaikutusten vähentämistä 25 

Hanke edistää kansainvälistymistä tai verkostoihin osallistumista 10 

Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteuttamista 10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn investoinnit (art. 48.1.a-d, f-h) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 30 

Hanke tukee yrityksen/yritysten T&K-toimintaa uusien tuotteiden, 
prosessien (esim. kiertovesi- tai avomerikasvatus) tai palveluiden 
kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

30 

Hanke kohdistuu vesiviljelylaitoksen suojaamiseen hylkeiden 
aiheuttamilta vahingoilta 

40 

Hanke vähentää vesiviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia  20 

Hanke edistää resurssi- tai energiatehokkuutta tai kiertotaloutta 20 

Hanke edistää viennin kasvattamista 10 

Hanke on hyväksytyn sijainninohjaussuunnitelman mukainen 10 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn neuvontapalvelut (art. 49) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hankkeella edistetään kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 10 

Hankkeella edistetään uusien liiketoimintamahdollisuuksien tai 
markkinointistrategioiden käyttöönottoa 

40 

Hanke liittyy vesiviljelytoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin 40 

Hanke edistää vesieläinten terveyttä ja hyvinvointia 40 

Hanke edistää vesiviljelylaitosten työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta 40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
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Osaaminen ja verkottuminen (art. 50)  

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää vesiviljelyalan toimijoiden ammatillisen osaamisen 
kehittämistä tai uusien tietojen, taitojen ja käytäntöjen levittämistä ja 
soveltamista yritystoiminnassa 

40 

Hanke edistää vesiviljelyalan ja siihen liittyvien sidosryhmien 
verkostoitumista ja rakentavaa vuoropuhelua 

40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyalueiden kehittäminen (art. 51) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Manner-Suomessa: Hanke edistää vesiviljelyn kansallisen 
sijainninohjaussuunnitelman toteuttamista 

20 

För Åland: Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings 
principer för genomförandet av programmet. 

20 

Hanke edistää kasvuhakuista ja kestävää yritystoimintaa 20 

Hanke vähentää vesiviljelyn haitallisia ympäristövaikutuksia 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Eläinten terveys ja hyvinvointi (art. 56) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke on Euroopan komission hyväksymän hävitysohjelman mukainen 40 

Hanke kehittää kalojen terveyttä tai hyvinvointia edistäviä menetelmiä tai 
käytäntöjä 

40 

Hanke kehittää kalatautien torjunta- tai hoitomenetelmiä 40 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Vesiviljelyn vakuutusjärjestelmät (art. 57) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on erikseen hyväksyttyjen vakuutusjärjestelmän ehtojen mukainen kyllä/ei 
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2.3 Unionin prioriteetti 3: Yhteisen kalastuspolitiikan toteuttaminen 

Valvonta (art. 76.2.a-d, f-l) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalastuksen valvonnan EU:n prioriteettien mukainen kyllä/ei 

 

Valvonta-alukset (art. 76.2.e) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalastuksen valvonnan EU:n prioriteettien mukainen kyllä/ei 

 

Tiedonkeruu (art. 77) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on hyväksytyn EU:n tiedonkeruuohjelman mukainen Kyllä/ei 
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2.4 Unionin prioriteetti 4: Alueellinen kehittäminen 

 

Paikalliset kehittämishankkeet (art. 63) 

 

Valintaperuste Arvio 

Hanke on kalatalouden toimintaryhmän paikallisen strategian mukainen Kyllä/ei 
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2.5 Unionin prioriteetti 5: Kalan jalostus ja kauppa 

 

Tuotanto- ja markkinointisuunnitelmat (art. 66) 

 

Valintaperuste Arvio  

Hanke edistää hyväksytyn tuottajajärjestön toimintaa kyllä/ei 

 

Markkinoiden kehittäminen (art. 68) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää paikallisesti tuotetun kalan arvon lisäämistä 20 

Hanke lisää yleistä tietoisuutta kalatalouden yritystoiminnasta ja sen 
vaikutuksista 

20 

Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa 20 

Hanke parantaa kalatuotteiden jäljitettävyyttä 20 

Hanke edistää erityisesti uusien tuotteiden, luomutuotteiden tai 
ympäristösertifioitujen tuotteiden markkinoille pääsyä 

20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen hyödyntämistä 20 

Hanke edistää kalatuotteiden vientiä 20 

Hanke edistää tuottajajärjestöjen perustamista 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
 

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (art. 69) 

 

Valintaperuste Pisteet 

Hanke edistää paikallisesti tuotetun raaka-aineen arvon lisäämistä 20 

Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalavarojen hyödyntämistä 20 

Hanke tukee yrityksen/yritysten toimintaa uusien tuotteiden, prosessien 
tai palveluiden kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi 

10 

Hanke edistää viennin kasvattamista 10 

Hanke edistää yhteistyötä ja verkottumista arvoketjussa 10 

Hanke edistää kasvuhakuista yritystoimintaa 10 

Hanke vähentää toiminnan kielteisiä ympäristövaikutuksia 10 

Hanke edistää resurssitehokkuutta tai kiertotaloutta 20 

 
Vähimmäispistemäärä 40 
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2.6 Unionin prioriteetti 6: Yhteinen meripolitiikka 

 

Merivalvonta (art. 80.1.a) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Meriympäristön suojelu (art. 80.1.b) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings principer för 
genomförandet av programmet. 

ja/nej 

 

Meripolitiikan kehittäminen (art. 80.1.c) 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on valtioneuvoston kanslian hyväksymän käyttösuunnitelman 
mukainen 

Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet kommer att bidra till Ålands landskapsregerings principer för 
genomförandet av programmet. 

ja/nej 
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2.7 Tekninen tuki 

 

Valintaperuste Manner-Suomessa Arvio 

Hanke on MMM:n hyväksymän käyttösuunnitelman mukainen Kyllä/ei 

 

Urvalskriterium för Åland Bedömning 

Projektet är i enlighet med landskapsregeringens principer för 
genomförandet av programmet 

ja/nej 
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LIITE 2 

 
 

TOIMINTAOHJELMAN MANNER-SUOMESSA SOVELLETTAVA JULKISEN TUEN ENIMMÄISINTENSITEETTI 

Yksityisten tuensaajien investoinnit 

A) Alkutuotannon investoinnit (kalastuksen ja vesiviljelyn edistämistä koskevat unionin painopisteet 1 ja 2):  

Korkein mahdollinen toimintaohjelman julkinen tuki on 40 %. Tukea myöntävä viranomainen voi soveltaa 

alempaa tukitasoa kaikkiin tai osaan toimenpiteistä. Kalan jalostukseen liittyvissä investoinneissa (art. 42 (1)(a) ja 

48(1)(f) sovelletaan samaa tukiprosenttia kuin jalostuksen ja tukkukaupan investoinneissa, ellei kyseessä ole 

pienimuotoisen rannikkokalastuksen oman saaliin käsittely tai jalostus.  

Pilottiluonteisissa hankkeissa, joissa otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön uusia innovaatioita, voidaan soveltaa 

innovatiiviseen osaan investointia korkeampaa tukitasoa, kuitenkin enintään 50 %. 

Pienimuotoisen rannikko- ja sisävesikalastuksen hankkeissa voidaan soveltaa korkeampaa tukitasoa, kuitenkin 

enintään 50 %. Korotetun tuen soveltaminen voidaan myös rajata vain tiettyihin strategisesti priorisoituihin 

investointeihin (esim. hylkeiltä suojautuminen ja valikoivuuden lisääminen).  

B) Jalostuksen ja tukkukaupan investoinnit (markkinoille saattamista ja jalostusta koskeva unionin painopiste 5): 

Korkein mahdollinen toimintaohjelman tuki on 20 %.  

C) Kollektiiviset investoinnit (kalatalouden kehittämistä koskevat unionin prioriteetit 1, 2, 4 ja 5): 

Yleishyödylliseen käyttöön tarkoitetuissa investoinneissa esimerkiksi yksityisiin kalasatamiin tai kalan 

maihintuontipaikkoihin korkein mahdollinen toimintaohjelman julkinen tuki on 60 %.  

A-, B- ja C-kohdissa hallintoviranomainen voi päättää korkeamman tuen soveltamisesta erikseen määriteltyihin 

tarkoituksiin, joiden toteuttaminen on kalatalouden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeää, mutta joita 

koskevat hankkeet eivät lähde liikkeelle alhaisemmalla tuella esimerkiksi hankkeen korkeamman riskin tai 

käynnistysvaiheen korkeiden kustannusten johdosta. 

Julkisten tuensaajien investoinnit 

D) Yleishyödylliset investoinnit (kaikki unionin prioriteetit): 

Korkein mahdollinen toimintaohjelman tuki on 80 %. Muu rahoitus voi olla esimerkiksi kuntien tai yrittäjien 

rahoitusta. Näissä hankkeissa kaikkien kalatalouden toimijoiden on voitava hyödyntää hanketta samoin ehdoin. 

Mikäli investointi on tarkoitus siirtää yksityiseen omistukseen esimerkiksi lunastussopimuksella, korkein 

mahdollinen tuki on 60 %.  

Kehittämishankkeet 

E) Yleishyödylliset hankkeet (kaikki unionin prioriteetit): 

Korkein mahdollinen toimintaohjelman tuki on 100 % julkiselle tai kollektiiviselle (esim. valtakunnalliset järjestöt) 

tuensaajalle. 

F) Yksityiset hankkeet (kaikki unionin prioriteetit) 

Korkein mahdollinen toimintaohjelman tuki on 60 %, edellyttäen että hanke ei sisällä investointia 

tuotannolliseen toimintaan.  

Korvaukset 

G) Vahinkojen ja kustannusten kompensoimiseksi maksettavat palkkiot (kalatalouden kehittämistä koskevat 

unionin prioriteetit 1, 2 ja 4) 

Korkein mahdollinen toimintaohjelman tuki on 100 %. 
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Hankkeiden enimmäistukitasot eri toimenpiteissä ja toimissa 

 

 

Tukipäätösten valmistelussa on alla mainituista enimmäistukiprosenteista huolimatta varmistuttava siitä, että 

EMKR-asetuksen 95 artiklan määräyksiä julkisen tuen intensiteetistä noudatetaan ja että julkiseen tukeen 

lasketaan kaikki julkinen rahoitus (EMKR + toimintaohjelman valtion rahoitus + kunnan rahoitus + muu 

julkinen rahoitus). Taulukossa sarake ”Korkein mahdollinen tukiprosentti” viittaa toimintaohjelmasta 

myönnettävään tukeen. 

 

Valtioneuvoston hyväksymien tukilinjausten mukaan yksityisten tuensaajien investointihankkeissa 

hallintoviranomainen (MMM) voi päättää korkeamman tuen soveltamisesta erikseen määriteltyihin 

tarkoituksiin, joiden toteuttaminen on kalatalouden kehittämisen kannalta strategisesti tärkeää, mutta joita 

koskevat hankkeet eivät lähde liikkeelle alhaisemmalla tuella esimerkiksi hankkeen korkeamman riskin tai 

käynnistysvaiheen korkeiden kustannusten johdosta. ELY-keskuksen tulee neuvotella ministeriön kanssa 

tällaisista hankkeista ennen päätöksentekoa.  

 

 

1. Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 

kalastuksen edistäminen 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

1. Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvien vaikutuksien 

pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden 

välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa 

määrin 

Kalastuksen 

ympäristöinvestoinnit 

(art. 38; art. 44.1.c) 

  

* sisävesikalastus ja 

pienimuotoinen 

rannikkokalastus  

50 % 

* muu kalastus 40 % 

Kalastuksen 

ympäristöinnovointi (art. 

39; art. 44.1.c) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun tai innovaatio-

ohjelmien puitteissa, 

jolloin ratkaistaan 

myös tukitaso. 

Jätteiden kerääminen 

merestä (art. 40.1.a) 
 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun puitteissa jolloin 

ratkaistaan myös 

tukitaso. 

Tukikelpoiset 

toimenpiteet on 

päätetty komission 

delegoidussa 

asetuksessa 2015/531. 

 

2. Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja 

ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 
Vesiekosysteemien 

suojelu ja 

ennallistaminen (art. 

40.1.b-g, i; art. 44.6) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun tai innovaatio-

ohjelmien puitteissa 

jolloin ratkaistaan 

myös tukitaso. 

Tukikelpoiset 

toimenpiteet on 

päätetty komission 

delegoidussa 

asetuksessa 2015/531. 
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3. Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien 

kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon 

varmistaminen 

Kiintiöjärjestelmien 

hallinnointi (art. 36) 

 

 

 

* Julkinen tuensaaja 100 %  

* Kalastajajärjestöjen ja 

tuottajajärjestöjen hankkeet 
100 % 

Edellytyksenä, että 

hanke on yhteisen 

edun mukainen ja 

innovatiivinen 

* Kalastajajärjestöjen 

hankkeet 
60 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät täyty 

* Tuottajajärjestöjen 

hankkeet 
75 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät 

täyty.  

Koskee 

markkinajärjestelyaset

uksen 1379/2013 

mukaisesti 

hyväksyttyjä järjestöjä 
 

4. Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 

rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 

elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden ja/tai 

työolojen parantaminen 

Kalastuksen 

neuvontapalvelut (art. 

27; art. 44.3)  

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun puitteissa, paitsi 

kalastajien omat 

hankkeet jatkuvasti.  

* Kalastajien omat 

hankkeet 
50 % 

 

* Pienimuotoisen 

rannikko- ja 

sisävesikalastuksen 

hankkeet 

60 % 

Ehtona alle 12-metrin 

alukset, jotka eivät 

käytä hinattavia 

pyydyksiä. 

* Määräaikainen haku  

Tukitaso ratkaistaan 

hakumenettelyn 

yhteydessä. 

Toiminnan 

monipuolistaminen (art. 

30; art. 44.4) 

 

40 % 

Sisävesikalastuksessa 

ja pienimuotoisessa 

rannikkokalastuksessa 

enimmäistuki on 50 %  

Nuorten kalastajien tuki 

(art. 31; art. 44.2) 

 

25 % Enintään 75 000 euroa  

Terveys ja turvallisuus 

kalastuksessa (art. 32; 

art. 44.1.b) 

40 % 

Sisävesikalastuksessa 

ja pienimuotoisessa 

rannikkokalastuksessa 

enimmäistuki on 50 %. 

Tukikelpoisia ovat 

ainoastaan 

kalastustukiasetuksess

a (EU) 2015/531 

määritetyt toimet. 

Hylkeiden ja 

merimetsojen 

aiheuttamien 

saalisvahinkojen 

korvaaminen (art. 40.1.h) 

 

 

Korvaus maksetaan 

toimintaohjelman 

kappaleen 4.5 

mukaisesti, enintään 

7 000 euroa.  

Saaliin arvon lisääminen 

(art. 42; 44.1.e) 
40 % 

Sisävesikalastuksessa 

ja pienimuotoisessa 

rannikkokalastuksessa 

enimmäistuki on 50 %.  
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Kalasatamien ja 

purkupaikkojen 

kehittäminen (art. 43.1, 

3; art. 44.1.f) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun puitteissa jolloin 

ratkaistaan myös 

tukitaso. 

 

5. Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, mukaan lukien 

energiatehokkuuden lisääminen, sekä tietämyksen siirron 

tehostamisen tukeminen 

Kalastuksen innovointi 

(art. 26; art. 44.3) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun tai innovaatio-

ohjelmien puitteissa, 

jolloin ratkaistaan 

myös tukitaso. 

Tutkijoiden ja kalastajien 

kumppanuus (art.28; art. 

44.3) 
 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun tai innovaatio-

ohjelmien puitteissa 

jolloin ratkaistaan 

myös tukitaso. 

Kalastusaluksen 

moottorinvaihto (art. 

41.2; 44.1.d) 
30 % 

Pienimuotoiseen 

rannikkokalastukseen 

ei saa soveltaa 

korotettua tukea. (ks. 

tuki-intensiteettiasetus 

772/2014). 

 

6. Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen 

ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 
Osaaminen ja 

vuoropuhelu (art. 29.1, 2; 

art. 44.1.a) 

 

 

 

* Julkinen tuensaaja 100 %  

* Kollektiivinen tuensaaja 100 % 

Edellytyksenä, että 

hanke on yhteisen 

edun mukainen ja 

innovatiivinen 

* Kollektiivinen tuensaaja 60 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät täyty 

* Tuottajajärjestöjen ja 

toimialakohtaisten liittojen 

hankkeet 

75 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät 

täyty. 

Koskee 

markkinajärjestelyaset

uksen 1379/2013 

mukaisesti 

hyväksyttyjä järjestöjä 

* Yksityinen tuensaaja 50 %  

2. Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 

vesiviljelyn edistäminen 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

1. Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen 

siirron tehostamisen tukeminen 
Vesiviljelyn innovointi 

(art. 47) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun tai innovaatio-

ohjelmien puitteissa, 

jolloin ratkaistaan 

myös tukitaso. 

Vesiviljelyn 

neuvontapalvelut (art. 

49) 

 

Tukea myönnetään 

vain määräaikaisen 

haun puitteissa, paitsi 
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viljely-yritysten omat 

hankkeet jatkuvasti. 

* Vesiviljely-yritysten 

omat hankkeet 
50 % 

 

* Määräaikainen haku  

Tukitaso ratkaistaan 

hakumenettelyn 

yhteydessä. 

 

2. Vesiviljely-yritysten kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 

parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden ja työolojen 

parantaminen 

Vesiviljelyn investoinnit 

(art. 48.1.a-d, f-h) 

40 % 

Yhteistyö-/kumppa-

nuussopimus tutkimus- 

tai oppilaitoksen 

kanssa mahdollistaa 

tuen korottamisen. 

Korotetun tuen 

myöntämisestä 

laaditaan tarkempi 

ohjeistus tai tuki 

myönnetään MMM:n 

hyväksynnällä. 

 

3. Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 

ennallistaminen sekä vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien 

parantaminen ja resurssitehokkaan vesiviljelyn edistäminen 

Vesiviljelyalueiden 

kehittäminen (art. 51) 100 % 

 

 

4. Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan 

vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä 

kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen 

Eläinten terveys ja 

hyvinvointi (art. 56) 

 

100 % 

 

Vesiviljelyn 

vakuutusjärjestelmät 

(art. 57) 

 Ei toistaiseksi 

käytössä. 

 

5. Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen 

ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 
Osaaminen ja 

verkottuminen (art. 50) 
 

 

* Julkinen tuensaaja 100 %  

* Kollektiivinen tuensaaja 100 % 

Edellytyksenä, että 

hanke on yhteisen 

edun mukainen ja 

innovatiivinen 

* Kollektiivinen tuensaaja 60 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät täyty 

* Tuottajajärjestöjen ja 

toimialakohtaisten liittojen 

hankkeet 

75 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät 

täyty;  

koskee 

markkinajärjestelyaset

uksen 1379/2013 

mukaisesti 

hyväksyttyjä järjestöjä 

* Yksityinen tuensaaja 50 %  

3. Yhteisen kalatalouspolitiikan täytäntöönpano 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

1. Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä 

tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen 
Tiedonkeruu (art. 77) 100 % 

 

 

2. Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan 

tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia 

valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä 

Valvonta (art. 76.2.a-d, f-

l) 
 

 

* Julkinen tuensaaja 100 %  
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hallinnollista rasitetta 
* Yksityinen tuensaaja 80 % 

esim. VMS- ja 

eLogbook-laitteet 

* Yksityinen tuensaaja - 

pienimuotoinen 

rannikkokalastus 

90 % 

 

Valvonta-alukset (art. 

76.2.e) 
100 % 

Vain viranomaisten 

hankkeet 

4. Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

1. Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen 

luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja työvoiman 

liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja 

sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja 

vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen 

monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen 

muille meritalouden aloille 

Paikalliset 

kehittämishankkeet (art. 

63)  

 

 

 
* Yleishyödylliset 

investoinnit 
80 % 

Yksityiset investoinnit 

eivät tukikelpoisia 

tässä toimenpiteessä 

 

* Yleishyödylliset 

kehittämishankkeet; 

julkinen tai kollektiivinen 

tuensaaja 

100 % 
Tulosten oltava 

julkisia 

 

* Yleishyödylliset 

kehittämishankkeet; 

yksityinen tuensaaja 

60 % Tulosten oltava 

julkisia 

5. Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

1. Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn 

parantaminen 
Tuotanto- ja 

markkinointisuunnitelma

t (art. 66) 

 

 
Tarvittaessa laaditaan 

erillinen ohjeistus. 

Varastointituki (art. 67) 
 

Tarvittaessa laaditaan 

erillinen ohjeistus. 

Markkinoiden 

kehittäminen (art. 68) 

 

 

 

* Julkinen tuensaaja 100 %  

* Kollektiivinen tuensaaja 100 % 

Edellytyksenä, että 

hanke on yhteisen 

edun mukainen ja 

innovatiivinen 

* Kollektiivinen tuensaaja 60 % 

Jos yhteisen edun ja 

innovatiivisuuden 

vaatimukset eivät täyty 

* Tuottajajärjestöjen ja 

toimialakohtaisten liittojen 

hankkeet 

75 % 

Koskee 

markkinajärjestelyaset

uksen 1379/2013 

mukaisesti 

hyväksyttyjä järjestöjä 

* Yksityinen tuensaaja 50 %  

* Määräaikainen haku 

 

Tukitaso ratkaistaan 

hakumenettelyn 

yhteydessä. 
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2. Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien 

investointien edistäminen 
Kalastus- ja 

vesiviljelytuotteiden 

jalostus (art. 69) 

20 % 

Yhteistyö-/kumppa-

nuussopimus tutkimus- 

tai oppilaitoksen 

kanssa taikka 

hankkeen strateginen 

merkitys koko 

kalatalousalan 

kannalta mahdollistaa 

tuen korottamisen. 

Korotetun tuen 

myöntämisestä 

laaditaan tarkempi 

ohjeistus tai tuki 

myönnetään MMM:n 

hyväksynnällä. 

Tukea voidaan 

myöntää ainoastaan 

pk-yrityksille.  

6. Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

Ei erityistavoitteita Merivalvonta (art. 80.1.a) 100 %  

Meriympäristön suojelu 

(art. 80.1.b) 
100 % 

 

Meripolitiikan 

kehittäminen (art. 80.1.c) 
100 % 

 

Tekninen tuki 

Erityistavoite Toimenpide/toimi 

Korkein 

mahdollinen 

tukiprosentti 

Huomioita 

Ei erityistavoitteita Tekninen tuki (art. 78) 100 %  
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1. YLEINEN OSA: PETOSTENTORJUNTASUUNNITELMAN TAUSTA 

JA TAVOITTEET 

 

 
 

 

 

Ohjelmakaudella 2014–2020 maksajavirastolle on asetettu aiempia ohjelmakausia 

tarkemmat vaatimukset unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi ja etenkin 

petostentorjuntatoimenpiteiden tehostamiseksi.  

 

Petostentorjuntasuunnitelman tarkoituksena on toimia maksajaviraston suunnitelmana 

asetuksissa määrättyjen velvoitteiden täyttämiseksi tahattomien väärinkäytösten sekä 

tahallisten petosten tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja 

jatkotoimenpiteisiin saattamiseksi. 

 

Suunnitelman tarkoitus on kattaa kaikki maksajavirastotoiminta. Suunnitelman 

toteutuksen koordinointi on jaettu Maaseutuvirastossa ydinprosesseittain kattamaan 

koko maksajavirastotoiminnan. Suunnitelma edesauttaa säilyttämään nollatoleranssin 

petosten hyväksymisen suhteen sekä auttaa ennaltaehkäisemään ja havaitsemaan 

väärinkäytöksiä ja petoksia. 

 

Petostentorjuntasuunnitelman keskeinen tavoite on kehittää maksajaviraston toimintaa 

siten, että tahattomien väärinkäytösten mahdollisuus vähenee ja tahalliseen 

väärinkäytökseen ryhtymisen houkuttavuus pienenee. Väärinkäytösten vähentämisellä 

ja petosten ehkäisyllä suunnataan tukirahoja sellaisiin kohteisiin, joihin tukea on 

tarkoitettu maksettavaksi, sekä vähennetään tarvetta periä jo maksettua tukea takaisin 

tapahtuneen väärinkäytöksen johdosta. 

 

Väärinkäytöksen aiheuttaja voi olla joko viranomainen taikka hallinnon asiakas. 

Petostentorjuntasuunnitelman tarkoituksena on lisätä viranomaisen tietoisuutta 

väärinkäytösten ehkäisemisen ja havaitsemisen parantamiseksi, ja sitä kautta parantaa 

myös asiakkaan mahdollisuuksia toimia sääntöjen mukaisesti. Viranomaisen 

Maksajaviraston on petostentorjuntatoimenpiteissään ohjelmakaudella 2014–

2020 toteutettava seuraavat toimenpiteet: 

 

• Riskien kartoittaminen 

• Hallinnollisten prosessien riskianalyysi  

• Petosindikaattorien (red flags) tunnistaminen 

• Hallinnon sisäisten petostentorjuntaohjeistusten antaminen 

• Maksajaviraston henkilöstön säännöllinen petostentorjuntaa 

koskeva koulutus 

 

Petostentorjuntasuunnitelma käsittää suunnitelman vaadittavien toimenpiteiden 

toteuttamiseksi. Tarkemmat ohjeet toimenpiteiden toteutuksesta annetaan 

erikseen. 
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tietoisuuden lisääminen parantaa maksajaviraston prosesseja tukien myöntämisestä 

niiden valvontaan. Tehokkaammat prosessit näkyvät asiakkaalle luotettavampana 

viranomaistoimintana sekä tukirahojen sääntöjenmukaisena käyttönä. 

 

1.1 Soveltamisala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petostentorjuntasuunnitelma on laadittu komission ohjeistuksen perusteella 

sovellettavaksi maksajaviraston hallinnoimiin rahastoihin: maaseuturahastoon (MSR), 

maataloustukirahastoon (MTR) ja koheesiorahastoon. Petostentorjuntasuunnitelman 

tarkoituksena on kuitenkin toimia ohjeena koskien kaikkea viranomaistoimintaa, ja 

siten sitä voidaan – ja on myös suositeltavaa – soveltaa soveltuvin osin myös muiden 

rahastojen ja julkisten varojen hallinnointiin.  

 

Maksajavirastolla viitataan sekä Maaseutuvirastoon että kaikkiin 

maksajavirastosopimuksella delegoituja tehtäviä hoitaviin tahoihin. 

 

1.2 Maksajavirasto 

 

 
 

Petostentorjuntasuunnitelman tarkoituksena ei ole keksiä pyörää uudelleen, vaan 

vahvistaa jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja kehittää sellaisia osa-alueita, joissa 

vielä on parantamisen varaa. Väärinkäytöksien ja petosten torjunnassa on kyse reilujen 

ja kaikille tasapuolisesti samansisältöisten yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta: 

asiantuntevasti, luotettavasti ja yhteisöllisesti. 

 

Petostentorjuntasuunnitelmaa sovelletaan kaikkiin maksajaviraston 

hallinnoimiin rahastoihin. 

 

EU -lainsäädännössä velvoitetaan jäsenmaita suojelemaan unionin taloudellisia 

etuja kaikkien unionin varojen osalta. Lisäksi ERI -rahastojen yleisasetuksessa 

(EU) N:o 1303/2013 säädetään kaikkia rahastoja koskien velvollisuudesta torjua 

väärinkäytöksiä ja petoksia, sekä takaisinperiä aiheettomasti maksetut tuet.  

 

Petostentorjuntasuunnitelma on maksajaviraston sisäiseen toimintaan tarkoitettu 

ohje väärinkäytösten ja petosten ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi, 

selvittämiseksi, jatkotoimiin ryhtymiseksi, sekä henkilöstön ammattitaidon 

kehittämiseksi. 

 

Petostentorjuntasuunnitelmaa sovelletaan sekä viranomaisen sisäisten että 

hallinnon asiakkaan mahdollisesti tekemien väärinkäytösten ja petosten 

torjuntaan. 

Petostentorjuntasuunnitelma noudattaa ja omalta osaltaan vahvistaa 

Maaseutuviraston arvoja: 

asiantuntevasti, luotettavasti, yhteisöllisesti. 
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Petostentorjuntasuunnitelman tausta ja tavoitteet on pääpiirteittäin määritelty 

maksajavirastoasetuksessa. Komissio on antanut ohjeistuksen kansallisten 

petostentorjuntasuunnitelmien toteuttamisesta asetuksessa annettujen velvollisuuksien 

täyttämiseksi. Maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelman tarkoituksena on täyttää 

maksajavirastolle asetuksessa asetetut vaatimukset ja toimeenpanna Euroopan Unionin 

taloudellisten etujen suojaamiseksi tarpeelliset petosten ja väärinkäytösten 

ennaltaehkäisyä ja havaitsemista koskevat toimintaohjeet.  

Petostentorjuntasuunnitelman tavoitteena on vahvistaa viraston sisäistä kykyä ja tahtoa 

estää, havaita ja puuttua väärinkäytöksiin.  

1.2.1 Delegoidut tahot 

 

Delegoiduilla tahoilla tarkoitetaan seuraavia tahoja, jotka maksajavirastosopimukseen  

perustuen hoitavat maksajavirastotehtäviä: 

- kuntien yhteistoiminta-alueet (YTA-alueet), 

- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset), 

- Ahvenanmaan maakuntahallitus, 

- Ahvenanmaan valtionvirasto, 

- Tulli, ja 

- Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira). 

 

1.2.1.1 Maksajavirastosopimus 

 

Maksajavirastosopimuksella tarkoitetaan Maaseutuviraston ja delegoidun tahon välistä 

kahdenvälistä sopimusta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 liitteen I 

kohdassa 1.C) tarkoitettujen tehtävien siirtämisessä noudatettavien edellytysten 

täyttymisestä ja komission suuntaviivoissa maksajaviraston tehtävien siirrolle 

asetetuista vaatimuksista sekä fyysisille tarkastuksille asetetuista vaatimuksista. 

 

Maksajavirastosopimusten mukaisesti delegoidut tahot antavat Maaseutuvirastolle 

vuosittain vakuutuksen maksajavirastotehtävien suorittamisesta. Lisäksi delegoidut 

tahot toimittavat Maaseutuvirastolle vuosittain selostuksen käytetyistä menetelmistä, 

johon sisältyy muun muassa: kuvaukset hallinto- ja valvontajärjestelmistä, kirjalliset 

tehtävänkuvat, ja kuvaus tietoturvajärjestelyistä. 

Maaseutuvirasto antaa delegoiduille tahoille erillisen ohjeistuksen siitä, kuinka 

maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelmaa toteutetaan kunkin tahon 

hoitamien maksajavirastotehtävien osalta.  

 

Maksajavirastotehtävien hoidossa on huomioitava lainsäädännössä edellytetyt 

toimet julkisten varojen suojaamiseksi väärinkäytöksiltä. 

 

Delegoidut tahot muun muassa osallistuvat Maaseutuviraston koordinoimaan 

petostentorjuntakoulutukseen sekä raportoivat maksajavirastotoiminnassa 

havaituista väärinkäytöksistä.  
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Maksajaviraston petostentorjuntaan sisältyvistä velvoitteista on 

maksajavirastosopimuksella sovittu maksajavirastoasetuksen (EU) N:o 907/2014 

velvoitteiden mukaisesti. 

 

1.2.1.2 ELY-keskukset 

 

Maataloustukirahaston osalta ELY -keskukset suorittavat pinta-alaperusteisten tukien 

ja eläinpalkkioiden paikalla tehtävät tarkastukset. Maaseuturahaston osalta ELY -

keskusten tehtäviin kuuluu tukien myöntämiseen ja maksamiseen kuuluvia tehtäviä 

sekä tukien valvontaa. Täydentävien ehtojen koordinointi tehdään ELY-keskuksessa. 

ELY-keskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan täydentävien ehtojen 

tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. 

 

1.2.1.3 YTA-alueet 

 

Laissa maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (30.3.2010/210) säädetään kunnille 

siirrettyjen tehtävien hallinnoinnista. Laissa maatalouden tukien toimeenpanosta 

(15.3.2013/192) säädetään hallinnollisista menettelytavoista. 

 

Kunnat hallinnoivat eläinten hyvinvointikorvausta, ympäristökorvausta ja 

luonnonhaittakorvausta, sekä tekevät edellä mainittujen tukien myöntöpäätökset. 

Kuntien tehtäviin kuuluu myös suorien tukien hallinnointi. Tukien hallinnointi sisältää 

hakemuksen vastaanoton ja tallentamisen, hakemuksen tarkastukset sekä maksu- ja 

takaisinperintäpäätösten tekemisen. 

 

1.2.1.4 Tulli 

Tullin pääasiallinen maksajavirastotehtävä on valvontatarkastusten tekeminen 

vientitukiin ja sopimuksen mukaisiin tukimuotoihin.  

 

1.2.1.5 Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) 

 

Evira koordinoi täydentävien ehtojen valvontaa Manner-Suomessa seuraavilla osa-

alueilla: tuotantoeläimiltä kielletyt aineet, maidontuotantotilojen hygienia, 

munantuotantotilojen hygienia, siipikarjan salmonellavalvonta, TSE -vaatimukset 

tuonnissa ja viennissä, eläinten hyvinvointi, rehut, eläinten merkitseminen ja 

rekisteröinti (ID-valvonta), kasvinsuojeluaineiden käyttö, eläintaudeista ilmoittaminen, 

eläinlääkejäämät ja kasvinsuojeluainejäämät sekä Ahvenanmaan ID-valvontaa. Lisäksi 

Evira tekee joidenkin markkinatukien valvontatehtäviä, joihin sillä on kansallisesti 

erityistä osaamista.  
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EU:n yhteisen markkinajärjestelyn (CMO) osalta Evira huolehtii seuraavien 

tukimuotojen tarkastuksista: voin ja maitojauheen yksityinen interventiovarastointi ja 

viljan julkinen interventiovarastointi, voin ja juuston yksityinen varastointi, 

teollisuusvoituki sekä vuosi-inventaariot. 

 

1.2.1.6 Ahvenanmaan valtionvirasto 

 

Ahvenanmaan valtionviraston hoitaa Ahvenanmaan eläinvalvonnat sekä muut kuin 

ympäristö- ja luonnonhaittakorvaukseen kohdistuvat tilavalvonnat.  

 

1.2.1.6 Ahvenanmaan maakuntahallitus 

 

Ahvenanmaan maakuntahallitus hoitaa maksajavirastosopimukseen perustuvia 

kirjanpito- ja raportointivelvollisuuksia toimialueellaan. 

 

 

1.3 Petostentorjuntasuunnitelman säädösperusta 

 

 

 

 

 

1.3.1 Euroopan Unionin lainsäädäntö 

 

• Sopimus Euroopan Unionin toiminnasta (SEUT) 325 artikla 

 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) N:o 

966/2012 59 artikla 2 b) –kohta 

 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013 

(yleisasetus) 72 artikla h –kohta 

 

• Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1306/2013 

(horisontaaliasetus) 58 artikla 

 

Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti jäsenvaltio on velvollinen 

suojaamaan unionin taloudellisia etuja petoksia ja muita väärinkäytöksiä 

vastaan. 

 

L valtiontalouden tarkastusvirastosta asettaa valtion viranomaisille velvoitteen 

ilmoittaa toiminnassaan tehdystä väärinkäytöksestä tarkastusvirastolle. 

 

Suomen perustuslain mukaisesti virkamies vastaa virkavastuullaan siitä, että 

suorittamansa virkatoimet ovat voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.  
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• Komission delegoitu asetus (EU) N:o 907/2014 

(maksajavirastoasetus) liite 1 

 

 

Jäsenvaltioiden yleiset velvollisuudet unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi 

 

Jäsenmaiden yleiset velvollisuudet unionin taloudellisten etujen suojaamiseen ja 

petosten torjuntaan on säädetty Sopimuksessa Euroopan Unionin toiminnasta (SEUT). 

SEUT 325 artiklassa määritellään oikeudellinen perusta EU:n 

petostentorjuntatoimenpiteille, ja siten myös Euroopan Petostentorjuntaviraston 

(OLAF) toiminnalle.  

 

Asetuksen (EU) N:o 966/2012 59 artikla 2 kohta b) alakohdan mukaisesti jäsenvaltiot 

ovat velvollisia unionin talousarvion toteuttamiseen liittyvissä tehtävissään 

ehkäisemään ja havaitsemaan väärinkäytöksiä ja petoksia, sekä ryhtymään korjaaviin 

toimenpiteisiin unionin taloudellisten etujen suojaamiseksi. 

 

Kaikkia rahastoja koskevat velvollisuudet (ERI –rahastot) 

 

ERI –rahastojen yleisasetuksen (EU) N:o 1303/2013 72 artiklan h) –kohdassa 

säädetään, että hallinto- ja valvontajärjestelmän tulee mahdollistaa väärinkäytösten ja 

petosten ehkäiseminen ja havaitseminen sekä aiheettomasti maksettujen summien 

takaisinperintä.  

 

Maaseuturahasto ja maataloustukirahasto 

 

Horisontaaliasetuksen (EU) N:o 1306/2013 58 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden 

on yhteisen maatalouspolitiikan yhteydessä varmistettava Euroopan unionin 

taloudellisten etujen suojaaminen, erityisesti petoksia vastaan. 

 

 

Maksajaviraston erityiset velvollisuudet 

 

Maksajavirastoasetus (EU) N:o 907/2014 sisältää maksajaviraston 

petostentorjuntavelvoitteet, jotka koskevat koko maksajavirastotoimintaa delegoidut 

tahot mukaan lukien. Asetuksen liite 1 velvoittaa maksajaviraston tekemään 

petostentorjuntasuunnitelman ja ottamaan sen sisältämät väärinkäytöksiä 

ennaltaehkäisevät ja niiden havaitsemista ja ilmoittamista koskevat toimintamallit 

käyttöön. 

 

1.3.2 Euroopan komission antama muu ohjeistus 

 

• European Commission Directorate General  for Agriculture and 

Rural Development. Guideline No 1. Guidelines for the Certification 
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Audit of the EAGF/EAFRD Accounts. Guideline for accreditation. 

16.1.2015 

 

• European Commission Directorate General  for Agriculture and 

Rural Development. Guidance Note on Anti-Fraud Measures as 

foreseen in the context of Accreditation Criteria. 26.2.2014. 

 

• European Anti-Fraud Office (OLAF): Project Handbook. The role 

of Member States’ auditors in fraud prevention and detection for EU 

Structural and Investment Funds. Experience and practice in the 

Member States.  

 

• European Commission Directorate General Regional and Urban 

Policy.  Programming period 2014–2020. Guidance note on fraud risk 

assessment and effective and proportionate anti-fraud measures. 

Ares(2013)3769073, 19.12.2013  

 

• European Commission, Directorate General Regional Policy. 

Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and CF. 

COCOF 09/0003/00-EN 

 

 

1.3.3 Kansallinen lainsäädäntö 

 

• Suomen perustuslaki (731/1999) 2§ ja 118§  

• L valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) 16§ 

 

Julkinen valta 

 

Perustuslain 2§:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa 

julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. 

Perustuslain 118§:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta ja 

esittelijä vastaa siitä, mitä esittelyn johdosta on päätetty.   

 

 

Valtion viranomaista koskevat velvollisuudet 

L valtiontalouden tarkastusvirastosta 16§:n mukaan valtion viranomaisen on 

ilmoitettava valtion tarkastusvirastolle (VTV), mikäli se havaitsee toiminnassaan 
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tehdystä, hoitamiin tai vastattavina oleviin varoihin tai omaisuuteen kohdistuneesta 

väärinkäytöksestä. 

 

 

1.4 Määritelmät 

 

 
 

Petostentorjuntasuunnitelmassa käytetään termejä petos, väärinkäytös, ja 

sääntöjenvastaisuus kuvaamaan tekoa taikka toimintaa, joka ei noudata kaikkia 

kyseistä toimintaa säänteleviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä. 

 

ERI-rahastojen yleisasetus (EU) N:o 1303/2013 määrittelee sääntöjenvastaisuudeksi 

teon, joka tuottaa, taikka voisi tuottaa, taloudellista vahinkoa EU:lle. Horisontaaliasetus 

(EU) N:o 1306/2013 puolestaan käyttää termiä väärinkäytös
1
, siten kuin se on 

määritelty asetuksessa (EU) N:o 2988/95, kuvaamaan tekoa, jonka tuloksena on, taikka 

voi olla, vahinkoa EU:n talousarviolle.  

 

Molemmat edellä kuvatut termit määrittävät tekijäksi taloudellisen toimijan. 

Lähtökohtaisesti taloudellisella toimijalla tarkoitetaan oikeustoimikelpoista luonnollista 

henkilöä taikka oikeushenkilöä, muttei kuitenkaan asianomaista jäsenvaltiota. Näin 

ollen väärinkäytöksen tekijänä tulee pääsääntöisesti kyseeseen luonnollinen henkilö 

taikka oikeushenkilö tuensaajana, taikka luonnollinen henkilö työntekijän roolissa. 

 

Rikoslain mukaisesti esimerkiksi avustuspetoksen tunnusmerkistöön sovelletaan, mitä 

on säädetty oikeushenkilön rangaistusvastuusta. 

 

Julkiseen tukeen kohdistuvissa petoksissa täyttyy useimmiten avustuspetoksen 

tunnusmerkistö. Avustuspetoksesta tuomitaan se, joka antaa avustuksesta päättävälle 

väärän tiedon seikasta, joka on omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, 

määrään tai ehtoihin, tai salaa sellaisen seikan tai jättää ilmoittamatta sellaisesta 

                                                 
1
 Asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja (EU) N:o 1306/2013 englanninkieliset versiot käyttävät molemmat termiä 

”irregularity” 

Väärinkäytöksellä ja sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan kaikkia tahattomia ja 

tahallisia toimia, joiden seurauksena julkisia varoja käytetään vastoin niiden 

säädettyä käyttötarkoitusta. Termejä voidaan tässä yhteydessä käyttää 

synonyymeinä. 

 

Petoksella tarkoitetaan epäilyä siitä, että väärinkäytös on aiheutettu tekijän 

tahallisella toiminnalla, jonka tarkoituksena on ollut joko saavuttaa oikeudetonta 

taloudellista etua, taikka aiheuttaa julkisiin varoihin kohdistuvaa taloudellista 

vahinkoa. Petoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkia tahallisia tekoja, joiden 

on syytä epäillä täyttävän jonkin rikoksen tunnusmerkistön; esimerkiksi 

avustuspetos, väärennys, virkavelvollisuuden rikkominen, taikka muu vastaava 

teko. 
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avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin olennaisesti vaikuttavasta olosuhteiden 

muutoksesta, josta myöntämispäätöksen yhteydessä tai muuten on erityisesti 

velvoitettu ilmoittamaan, ja siten hankkii tai yrittää hankkia itselleen tai toiselle 

taloudellista hyötyä. 

 

Termi Määritelmä 

Väärinkäytös 

 
Horisontaaliasetus (EU) N:o 1306/2013 2 artikla g -kohta 

'väärinkäytöksellä' neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 

2988/95 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua väärinkäytöstä. 

 

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/95 1 artikla 2 

kohta 

Väärinkäytösten tunnusmerkit toteuttaa jokainen yhteisön 

oikeuden säännöksen tai määräyksen rikkominen, joka johtuu 

taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja jonka 

tuloksena on tai voisi olla vahinko yhteisöjen yleiselle 

talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille, 

joko suoraan yhteisöjen puolesta kannettujen omien varojen 

vähenemisen tai lakkaamisen taikka perusteettoman menon 

takia. 

 

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2988/951 7 artikla 

Yhteisön hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia voidaan 

soveltaa 1 artiklassa tarkoitettuihin taloudellisiin toimijoihin 

eli luonnollisiin henkilöihin tai oikeushenkilöihin sekä muihin 

yksikköihin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat 

oikeuskelpoisia, jos nämä ovat tehneet väärinkäytöksiä. 

Seuraamuksia voidaan 

soveltaa myös väärinkäytösten toteuttamiseen osallistuneisiin 

henkilöihin sekä niihin, jotka ovat vastuussa väärinkäytöksestä 

tai joiden on huolehdittava sen ehkäisystä. 

 

Sääntöjenvastaisuus 

 

ERI-rahastojen yleisasetus (EU) N:o 1303/2013 2 artikla 36 

kohta 

'sääntöjenvastaisuudella' mitä tahansa unionin oikeuden tai 

sen soveltamiseen liittyvän kansallisen lainsäädännön 

rikkomista, joka johtuu ERI-rahastojen täytäntöönpanoon 

osallistuvan talouden toimijan teosta tai laiminlyönnistä ja joka 

tuottaa tai voisi tuottaa vahinkoa unionin talousarviolle siihen 

kohdistuvan perusteettoman menoerän vuoksi; 

 

2 artikla 37 kohta 

'talouden toimijalla' luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä 

taikka muuta tahoa, joka osallistuu ERI-rahastoista annettavan 
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avustuksen käyttöön, paitsi jäsenvaltioita, jotka käyttävät 

toimivaltaansa viranomaisena; 

 

Petos 

 

Petoksella tarkoitetaan tahalliseksi epäiltyä tekoa, jonka 

johdosta tekijä joko saa oikeudetonta taloudellista etua taikka 

aiheuttaa vahinkoa julkisille varoille. 

 

Petoksella viitataan tässä yhteydessä aina epäiltyyn tahalliseen 

tekoon, ei täytettyyn rikokseen. Teko on epäilty rikos niin 

kauan, kunnes tuomioistuin taikka syyttäjä antaa asiassa 

lopullisen ratkaisunsa. 

 

Petoksella viitataan tässä yhteydessä paitsi nimenomaan 

petosrikoksentunnusmerkit täyttäviin tekoihin, niin myös 

muihin rikoksen tunnusmerkit täyttäviin tekoihin, kuten 

virkarikoksiin, korruptioon, kavallukseen, lahjontaan ja 

väärentämiseen. 

 

1.5 Petostentorjuntasuunnitelman neljä peruselementtiä 

 

 

Väärinkäytösten ennaltaehkäisyssä on tärkeää huolellisesti selvittää tuen saamiseen 

liittyvät seikat sekä tiedottaa tuenhakijaa riittävästi.  

 

Ennaltaehkäisyn lisäksi on tärkeä saada väärinkäytöstapaukset tietoon aikaisessa 

vaiheessa, jotta niihin voidaan puuttua ennen mahdollisesta väärinkäytöksestä syntyvän 

taloudellisen vahingon aiheutumista. Tätä varten viranomaisten on puututtava rohkeasti 

tilanteisiin, joissa epäillään väärinkäytöstä. 

Petostentorjuntasuunnitelma rakentuu väärinkäytösten ehkäisyn ja 

petostentorjunnan neljän peruselementin ympärille. 

 

1. Ennaltaehkäisy tarkoittaa kaikkia sellaisia toimia, joilla voidaan vähentää 

väärinkäytösten syntymisen riskiä. Petostentorjuntasuunnitelmassa se sisältää 

muun muassa riskien kartoittamisen ja hallinnollisten prosessien analyysin, sekä 

henkilöstölle suunnatun petostentorjuntakoulutuksen. 

 

2. Havaitsemisella tarkoitetaan jo sattuneen tapahtuman havaitsemista muun 

muassa tarkistuslistojen ja petosindikaattorien avulla. 

 

3. Raportoinnilla tarkoitetaan havainnon sisäistä ilmoittamista ja asian 

tarkempaa selvittämistä viraston sisäisten käytäntöjen mukaisesti. 

 

4. Jatkotoimenpiteet sisältävät havainnon ja asian selvittämisen jälkeen 

tarpeelliset toimet; muun muassa takaisinperintä, väärinkäytösraportointi 

OLAF:lle, sekä mahdollinen rikosilmoitus esitutkintaviranomaiselle. 
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•sisäiset 
ilmoittamiskäytännöt 
ja asian jatkoselvitys 

•takaisinperintä 

•OLAF -raportointi 

•rikosprosessi 

•petosindikaattorit   
(red flags) 

•tarkistuslistat ja muut 
työkalut 

•riskikartoitus  

•hallinnolliset prosessit 

•koulutus 

•tehtäväkierto/esimies-
valvonta 

Ennaltaehkäisy Havaitseminen 

Raportointi Jatkotoimet 

Petostentorjuntasuunnitelman peruselementit 
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1.6 Petostentorjuntasuunnitelman toimenpiteiden vuosikello 

 

 
 

 

 

 

 

 

Petostentorjuntasuunnitelman toimenpiteet on jaettu vuosikelloon kuukausittain toimenpiteiden 

seurannan ja petostentorjunnan jatkuvuuden kuvaamiseksi. 

tammikuu 

helmikuu 

maaliskuu 

huhtikuu 

toukokuu 

kesäkuu heinäkuu 

elokuu 

syyskuu 

lokakuu 

marraskuu 

joulukuu 

Petostentorjuntasuunnitelman vuosikello 

• OLAF-raportointi (4.nelj.) 
• PIF-raportti 
• Mavin vuosikertomus 

• OLAF-tilastot 

 
 
• ydinprosessi-

ryhmät 
 

• OLAF-raportointi (1.nelj.) 
 
 

• OLAF:n PIF-raportti 

• OLAF-raportointi (2.nelj.) 

 

• koulutustiedot 

• OLAF-raportointi (3.nelj.) 
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Tammi-kesäkuu (Q1-Q2) 

Toimenpide Vastuutaho 

OLAF –väärinkäytösraportointi 28.2 mennessä (4.vuosineljännes 

1.10–31.12) 

Valo 

Mavin vuosikertomukseen yhteenveto väärinkäytösraportoinneista 

ja epäillyistä petoksista edelliseltä kalenterivuodelta 

Valo 

Taloudellisten etujen suojaamista koskevaan kyselyyn (OLAF:n 

PIF-raportti) vastaaminen maksajaviraston osalta 

Valo 

(AFCOS 

koordinoi) 

OLAF toimittaa tilastot edellisen vuoden 

väärinkäytösraportoinneista tarkastusta ja mahdollisia korjauksia 

varten 

Valo 

(AFCOS 

koordinoi) 

OLAF –väärinkäytösraportointi 31.5 mennessä (1.vuosineljännes 

1.1–31.3) 

Valo 

 

Heinä-joulukuu (Q3-Q4) 

Toimenpide Vastuutaho 

Riskikartoituksen ja hallinnollisten prosessien riskianalyysin 

päivittäminen, tarvittavat korjaavat toimenpiteet, sekä 

petosindikaattorien (red flags) tunnistaminen.  

ydinprosessiryhmät 

Maaseutuviraston johtoryhmä tarvittaessa ohjaa ja seuraa 

maksajaviraston petostentorjuntasuunnitelman toteuttamista. 

jory 

OLAF –väärinkäytösraportointi 31.8 mennessä 

(2.vuosineljännes 1.4–30.6) 

Valo 

OLAF –väärinkäytösraportointi 30.11 mennessä 

(3.vuosineljännes 1.7–30.9) 

Valo 

15.11 mennessä tiedot koulutustilaisuuksista, osallistujista sekä 

koulutusmateriaalista kuluvalta vuodelta (16.11–15.11). 

koulutuksen 

järjestäjä 

Petostentorjuntakoulutusten toteuman seuranta. Valo 
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2 VÄÄRINKÄYTÖSTEN JA PETOSTEN TORJUNTA 

 

 

 

2.1 Maksajaviraston hallinnolliset prosessit 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 Hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvaus 

 

Maaseutuvirasto vahvistaa hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvauksen 

ohjelmakaudeksi kerrallaan. Maksajavirastosopimusten mukaisesti delegoidut tahot 

vastaavat osaltaan hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvausten vahvistamisesta. 
 

Manner-Suomen maaseutuohjelman kohdassa 15.1.2.1 Hallinnointi ja valvontarakenne 

on kuvattu ohjelman mukaisten tukien hallinto- ja valvontajärjestelmää seuraavasti: 

[…]Rahoituskokonaisuus: alueellinen ja paikallinen maaseudun kehittäminen 

(toimenpiteet: koodit 1, 4 (paitsi 4.4), 6, 7, 16 ja 19). 

[…]Tuen myöntämisestä (hallintoviranomaisen siirtämä tehtävä) ja tuen maksamisesta 

(maksajaviraston siirtämä tehtävä) päättää ELY-keskus, joka tekee kaikille tuki- ja 

maksuhakemuksille hallinnolliset tarkastukset. Sovellettaessa Leader-toimintatapaa 

muissa kuin toimintaryhmän omissa hankkeissa toimintaryhmä harkitsee tuen 

myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden, jonka jälkeen ELY-keskus tarkastaa tuen 

myöntämisen laillisuuden päättäessään tuen myöntämisestä. Toimintaryhmien omissa 

hankkeissa ELY-keskus harkitsee myös tuen myöntämisen tarkoituksenmukaisuuden 

samalla tavoin kuin päättäessään yleisesti tuen myöntämisestä. Tuen maksaa 

Maaseutuvirasto (maksajavirasto). 

[…]Takaisinperintää koskevat menettelyt ovat lähes yhdenmukaiset koko ohjelman 

suhteen. Tuen takaisinperintäpäätöksen tekee tuen myöntänyt viranomainen. 

Maaseutuvirasto vastaa osasta perintätoimia ja ylläpitää takaisinperintäsaatavista 

velallisluetteloa. Maaseutuvirasto vastaa myös OLAF:lle tehtävistä 

säännönvastaisuusilmoituksista. 

Maaseutuvirasto vastaa toimeenpanon ohjeistamisesta sekä valvoo 

hallintoviranomaisen ja maksajaviraston tehtävien osalta ELY-keskusten toimintaa 

hallinto- ja valvontajärjestelmien tarkastuksilla. 

Maksajavirastoasetuksen (EU) N:o 907/2014 liite I 2 A iii mukaisesti 

maksajaviraston on varmistettava riittävät tarkastukset petosten ja 

väärinkäytösten estämiseksi ja havaitsemiseksi, ottaen erityisesti huomioon 

esiintyvät riskit. 

Jo olemassa olevat hallinnolliset prosessit, alkaen tukihakemuksen 

vastaanottamisesta tuen valvontaan, tulee kuvata ja analysoida sen 

varmistamiseksi, että menetelmät ovat riittävät petosten torjumiseksi ja 

havaitsemiseksi. 
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Rahoituskokonaisuus: muu maaseudun kehittäminen (toimenpiteet: koodit 2, 4.4, 10, 

11, 13 ja 14) 

Luonnonhaittakorvauksia, maatalouden ympäristökorvauksia, luonnonmukaisen 

tuotannon tukea, eläinten hyvinvointia sekä ei-tuotannollisia investointeja koskevien 

tukijärjestelmien toimeenpanosta tuensaajiin nähden vastaavat ELY-keskukset sekä 

kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset (paikalliset viranomaiset). 

Tilaneuvontajärjestelmässä (toimenpide 2.1) Maaseutuvirasto vastaa neuvojien 

kilpailutuksesta ja hyväksymisestä sekä koulutuksesta, jonka jälkeen ELY-keskus vastaa 

tuen myöntämisestä ja maksamisesta neuvojille. 

Paikallinen/alueellinen viranomainen tekee sitoumuksen tai sopimuksen 

hyväksymispäätöksen ja ei-tuotannollisten investointien kustannusten hyväksymistä 

koskevan päätöksen (hallintoviranomaisen siirtämä tehtävä). Näillä päätöksillä 

sidotaan kyseinen tuki koko tukikaudelle. Rahoituskohteesta riippuen joko paikallinen 

tai alueellinen viranomainen tekee vuosittain em. tukiin liittyvät maksupäätökset ja 

hallinnolliset tarkastukset (maksajaviraston siirtämä tehtävä). 

Paikalla tehtävistä otantatarkastuksista vastaa ELY-keskus Maaseutuviraston 

satunnais- ja riskiotannan perusteella valitsemilla tiloilla. 

Maaseutuvirasto vastaa toimeenpanon ohjeistamisesta sekä suorittaa 

paikallisille/alueellisille viranomaisille delegoitujen tehtävien osalta laadunvalvontaa. 

Tekninen apu 

Teknistä apua käytetään sekä kansallisella että alueellisella tasolla 

hallintoviranomaisen vastuulla olevan ohjelman toteuttamiseen. Lisäksi osa teknisestä 

avusta varataan kansallisen maaseutuverkoston käytettäväksi.[…] 

Seurantajärjestelmät 

Viranomaisten tietojärjestelmistä ja rekistereistä saadaan tietoa hallintoviranomaisen 

ja maksajaviraston, komission, seurantakomitean ja arvioijien käyttöön. 

Tietojärjestelmiin kerätään keskeiset tiedot tuenhakijasta, haetuista tuista sekä niiden 

valvonnasta ja maksamisesta. 

Viljelijätukien tietojärjestelmä eli yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä 

jakaantuu Suomessa neljään osaan: tukisovellukseen, nautaeläintunnisterekisteriin, 

peltolohkorekisteriin ja tukioikeusrekisteriin. Tukisovelluksella käsitellään suurin osa 

viljelijöille maksettavista EU-tuista ja kansallisista tuista Suomessa. Järjestelmän 

kautta kerätään myös suuri osa maatalouden perustilastoista. Tukisovellus koostuu 

tukien käsittely-, laskenta- ja valvontaosiosta sekä maksu- ja raportointijärjestelmästä, 

jotka ovat yhteydessä keskitettyyn tietokantaan eli IACS -keskusrekisteriin. 

Hanke-, yritys- ja rakennetukien tietojärjestelmällä (Hyrrä) käsitellään EU:n 

osarahoittamat ja kokonaan kansallisesti rahoitetut maatilojen investointituet ja 
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nuorten viljelijöiden aloitustuet. Myös poro-, koltta- ja luontaiselinkeinojen investointi- 

ja aloitustuet kuuluvat Hyrrä-järjestelmässä käsiteltäviin tukiin. Tietojärjestelmällä 

käsitellään lisäksi kaikki maaseudun alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen liittyvät 

toimenpiteet (yritys- ja hanketuet). 

Sähköinen asiointi- ja hallinnointijärjestelmä toimii hakemusten jättämisen, käsittelyn, 

tuen myöntämiseen ja maksamiseen liittyvän päätöksenteon sekä hankkeiden 

seurannan ja valvonnan työkaluna. Tietojärjestelmää käytetään apuna tukihakemusten 

käsittelyyn, tuen myöntämiseen ja maksamiseen, valvontatietojen kirjaukseen, tuen 

seurantaan ja raportointiin. 

Tukien maksatusjärjestelmän (Sampo) kautta hoidetaan tukien maksaminen, niiden 

takaisinperintä ja saatavien seuranta sekä raportointi komissiolle.[…] 

 

Maaseutuvirasto voi tarvittaessa erikseen vahvistaa hallinto- ja valvontajärjestelmän 

kuvauksen ohjelmakaudelle 2014–2020. 

 

2.1.2 Tietojärjestelmät 

Maksajavirasto pyrkii kaikessa tietojärjestelmäkehityksessään ottamaan huomioon 

väärinkäytösten ehkäisemiseen ja havaitsemiseen liittyvät näkökulmat. 

Tietojärjestelmissä pyritään ottamaan käyttöön sellaisia toimintoja, joiden avulla 

ehkäistään ja havaitaan väärinkäytöksiä entistä paremmin. Ristiintarkastuksilla ja 

tietokantojen luomisella voidaan helpottaa eturistiriitojen havaitsemista. 

2.1.3 Arkaluontoiset tehtävät ja henkilöstökierto 

Arkaluontoisten tehtävien osalta vaihtoehtoisesti järjestetään joko henkilökierto taikka 

riittävä esimiesvalvonta sen mukaan, mikä on kunkin tehtävän ja väärinkäytösten 

ehkäisemisen toteuttamisen kannalta perusteltua. 

2.1.4 Maaseutuviraston sisäinen tarkastus ja riskienhallintapolitiikka 

Maaseutuviraston sisäisen tarkastuksen tehtävä on Maaseutuviraston sisäisen 

tarkastuksen ohjesäännön (Maaseutuviraston määräys 30.10.2009, Dnro 1670/06/2009) 

mukaan seuraava; 

 

Sisäisen tarkastuksen tehtävänä on selvittää Maaseutuviraston johdolle 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä 

sekä suorittaa ylijohtajan määräämät tarkastustehtävät. Sisäisen 

tarkastuksen yksikkö voi käyttää apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita 

tähän tarkoitukseen osoitettujen toimintamäärärahojen puitteissa. 

 

Sisäinen tarkastus arvioi, ovatko sisäisen valvonnan menettelyt 

toiminnan riskeihin nähden asianmukaiset ja riittävät siten, että ne 

varmistavat Maaseutuviraston ja sen vastuulla olevan talouden ja 

toiminnan laillisuuden ja tuloksellisuuden, hallinnassa olevien varojen 
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ja omaisuuden turvaamisen sekä johtamisen ja ulkoisen ohjauksen 

edellyttämät oikeat ja riittävät tiedot taloudesta ja toiminnasta. Sisäisen 

tarkastuksen yksikkö: 

 

- tekee aloitteita sisäisen valvonnan parantamiseksi 

- tarkastaa, että Maaseutuviraston ja sen vastuulla olevien 

toimintojen sisäinen valvonta on asianmukaisesti järjestetty 

- osallistuu siihen valvontaan, mitä Euroopan unionin yhteisen 

maatalouspolitiikan toteuttaminen Maaseutuvirastossa vaatii 

- tukee virastoa sen tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla 

järjestelmällisen lähestymistavan riskienhallinta-, valvonta- sekä 

johtamis- ja hallintoprosessien tehokkuuden arviointiin ja 

kehittämiseen. 

 

Maaseutuviraston riskienhallintapolitiikka (24.10.2012) määrittää tarkoituksekseen 

seuraavaa; 

 

Riskienhallintapolitiikan tarkoituksena on selkeyttää riskienhallinnan 

tavoitteita, organisointia, periaatteita, vastuita ja toimintatapoja. Näin 

varmistetaan, että riskienhallinnan toimintamalli on yhtenäinen läpi 

koko organisaation ja että johdolla on riittävästi tietoa riskeistä 

päätöksentekoaan varten. 

 

Maaseutuviraston riskienhallinnan vastuut on jaettu seuraavasti: 

- ylijohtaja vastaa riskienhallinnan järjestämisestä, sen 

asianmukaisuudesta ja riittävyydestä, 

- johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikasta ja -periaatteista ja valvoo 

sen toteutumista, 

- riskienhallinnan koordinaattorina toimii sisäisen tarkastuksen 

yksikön tarkastuspäällikkö, ja  

- ydinprosessiryhmät vastaavat oman osastonsa/prosessinsa 

riskienhallinnan järjestämisestä sekä riskienhallinnan 

asianmukaisuudesta ja riittävyydestä. 

  

 

 

 

2.2 Riskikartoitus ohjelmakaudella 2014–2020 

 

 

 

 

 

Maksajavirastoasetuksen (EU) N:o 907/2014 liite I 4 A iv mukaisesti 

maksajaviraston on varmistettava jatkuvat seurantamenettelyt petosten ja 

väärinkäytösten estämiseksi ja havaitsemiseksi. Seurantamenettelyjen on oltava 

osa maksajaviraston tavanomaista toimintaa. 

 

Ohjelmakaudella 2014–2020 riskikartoitus, hallinnollisten prosessien 

riskianalyysi sekä petosindikaattorien (red flags) tunnistaminen toteutetaan 

Maaseutuvirastossa prosesseittain.  
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Ohjelmakaudella 2014–2020 Maaseutuvirastossa toteutetaan 

petostentorjuntasuunnitelman mukaisesti riskien kartoitus ja analysointi tarvittaessa 

vuosittain.  

 

Riskien kartoitus ja analysointi toteutetaan edellisen vuoden kartoituksen sekä 

havaittujen väärinkäytösten ja epäiltyjen petosten pohjalta. Riskikartoituksessa on 

tarkoituksena käydä läpi kunkin ydinprosessiryhmän edellisenä vuonna kartoittamat 

riskit, kartoittaa mahdolliset uudet riskit, käydä läpi hallinnolliset prosessit sekä 

tunnistaa petosindikaattorit (red flags). 

 

2.3 Koulutus ja tiedon lisääminen 

 

 
Petostentorjuntakoulutuksella tarkoitetaan kaikkea petostentorjuntatietoisuuden 

lisäämistä. Koulutusta on tarkoitus järjestää muun koulutuksen osana, sekä myös niin, 

että se voi olla osa maksajaviraston petoksentorjuntasuunnitelman kehittämistyötä ja 

viestintää. 

 

2.3.1 Maaseutuvirasto 

 

 

Maksajavirastoasetuksen (EU) N:o 907/2014 liite I 1 B iv mukaisesti 

maksajaviraston on huolehdittava henkilöstön riittävästä ja asianmukaisesta 

koulutuksesta petostentorjunnan tietoisuuden lisäämiseksi. 

 

Kaikkien maksajavirastotehtäviä suorittavien henkilöiden on osallistuttava 

vähintään kahteen koulutustilaisuuteen, joka sisältää myös petostentorjuntaa 

sisältävää koulutusta, kolmen vuoden aikana (vuosien 2015–2020 aikana 

vähintään neljään koulutustilaisuuteen). 

 

Maaseutuvirasto kerää tiedot järjestetyistä koulutustilaisuuksista, niihin 

osallistuneista sekä käytetystä koulutusmateriaalista vuosittain 15.11 mennessä. 

Petostentorjuntakoulutusta sisällytetään Maaseutuviraston järjestämiin 

koulutustilaisuuksiin niin, että kalenterivuoden aikana on tarjolla riittävä määrä 

eri koulutustilaisuuksia. 

 

Uuden työntekijän perehdytykseen voidaan sisällyttää myös 

petostentorjuntakoulutusta. 

 

Koulutuksen järjestäjä kerää tiedot koulutustilaisuudesta, siihen osallistuneista 

sekä koulutuksessa käytetyn koulutusmateriaalin raportointia varten.  
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Maaseutuviraston järjestämiin, joko sisäisiin taikka sidosryhmille suunnattuihin, 

koulutustilaisuuksiin sisällytetään petostentorjuntakoulutusta riittävissä määrin siten, 

että virastossa työskentelevillä on mahdollisuus osallistua komission ohjeistamaan 

kahteen koulutuskertaan kolmen vuoden aikana. 

 

2.3.2 Delegoidut tahot 

 

 

 

Maaseutuvirasto koordinoi petostentorjuntakoulutusta ja varmistaa, että delegoiduille 

tahoille järjestetään riittävä määrä koulutustilaisuuksia. 

 

Maksajavirastosopimuksella on petostentorjuntatietoisuuden lisäämistä sisältävästä 

koulutuksesta delegoitujen tahojen kanssa sovittu seuraavaa: 

 

ELY-keskukset ja kunnat: Maaseutuvirasto ja ELY-keskukset vastaavat koulutusten 

järjestämisestä. [delegoitu taho] tulee huolehtia siitä, että sen henkilöstöllä on 

mahdollisuus osallistua koulutuksiin.  

 

Tulli: Tulli vastaa tarkastajiensa koulutuksesta. Koulutuksiin tulee sisältyä myös 

petoksia koskevan tietoisuuden lisääminen. Maaseutuvirasto ja Tulli antavat toisilleen 

asiantuntija-apua koulutuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

Eviran, Ahvenanmaan maakuntahallituksen ja Ahvenanmaan valtionviraston osalta 

tullaan maksajavirastosopimuksiin sisällyttämään vastaavat tiedot. 

 

2.3.3 Tuensaajien tiedottaminen 

 

Tuenhakijoille suunnattu tiedotus tulee olla riittävän selkeää ja yksityiskohtaista 

tahattomien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Tahallisten petosten torjumiseksi 

tuensaajia tulisi tiedottaa käytössä olevista valvontakeinoista. Tuensaajilla tulisi 

tiedottaa mahdollisuudesta ilmoittaa havaitsemastaan epäillystä väärinkäytöksestä. 

 

Tuensaaja voi ilmoittaa havaitsemastaan epäillystä väärinkäytöksestä joko suoraan 

asiaa hoitavalle viranomaiselle, esitutkintaviranomaiselle taikka valtiontalouden 

tarkastusvirastolle. 

Delegoitujen tahojen henkilöstö voi osallistua joko Maaseutuviraston taikka 

delegoidun tahon järjestämään petostentorjuntakoulutukseen. 

 

Koulutuksen järjestäjä kerää tiedot koulutustilaisuudesta ja siihen osallistuneista 

ja raportoi kerätyt tiedot Maaseutuvirastolle maksajavirastosopimuksen 

mukaisesti vuosittain 15.11 mennessä. 

 

Maaseutuvirasto koordinoi petostentorjuntasuunnitelman mukaista koulutusta 

sekä koulutustavoitteen saavuttamista. 
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2.4 Viranomaisyhteistyö 

 

Viranomaisten välinen yhteistyö on yksi edellytys väärinkäytösten tehokkaalle 

torjumiselle. Hyvät ja toimivat suhteet maksajaviraston ja muiden viranomaisten välillä 

auttavat ehkäisemään väärinkäytöksiä.  

 

Maksajaviraston yhteyshenkilönä petostentorjuntaan liittyvissä tehtävissä toimii 

Valvontaosaston lakimies. 

 

2.4.1 Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)  

 

OLAF toteuttaa ulkoisia sekä sisäisiä hallinnollisia tutkimuksia muun muassa unionin 

varoihin kohdistuvien petosten ja korruption torjumiseksi. OLAF laatii tutkimuksensa 

valmistuttua loppukertomuksen, johon sisältyy suosituksia tarpeellisista jatkotoimista. 

OLAF kerää petostentorjuntaan liittyvää tietoa, mukaan lukien 

väärinkäytösraportoinnit, jäsenvaltioilta. Tiedon keruun tarkoituksena on rajat 

ylittävään petostentorjuntaan tarvittavan tiedon kerääminen ja kerätyn tiedon 

hyödyntäminen petostentorjunnassa ja -tutkinnassa.  

 

 

 

 

 

2.4.2 AFCOS – Anti-Fraud Coordination Service 

 

 

 

Suomen AFCOS -yksikkönä toimii valtiovarainministeriön valtiovarain controller –

toiminto
2
. 

                                                 
2
 Valtiovarainministeriön nimeämiskirje 16.12.2014 VM2014-00875 

Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) on osa komissiota, mutta siitä 

riippumattomaton petostentorjuntavirasto. 

AFCOS on OLAF:n alaisuudessa toimiva jäsenvaltioiden perustamista 

yksiköistä koostuva yhteistyöverkosto. 

 

Suomen AFCOS -yksikkönä toimii valtiovarainministeriön valtiovarain 

controller -toiminto. 
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AFCOS:n tehtäviä ovat muun muassa: sektorilainsäädännön edellyttämän 

petosraportoinnin varmistaminen, ennaltaehkäisevä toiminta jäsenvaltiossa, sekä 

koulutus petostentorjunnan alalla. Ennaltaehkäisevään toimintaan voi muun muassa 

sisältyä kansallisen petostentorjuntastrategian koordinointia, lainsäädännön ja hallinnon 

toteutuksen seurantaa ja viranomaisten välinen yhteistyö ja tiedottaminen. 

3. HAVAITSEMINEN 

3.1 Petosindikaattorit (red flags) 

 

 
 

 

Indikaattoreilla tässä yhteydessä tarkoitetaan sellaisia havaintoja, jotka voivat olla 

merkki tahattoman taikka tahallisen väärinkäytöksen olemassa olosta. Mitä useampi 

indikaattori on yhdistettävissä yksittäiseen tapaukseen, sitä suuremmalla syyllä tulee 

väärinkäytöksen mahdollisuus sulkea pois tarkastamalla tukiehtojen täyttyminen.  

 

 

 

 

 

3.2 Tarkistuslistat 

 

 
 

Tukien myöntämiseen, maksamiseen sekä valvontaan liittyvien tarkistuslistojen 

laadinnassa otetaan huomioon myös petosten ja väärinkäytösten ehkäiseminen ja 

havaitseminen. Tarkistuslistojen laadinnassa huomioidaan erityisesti komission 

antamissa avain- ja apukontrollilistoissa mainittujen keinotekoisten olosuhteiden 

ehkäisemiseen ja havaitsemiseen vaadittavat toimet. Ydinprosessiryhmät tarkastelevat 

tarvittaessa toimialaansa kuuluvat tarkistuslistat myös petosten ja väärinkäytösten 

torjunnan näkökulmasta. 

Petosindikaattorien on tarkoitus toimia hälytyskelloina tapauksista, joissa on syytä 

selvittää tarkemmin mahdollisen väärinkäytöksen mahdollisuutta.  

 

Petosindikaattoreita voidaan tarvittaessa tunnistaa ja päivittää riskikartoituksen 

yhteydessä. 

 

Petosindikaattoreita voidaan hyödyntää petostentorjuntakoulutuksessa ja 

sisäisessä ohjeistuksessa. 

Tukien myönnössä, maksatuksessa ja valvonnassa käytettävät tarkistuslistat ovat 

tärkeässä roolissa väärinkäytösten torjunnassa ja havaitsemisessa. 

 

Tarkistuslistojen laadinnassa on huomioitava myös väärinkäytösten ja petosten 

torjunta. 



   25 (31) 

  

 

 

 

4. ASIAN SELVITTÄMINEN JA ILMOITTAMISMENETTELYT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Maaseutuviraston sisäiset menettelyohjeet 

Maaseutuviraston määräyksellä on annettu Maaseutuviraston kirjanpitoyksikön 

taloussääntö, jossa on määrätty tarkemmat ohjeet havaittujen väärinkäytösten ja 

petosten sisäisestä ilmoittamiskäytännöstä, sekä epäiltyjen rikosten ilmoittamisesta 

esitutkintaviranomaiselle (Maaseutuviraston määräys 1.8.2013, Dnro 1847/20/2013 

Maaseutuviraston kirjanpitoyksikön taloussääntö, 79§–84§). 

4.2 Delegoiduille tahoille annetut suositukset sisäisten menettelyohjeiden 

käyttöönottamiseksi  

 

Delegoidut tahot määrittävät sisäisissä menettelytapaohjeissaan siitä, kuinka 

havainnoista ilmoitetaan viraston sisällä, sekä ilmoittamismenettelyt epäillyn rikoksen 

ilmoittamisesta esitutkintaviranomaiselle. 

4.3 Väärinkäytösraportointi OLAF:lle 

 

Väärinkäytösten ja epäiltyjen petosten raportoinnista Maaseutuviraston hallinnoimien 

tukien osalta vastaa Maaseutuvirasto. 

 

Delegoidut tahot ovat velvollisia Maaseutuviraston erikseen antaman ohjeistuksen 

mukaisesti ilmoittamaan OLAF:lle raportoitavat väärinkäytökset ja epäillyt petokset 

Maaseutuvirastolle. 

 

OLAF:lle raportoidaan neljä kertaa vuodessa (1. vuosineljännes 31.5 mennessä, 2. 

vuosineljännes 31.8 mennessä, 3. vuosineljännes 31.12 mennessä, ja 4. vuosineljännes 

28.2 mennessä) kaikki sellaiset väärinkäytökset ja epäillyt petokset, joissa: 

 

Kun havaitaan epäilty väärinkäytös, on siitä ilmoitettava viraston sisäisten 

käytäntöjen mukaisesti. 

 

Epäillyn väärinkäytöksen tekijä voi olla joko tuensaaja taikka 

maksajavirastotehtävissä työskentelevä virkamies. 

 

Ilmoittamisella tarkoitetaan viraston sisällä ensimmäisestä havainnosta tehtävää 

ilmoitusta, jonka tarkoituksena on selvittää, tuleeko havainnon johdosta ryhtyä 

asian tarkempaan selvittämiseen sen varmistamiseksi, onko asiassa syytä epäillä 

väärinkäytöstä vai ei. 

 

 

Delegoidut tahot vastaavat sisäisillä ohjeistuksillaan siitä, että epäiltyjen 

väärinkäytösten ja petosten sisäiseen ilmoittamiseen on olemassa riittävän selkeä 

ohjeistus, joka on kaikkien maksajavirastotehtäviä hoitavien saatavilla. 
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väärinkäytöksen kohteena oleva EU-rahoituksen osuus on vähintään 

10 000€, pois lukien tapaukset joissa on kyse:  

- tuensaajan konkurssista,  

- tuensaajan itsensä ilmoittamasta virheellisesti maksetusta tuesta, 

taikka 

- viranomaisen huomaamasta virheestä ennen tuen maksua. 

 

Ohjelmakauden 2014–2020 väärinkäytösten ja epäiltyjen petosten OLAF:lle 

raportoinnin lainsäädäntöperusta on raportointivelvollisuutta koskevissa komission 

asetuksissa, jotka tullaan antamaan vuoden 2015 aikana. 

 

4.4 Väärinkäytösraportointi VTV:lle ja VM:lle 

Maaseutuvirasto raportoi OLAF:lle raportoidut väärinkäytökset ja epäillyt petokset 

neljä kertaa vuodessa Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) sekä 

valtionvarainministeriölle (VM) erikseen sovittujen menettelyjen mukaisesti. 

5. JATKOTOIMENPITEET 

5.1 Takaisinperintä 

Jos tukea on maksettu liikaa tai perusteettomasti, se peritään takaisin. Tuen 

takaisinperinnästä päättää pääsääntöisesti tuen myöntänyt viranomainen. 

Takaisinperintä kohdistetaan siihen tuen saajaan, jolle tuki on maksettu. Ennen 

takaisinperintäpäätöksen tekemistä tukiviranomainen kuulee tuen saajaa hallintolain 

(434/2003) mukaisesti. Jos tuen saaja ei vastaa kuulemiseen annetussa määräajassa, se 

ei estä tukiviranomaista tekemästä takaisinperintäpäätöstä. 

Takaisinperintäsaatavalle peritään korkoa ja mahdollisesti viivästyskorkoa. 

Perintäkorosta ja viivästyskorosta määrätään kutakin tukea koskevassa 

lainsäädännössä. Takaisinperinnässä perintätapa voi olla kuittaaminen myöhemmin 

maksettavasta tuesta tai maksulipulla maksaminen. Jos tuen saaja ei maksa 

takaisinperintäsaatavaa maksumuistutuksista huolimatta, saatava siirretään 

ulosottoviranomaisten perittäväksi. 

5.2 Rikosilmoituksen tekeminen 

• L valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) 17§ 

 

• Maaseutuviraston kirjanpitoyksikön taloussääntö 

(Maaseutuviraston määräys 1.8.2013, Dnro 1847/20/2013) 

 

 

Epäiltäessä, että väärinkäytökseen liittyy tahallinen teko, joko tuensaajan taikka 

viranomaisen taholta, tulee epäillystä teosta ilmoittaa viraston sisäisiä toimintaohjeita 

noudattaen tekopaikkakunnan poliisille (toimivaltainen esitutkintaviranomainen). 
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Maaseutuviraston taloussäännössä määrättyjen toimintaohjeiden mukaisesti 

rikosilmoituksen tekemisestä päättää ylijohtaja.  Delegoitujen tahojen osalta 

noudatetaan kunkin sisäisesti vahvistamia menettelytapaohjeita rikosilmoituksen 

tekemisestä. 

 

Velvollisuus rikosilmoituksen tekemiseen 

 

L valtiontalouden tarkastusvirastosta (676/2000) 17§:ssä säädetään valtion 

viranomaisen velvollisuudesta ilmoittaa toiminnassaan tehdystä rikoksesta. Rikos 

voidaan jättää ilmoittamatta vain silloin, kun tekoa on pidettävä vähäisenä. 
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Esimerkkejä hankkeiden ja hankintojen tukikelpoisuudesta (FAQ) 

 

Tukilinjauksia koskevat kysymykset koskevat usein pelkistetysti sitä, onko tietty investointi tai hanke 

tukikelpoinen. Ohjeistuksella on mahdotonta ottaa kantaa kaikkiin yksityiskohtaisiin kysymyksiin. 

Hankkeiden tukikelpoisuutta tuleekin tapauskohtaisesti arvioida säädösten ja valintaperusteiden sekä 

toimintaohjelman linjausten valossa.  

 

Alla on esitetty tiettyjen kohteiden osalta hallintoviranomaisen näkemys tukikelpoisuudesta. Kohteet 

ovat sellaisia, joita koskien on ilmennyt epätietoisuutta tukikelpoisuudesta. Tukikelpoiseksi alla 

määritelty hanke voi olla tukikelvoton muiden olosuhteiden johdosta, esimerkiksi jos hakija tai hanke 

ei täytä valintaperusteiden yleisiä tukiedellytyksiä. Joissakin hankkeissa tukikelpoisuus voi olla rajattu 

pelkästään sisävesikalastukseen tai pienimuotoiseen rannikkokalastukseen.  

 

 
Kohde Tukikelpoisuusarviointi Perustelu 

Auto Ei  Perusinvestointi, joka ei edistä tai 

paranna toimintaa 

toimintaohjelman ja 

valintaperusteiden tarkoittamassa 

merkityksessä. Rinnastuu yleiseen 

toimintatukeen. Useimmiten auton 

hankinta on korvausinvestointi.  

Hydrokopteri Kyllä, jos ei ole 

korvausinvestointi; lähinnä 

aloittavalle kalastajalle, ja jos 

käyttötarkoitus on kalan 

kuljetus. 

Investointi lisää 

kalastustuotteiden arvoa 

sallimalla kalastajien tehokkaasti 

huolehtia oman saaliinsa 

käsittelystä ja markkinoille 

saattamisesta. 
Kaikuluotain Ei Tukikelpoiset 

turvallisuusinvestoinnit 

kalastuksessa on listattu komission 

delegoidussa asetuksessa 2015/531. 

Karttaplotteri Ei Tukikelpoiset 

turvallisuusinvestoinnit 

kalastuksessa on listattu komission 

delegoidussa asetuksessa 2015/531. 

Kylmälaitteet autoon Kyllä, jos ei ole korvausinvestointi Hanke parantaa kalan laatua ja 

arvoa.  

Moottorikelkka Kyllä, jos ei ole korvausinvestointi 

ja jos käyttötarkoitus on kalan 

kuljetus. Hankkeen ei katsota 

olevan korvausinvestointi, 

esimerkiksi jos kelkka hankitaan 

aloittavalle kalastajalle tai uusi 

kelkka eroaa vanhasta siten, että 

epäpuhtaus- tai 

kasvihuonekaasupäästöt ovat 

pienemmät tai kalastajan 

työturvallisuus paranee oleellisesti. 

Päästöjen pieneneminen tai 

työturvallisuuden paraneminen 

tulee pystyä osoittamaan 

luotettavasti. 

Investointi lisää kalastustuotteiden 

arvoa sallimalla kalastajien 

tehokkaasti huolehtia oman 

saaliinsa käsittelystä ja 

markkinoille saattamisesta.  



 

2 

 

Mönkijä Kyllä, jos ei ole korvausinvestointi; 

lähinnä aloittavalle kalastajalle, ja 

jos käyttötarkoitus on kalan 

kuljetus. 

Investointi lisää kalastustuotteiden 

arvoa sallimalla kalastajien 

tehokkaasti huolehtia oman 

saaliinsa käsittelystä ja 

markkinoille saattamisesta. 

Tutka Ei Tukikelpoiset 

turvallisuusinvestoinnit 

kalastuksessa on listattu komission 

delegoidussa asetuksessa 2015/531. 

Talvikalastuksen investoinnit 

työoloihin ja turvallisuuteen 

Kyllä, jos välineet voidaan 

rinnastaan kalastusalusten 

vastaaviin tukikelpoisiin välineisiin, 

kuten vinssit 

Tukikelpoiset työolo- ja 

turvallisuusinvestoinnit 

kalastuksessa on listattu komission 

delegoidussa asetuksessa 2015/531. 

Muut talvikalastusvälineet, esim. 

moottorikaira, moottorisaha, 

nuotan uittolaitteet 

Ei EU-säädökset eivät sisällä 

tukemiseen soveltuvaa artiklaa.  
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Esimerkkejä hankkeiden nimistä, jollaiset eivät ole hyväksyttäviä 
 

Esimerkit ovat todellisista ohjelmakauden 2007–2013 hankkeista. Hankkeiden nimet eivät kerro hankkeen 

sisältöä, ja siksi tällaisia ei voida ohjelmakaudella 2014–2020 hyväksyä.  

 

 Tanun nykyaikaistaminen 

 Farfar och jag 

 Maiva maksaa vaivan 

 Verkot Vetehen 

 Uusi savu 

 Kitkan Viisas 

 Helsinki Fishing 

 Perinteestä voimaa 

 Kaikki irti kalasta 

 Lisää pyttyjä 

 Voimaa veneeseen 

 Vesiviljelyn kehittäminen 

 CC projekti 3 

 Kalanviljelyn investointi 

 Muutostyöt 

 KAL 0516 

 Ammattikalastuksen tukeminen 

 Laatumuikku 

 Ylä-Lapin kala 

 Kalusto I 

 Kallen kiinteistö 

 Järvifisu avoin yhtiö 

 Selkämeren merikutuinen siika 

 Konnia Suomen kalatalouteen 

 HSP v. 2014 

 Hämeen lähikalapiiri 

 Elinkeinokalatalous Nyt Hatrik -hanke 

 Ilmasilta 

 Kalasta pöytään 

 Maukka - maukasta järvikalasta 

 Kiertovesiviljely 

 "Natur och Fiske" 2009 

 OptiFish 

 Som fiske i vattnet 

 Apajille! - esiselvityshanke 

 Gourmetsimppu 

 Muikku Jump Start 


