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Mitä uutta v. 2019 alue- ja
edistämisrahojen osalta?








Haku alkaa 1.1.2019 ja hakemuksia voi jättää sekä alueiden
toimintarahan että edistämisrahojen osalta koko vuoden 2019.
ELY-keskukset voivat tehdä päätöksiä sitä mukaa kun hakemuksia on
tullut, rahat on ELY:lle myönnetty ja toimijat saavat päätökset
mahdollisimman nopeasti.
Toimintarahoitushakemuksen ja hankehakemukset voi tarvittaessa
jättää eri aikaan.
Käyttö- ja hoitosuunnitelmat ovat yhtenä haun painopisteenä.
Edistämismäärärahasta joudutaan varaamaan ennakkoon merkittävä
osa tulevien kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekoon.
Hankeavustuksia myönnetään pääsääntöisesti vuonna 2019 alkaville
hankkeille. Hankkeille tulee ilmoittaa hakemuksessa alkamis- ja
päättymisaika
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Kalatalousalueiden toimintarahoitus:
ELY-keskus myöntää toimintavarat kalatalousalueen
hakemuksesta (tuen haku aikaisempaan tapaan
yksinkertaisella lomakkeella, johon tulee yhteystiedot ja
haettu summa).
Hakemuksia voi jättää sitä mukaa kun alueet aloittavat
toimintansa ja niitä voi jättää vuoden 2019 loppuun.
Alueet tulevat saamaan aiempaa selvästi suuremman
perusosan joka on kaikille sama.
Sen lisäksi tulee laskennallinen perusosan korotusosa, joka
määräytyy hallintokustannuksiin vaikuttavista tekijöistä eli
alueen koosta ( etäisyydet eli maa-ala sekä hallittava
vesiala) ja mahdollisesta monikielisyydestä.
Em. toimintarahoituksen myöntämisen perusteista tullaan
säätämään MMM:n asetus, jonka perusteella ELYkeskukset jaon tekevät.
Kalatalousalueiden toiminnan rahoitusta voidaan
mahdollisesti muuttaa kokemuksien perusteella esim.
vuoden 2020 jälkeen kun toiminta on saatu käyntiin.
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ELYjen MMM:ltä saama rahamäärä sekä jakautuminen eri käyttötarkoituksiin selviää vuoden 2019
alkupuolella sen jälkeen kun eduskunnan raha-asiainvaliokunta on käsitellyt asian.
Seuraavassa esimerkkilaskelma kalatalousalueiden rahoitusmallista ELY-keskusten ja ministeriön
rahoitustyöryhmän esityksen perusteiden mukaisesti.

Kalatalousalueiden toimintamääräraha jaetaan 118 kalatalousalueelle siten, että:

•

Niille alueille, jotka sijaitsevat kokonaan tai osittain kaksikielisten kuntien alueilla tai saamenkielisillä
alueilla, annetaan kustakin lisäkielestä 1000 euron kielilisä.

Loppu määräraha jaetaan alueille seuraavasti:
• 75 % määrärahasta jaetaan perusosana, jonka suuruus on kaikille alueille sama. Mikäli
kalatalousalueiden toimintarahoituksen määrä olisi yhteensä esim. vuoden 2018 suuruinen 1,435
miljoonaa euroa, saisi jokainen alue noin 8 950 euron suuruisen perusosan.
• 20 % lopusta määrärahasta jaetaan vesipinta-alaan perustuvana lisäosana. Mikäli kalatalousalueiden
toimintarahoituksen määrä olisi yhteensä esim. vuoden 2018 suuruinen 1,435 miljoonaa euroa, saisi
kukin alue keskimäärin noin 2380 euroa (vaihteluväli 195–13468 euroa).
• 5 % lopusta määrärahasta jaetaan maapinta-alaan perustuvana lisäosana (kunkin alueen osuutena
kaikkien alueiden yhteenlasketusta maapinta-alasta). Mikäli kalatalousalueiden toimintarahoituksen
määrä olisi yhteensä esim. vuoden 2018 suuruinen 1,435 miljoonaa euroa, saisi kukin alue
keskimäärin noin 600 euroa (vaihteluväli 97–3862 euroa).



Mikäli jaettavana olisi esim. vuoden 2018 suuruinen 1,435 miljoonaa euroa saisi kukin kalatalousalue
siis keskimäärin 12 161 euroa. Pienin määräraha olisi noin 9 000 euroa ja suurin n. 30 000 euroa.
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 Perustoimintaan myönnettävää yleisavustusta voi käyttää
hallintomenoihin ja lisäksi kaikkeen lakisääteiseen kalatalousalueiden
yleishyödylliseen toimintaan. Määrärahan käyttöaika on myöntövuosi
ja seuraava vuosi.
 Alueiden toiminnan uusi rahoitusmalli on suunniteltu sellaiseksi, että
se takaa kaikille alueille riittävän perusrahoituksen toiminnan
käynnistämiseen ja käyttö- ja hoitosuunnitelmien valmistelun
aloittamiseen. Suunnitelmat tulee toimittaa ELY-keskukselle
31.12.2020 mennessä.
 Uudenlaisen perustoimintarahoituksen lisäksi alueet voivat hakea
harkinnanvaraisia hankeavustuksia. Vuonna 2019 ja 2020 kalavesien
käytön ja hoidon suunnittelu on yhtenä haun painopistealueena.
Hankeavustuksia voi hakea käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadintaan.
 Rahoituksen rajallisuuden vuoksi kaikkea tarvittavaa hankeavustusta
käyttö- ja hoitosuunnitelmiin ei todennäköisesti voida myöntää kerralla
vuonna 2019, vaan työn rahoitus kannattaa jaksottaa vuosille 2019 –
2020 (ja jättää tarvittaessa täydentävä hakemus vuonna 2020)
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Omistajakorvaukset vuodelta 2018








Vuonna 2019 jaetaan korvaukset vesialueiden omistajille kalavesien
maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä
kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vuonna 2018
ELY-keskukset jakavat korvausvarat uusille kalatalousalueille
Jakoperusteena on viehekalastusrasitus
Luonnonvarakeskuksen selvitys uusien kalatalousalueiden rajojen
mukaisesta viehekalastusrasituksesta valmistuu arviolta huhtikuussa,
minkä jälkeen ELY-keskus voi tehdä jakopäätökset kuultuaan alueita
uudesta jakoperusteesta
Omistajakorvaukset tullaan jakamaan uuden rasitusselvityksen
valmistumisaikataulun vuoksi vasta syksyllä 2019.
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