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YHTEISTYÖSOPIMUS RAVINTEIDENPOISTOPALKKIOON LIITTYVISTÄ 
KALASTUKSISTA 

 
1. Sopijapuolet 
 
Tilaaja 
Nimi: 
Osoite: 
Postinumero: 
Y-tunnus 
Yhteyshenkilö: Nimi, puhelinnumero ja sähköposti 
 
Kalastaja/kalastusyrityksen edustaja 
Nimi: 
Osoite: 
Puhelinnumero: 
Sähköposti: 
Y-tunnus 
 
 
2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus 
Esimerkiksi: 

Poisto- ja hoitokalastukset ovat vesistöjen tilan parantamiseen tähtääviä, yleisesti käytössä olevia 
toimenpiteitä, joita rahoitetaan erilaisten ympäristöhankkeiden yhteydessä. Poisto- ja hoitokalastusten 
suurimmiksi haasteiksi koetaan monesti toiminnan jatkumattomuus hankkeiden päättymisen jälkeen. Hanke 
(nimi) tukee ja edistää toimintamallia, joka kannustaa ammattikalastajia ja jalostajia kehittämään 
perinteisesti poistokalastettavien ja vajaasti hyödynnettyjen lajien arvoketjua kohti markkinaehtoista 
kaupallista kalastusta.  

 

2.1 Ravinteidenpoistopalkkio 

Vajaasti hyödynnettyjen kalojen (särki, lahna, säyne, pasuri, kuore) elintarvikepyynnistä maksetaan 
palkkiota seuraavin perustein: 

Tavoitteena on ohjata mahdollisimman suuri määrä kalastetusta särkikala- ja kuoresaaliista 
elintarvikekäyttöön.  Tilaaja maksaa elintarvikkeeksi menevälle saaliinosalle palkkiota. Kalastajat tekevät 
sopimukset saaliin myymisestä ja toimittamisesta itse suoraan jalostusyritysten kanssa. 

Palkkion piiriin kuuluvan kalastuksen aloittamisesta on ilmoitettava hankkeessa nimetylle yhteyshenkilölle.  

Palkkion suuruus on 0,5 €/kg (sis. ALV 24 %) jatkojalostukseen toimitettua kalaa (särki, lahna, säyne, pasuri, 
kuore) ja palkkion perusteena on korvaus vesistöstä poistetusta fosforista. Hankkeessa maksettava 
ravinteidenpoistopalkkio on ehdollinen ja takaisinperittävissä. 

 

2.2. Ravinteidenpoistopalkkion maksun edellytykset:  
 
Palkkioihin on hankkeessa varattu rahaa vuodelle 20xx  X euroa ja vuodelle 20xx  X euroa.  Palkkioita 
maksetaan niin kauan, kunnes siihen varatut rahat on käytetty.  

 
- Kalastajan/kalastusyrityksen tulee olla rekisteröitynyt kaupallisen kalastuksen rekisteriin, omata Y-

tunnus sekä toimittaa sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä todistus YEL-, TyEL-, MYEL- tai 
vastaavan vakuutuksen voimassaolosta ja kuulumisesta ennakkoperintärekisteriin. 
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- Palkkion piirissä oleva saalis on pyydetty (nimi) alueelta. 

 
- Palkkion maksussa ovat etusijalla vesienhoidon kannalta tärkeät kohteet eli vesistöjen 

tilaluokituksessa hyvää huonommassa tilassa tai heikentymisriskissä olevat vesistöt. Vesistöjen 
tilaluokituskartta löytyy ELY-keskuksen julkaisusta ”Vesien tila hyväksi yhdessä” tai Vesien 
tilakartasta 
 

- Palkkion piirissä oleva saalis ei saa olla minkään hoitokalastushankkeen tai muun vastaavan tuen 
piirissä 
 

- Palkkio maksetaan ilmoitettujen ajanjaksojen aikana pyydettävistä vajaasti hyödynnetyistä 
kalalajeista (särki, lahna, säyne, pasuri, kuore).  
 

-  Raportointi mobiilin saalistietojärjestelmän kautta (Järvikala sovelluksella - kalastuspäivämäärä, 
saaliin määrä, pyydykset ja pyyntialueet). Jos mobiilin saalistietojärjestelmän käyttö ei esim. 
teknisistä syistä ole mahdollista voidaan raportit toimittaa sähköpostilla. Hankkeessa tapahtuva 
raportointi on julkista ja tiedot voidaan julkistaa hankkeen esim. verkkosivuilla. Henkilötietoja ei 
kuitenkaan julkaista ilman erillistä sopimusta. Raportoinnin on tapahduttava viikon kuluessa 
kalastuspäivämäärästä.  
 

- Hankkeessa mahdollisesti toteutettavaa tutkimusosiota varten tilaajalla on oikeus ottaa tarvittaessa 
saalisnäytteitä kalastajien saaliista. Näytteiksi otetuista kalaeristä maksetaan kalastajalle 
ravinteidenpoistopalkkiota vastaava korvaus. 
 

3.  Ravinteidenpoistopalkkion säännöt 
Yhteistyösopimuksen osapuolet sitoutuvat seuraaviin palkkion maksua määrittäviin reunaehtoihin: 

1. Pyydykset ja pyydysten sijoittelu 
1.1. Kalat pyydetään sellaisilla pyydyksillä, joista saatava saalis on mahdollista toimittaa 

elintarvikekäyttöön.  
 

2. Saalis ja saaliin käsittely 
2.1.  Elintarvikekäyttöön toimitettavan saaliin tulee täyttää elintarviketuotannon laatuvaatimukset. 
2.2.  Saaliin myynnistä on oltava tositteet (esim. ostajan kuitti/ myyjän laskutosite). 
2.3. Kalastaja ottaa pyydettäessä hankkeen tutkimusosioon osallistuville tutkimuslaitoksille 

saalisnäytteet tai hankkeen edustajan mukaan pyydyksille näytteiden ottoon.  
 

3.    Valvonta  

3.1. Tilaaja on oikeutettu valvomaan reunaehtojen toteutumista kalasatamassa ja pyydyksillä. Kalastaja 
ottaa pyydettäessä hankkeen edustajan mukaan pyydysten kokemiseen. 

3.2. Kalastaja pitää hankkeelle saaliskirjanpitoa mobiilin saalistietojärjestelmän kautta. Jos mobiilin 
saalistietojärjestelmän käyttö ei esim. teknisistä syistä ole mahdollista voidaan raportit toimittaa 
sähköpostilla. Lisäksi tilaajalle ilmoitetaan mukana olevat pyydykset ja pyyntipaikka. Saaliskirjanpito 
on julkista. Saalistiedot julkistetaan hankkeen (esim. internet-sivuilla), lukuun ottamatta kalastajien 
henkilötietoja tai pyydysten sijaintia, joita ei julkaista ilman eri sopimusta. 

3.3. Ehtojen rikkomukset käsitellään aina tilaajan ja kalastajan kesken, ja seurauksena tahallisesta 
rikkomuksesta on palkkion maksun välitön keskeyttäminen ja tarvittaessa jo maksetun palkkion 
takaisinperintä. 

4. Osapuolten vastuu työnsä laadusta 

Osapuolet sitoutuvat suorittamaan hankkeeseen liittyvät tehtävänsä huolellisesti ja ammattitaidolla. 
Osapuolet pyrkivät siihen, että niiden ilmoittamat tiedot, luovuttama tausta-aineisto ja aikaansaamat tulokset 
ovat virheettömiä ja kattavuudeltaan riittäviä. 
 

http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI
http://paikkatieto.ymparisto.fi/vesikarttaviewers/Html5Viewer_2_11_2/Index.html?configBase=http://paikkatieto.ymparisto.fi/Geocortex/Essentials/REST/sites/VesikarttaKansa/viewers/VesikarttaHTML525/virtualdirectory/Resources/Config/Default&locale=fi-FI
https://play.google.com/store/apps/details?id=fi.xamk.hmaso02.jarvikala&hl=fi&fbclid=IwAR1BElpTm9twEn9Ofuu8l-GokJGq-GTBDFaXn9ydP6d2NXsZibRcVxav5Yg
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Osapuolet sitoutuvat ilmoittamaan toisille osapuolille viipymättä, jos osapuoli havaitsee, että sen ilmoittamat 
tiedot, luovuttama tausta-aineisto tai aikaansaamat tulokset sisältävät virheitä tai ovat kattavuudeltaan 
riittämättömiä. 

 

5. Sopimuksen purkaminen 
Jos osapuoli rikkoo tätä sopimusta olennaisesti eikä korjaa rikkomustaan seitsemän (7) päivän kuluessa 
saatuaan siitä kirjallisen ilmoituksen, sopimuksen toinen osapuoli on oikeutettu purkamaan tämän 
sopimuksen. Sopimuksen kohdassa 3 määriteltyjen hankkeen sääntöjen tarkoituksellinen noudattamatta 
jättäminen vastaa sopimuksen purkamiseen oikeuttavaa sopimusrikkomusta.  

Tilaaja (nimi) pidättää oikeuden keskeyttää ravinteidenpoistopalkkion maksu ja purkaa sopimus, mikäli 
toiminnan havaitaan aiheuttavan minkäänlaista haittaa ympäristölle tai mikäli hankkeen yhteydessä 
toteutettavan tutkimusosion tulokset antavat aiheen toiminnan keskeyttämiselle.  

 

6. Sopimuksen voimassaoloaika 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Voimaantulopäivä on 
myöhäisin allekirjoituspäivä. 

Osapuolilla on milloin tahansa oikeus sanoa irti tämä sopimus päättymään ilmoituksen mukaan tai 
viimeistään seuraavaan kalenterivuoden loppuun. 

Sopimus on voimassa viimeisestä allekirjoituspäivästä vuoden 20xx loppuun. 

 

7. Palkkion maksaminen 

Palkkio maksetaan laskua vastaan. Lasku verkkolaskuna (e-lasku). Laskun liitteenä on toimitettava 
myyntitositteet elintarvikekäyttöön toimitetusta saaliista. Laskutusväli on 1 kuukausi.  
  
 
8. Maksuehdot ja viivästyskorko 
  
Maksuehto on 21 päivää netto hyväksyttävän laskun saapumisesta. Viivästyskorko saa olla korkeintaan 
korkolain mukainen viivästyskorko. Toimittaja vastaa laskutustietojen oikeellisuudesta. Laskuissa on 
oltava riittävä erittely. Laskujen on sisällöltään täytettävä voimassa olevan arvonlisäverolain vaatimukset. Jos 
ratkaisua ei ole toimitettu tai palvelua ei ole suoritettu sovitulla tavalla, ei tilaajalla ole velvollisuutta maksaa 
laskua. Kaikki laskutettavat kustannukset perustuvat sopimusasiakirjoihin. Laskutuslisiä, toimistokuluja, yms. 
kustannuksia ei hyväksytä. 
 
Verkkolaskutusosoite: 
 
Tilaajan nimi: 
Verkkolaskutusoperaattori:  
Välittäjätunnus:  
OVT-tunnus  
Y-tunnus:  
Viite laskulle:  

 

9. Muutokset sopimukseen 

Kaikki lisäykset ja muutokset tähän sopimukseen on tehtävä kirjallisesti ja ne tulevat kaikkia osapuolia 
sitoviksi, kun kukin osapuoli on ne allekirjoituksellaan vahvistanut. 
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10. Ylivoimainen este 

Ylivoimainen este on ennalta arvaamaton tapahtuma, joka estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi osapuolen 
sopimusvelvoitteiden täyttämisen määräajassa. Tällaisia tapahtumia ovat sota, kapina, 
luonnonmullistus,pandemia, yleinen energianjakelun keskeytyminen tai poikkeuksellisen laaja 
tietoliikenneyhteyksien toimimattomuus, tulipalo, valtion talousarvion tai valtioneuvoston asettama oleellinen 
rajoitus osapuolen toiminnalle, lakko, saarto tai muu yhtä merkittävä ja epätavallinen sopijapuolista 
riippumaton syy. 

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava muille osapuolille ylivoimaisesta esteestä ja sen vaikutuksista sekä 
ylivoimaisen esteen päättymisestä. 

 

11. Salassapitovelvollisuus 
 
Sen lisäksi mitä JYSE 21 luvussa sovitaan, todetaan, että salassapitoa koskevia 
määräyksiä noudatetaan sopimuskauden päätyttyäkin. 
 
 
12. Sopimuksen purkaminen 
 
JYSE kohdassa 18 mainittujen tilanteiden lisäksi Tilaajalla on oikeus irtisanoa 
Sopimus, mikäli 1) Tilaajan toiminta päättyy, 2) Palvelu käy tarpeettomaksi. 

 

13. Tiedonannot 
 
Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tiedonannot osapuolelle katsotaan pätevästi tehdyiksi, kun ne on tehty 
tämän sopimuksen kohdassa 1 mainituille osapuolten yhteyshenkilöille kirjallisesti tai heidän ilmoittamiinsa 
sähköpostiosoitteisiin. 

 

14. Sopimusta koskevien erimielisyyksien ratkaiseminen 

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ja ellei yksimielisyyttä näin voida saavuttaa, 
niin (nimi) käräjäoikeudessa. 

 

15. Sopimusasiakirjat ja niiden julkisuus 
 
Tämä sopimus liitteineen muodostaa koko sopimuksen ja syrjäyttää tässä sopimuksessa määriteltyä 
ravinteidenpoistopalkkiota koskevat aiemmat neuvottelut, sitoumukset ja muut tahdonilmiasut.  
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16. Allekirjoitukset 
Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi kummallekin Sopijapuolelle.  

Sopimus voidaan tehdä myös sähköisessä muodossa siten, että kukin Sopijapuoli toimittaa oman 
allekirjoitussivunsa skannattuna tai käyttäen sähköistä allekirjoitusta. Näin allekirjoitettua sopimusta pidetään 
yhtä pätevänä, kuin sopimusta, jossa on alkuperäiset allekirjoitukset. 

 

 

 

Paikka           /              20xx 

Tilaajan nimi 

 

__________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

__________________________________     

Paikka ja aika 

  

__________________________________ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liitteet: 
 
Liite 1: Päätös rekisteröinnistä kaupallisista kalastajista pidettävään rekisteriin 
 
Liite 2: xxx-vakuutustodistus 
 
Liite 3: Ennakkoperintärekisteri 
 


