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Suomen toimintaohjelman rahoitus

Ohjelma sisältää yhteensä 35 toimenpidekokonaisuutta (investoinnit, ympäristöhankkeet,
hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen, kehittämishankkeet, kalasatamat, kalan 
menekinedistäminen sekä meripolitiikan toimet)



Suomen kansallinen strategia
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Tavoitteena yli miljardin euron 
arvoketju vuonna 2020
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Suomen kansallinen strategia



Toimintaohjelman strategia
• …Alan uudistumista tuetaan myöntämällä rahoitusta 

kestävään ja kasvuhakuiseen yritystoimintaan sekä 
tavoitteelliseen innovointiin laajojen monivuotisten 
ohjelmien kautta. Ohjelmat toteutetaan 
yrityslähtöisesti tutkimuslaitosten ja keskeisten 
sidosryhmien kanssa.” …



Toimintaohjelman strategia
• Vesiviljelyssä tavoitteena on tuotannon voimakas ja 

kestävä kasvu, jonka avulla parannetaan 
kalatuotteiden omavaraisuusastetta Suomessa ja 
vahvistetaan Suomen asemaa kalanviljelyteknologian 
osaajana ja tuottajana maailmalla. Tämän mukaisesti 
Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet 
suunnataan erityisesti kestävää kasvua ja toimialan 
uudistumista edistäviin investointeihin sekä 
tuotannon monipuolistamiseen ja 
ympäristövaikutusten vähentämiseen.
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Toimintaohjelman strategia
• Terveet ekosysteemit ja vesistöjen hyvä tila ovat 

edellytys merellisten luonnonvarojen kestävälle 
hyödyntämiselle. Meri- ja kalatalousrahaston rajalliset 
varat suunnataan kustannustehokkaasti 
vaikuttavimpien toimenpiteiden rahoittamiseen.
Tavoitteena on eri rahastojen ja muiden toimijoiden 
yhdenmukainen ja toisiaan täydentävä toimintamalli. 
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Suomen ohjelma hyväksyttiin ns. 
”fast track” -menettelyssä

Komissaari Karmenu Vella: 
“Suomen ohjelma on vakuuttava esimerkki strategisesta, 
innovatiivisesta ja kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta, 
joka tarttuu kalatalouden ja meren tarjoamiin 
mahdollisuuksiin. Se toimii hyvänä esimerkkinä siitä, miten 
kansalliset viranomaiset voivat osoittaa Euroopan 
komissiolle miten EU:n painopisteitä ja rahoitusta voidaan 
käyttää tehokkaasti asetettujen tavoitteiden 
saavuttamiseen kansallisella ja alueellisella tasolla”



Ohjelman saavutuksia
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Kärkihanke:
- 5 M€ lisärahoitusta
=> Laukaan kärkihankeinvestointi
- VN teas hanke vesiviljelyn 
lupajärjestelmien uudistamiseksi



Toimintaohjelman edistyminen
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Unionin prioriteetti Julkinen rahoitus Sidottu %
Kalastus 30 000 000 9 535 447 32 %
Vesiviljely 37 700 000 13 970 751 37 %
Yhteisen kalastuspolitiikan toteuttaminen 35 561 628 13 552 000 38 %
Paikallinen kehittäminen 9 400 000 3 180 685 34 %
Jalostus ja markkinointi 12 529 523 7 218 884 58 %
Meripolitiikka 10 645 560 2 132 700 20 %
Tekninen tuki 5 056 457 4 159 769 82 %
yhteensä 140 893 168 53 750 236 38 %



Uusia hallinnollisia rakenteita

• Kalatalousryhmät 10 kpl
• Kalatalousverkosto (Mavi)
• Sähköinen tietojärjestelmä
• Jatkuva ennakointi ja arviointi
• Tiedonkeruun ja valvonnan rahoitus
• Kansallisen meripolitiikan rahoitus
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Esimerkkejä keskeisistä hankkeista
• Kasnäsin kalajauhotehdas
• Merkittäviä vesiviljelyinvestointeja (Varkaus, 

Ahvenanmaa)
• Innovaatio- ja markkinointiohjelmat
• Kalan arvon lisäämiseen liittyviä investointeja
• MSC- ja ASC- sertifiointityö
• Toimijakohtaisten kalastuskiintiöiden 

hallinnointijärjestelmä
• Työtehoseuran yrittäjyysvalmennus
• …
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Lähtötaso=Tavoite 138 Milj. kg

Lähtötaso 13,6 Milj. kg

Tavoite 27,5 Milj. kg

Merikalastus

Vesiviljely

Lähtötaso 80,5 Milj. €

Tavoite 137,5 Milj. €



Jalostuksen kasvutavoite

18 10.11.2017

Lähtötaso 263 Milj. €

Tavoitetaso 326 Milj. €

Ensikäden myynnin (jalostuksen) arvo

• Kasvutavoite runsas 63 
miljoonaa euroa

• Lohen tuontimäärällä ja 
-hinnalla suuri merkitys

• Kallis lohi vähentänyt
kysyntää ja jalostusta

• Isoja investointeja suun-
nitteilla

• Vientimarkkinoilla tilaa



Miljardin euron arvoketju? 
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Panostus tulevaisuuteen ja tuloksiin
• Tavoitteena tukea elinkeinon kestävää kasvua ja uudistumista sekä 

lisätä ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuutta

• Tähän pyritään:
 Priorisoimalla rahoitusta alkutuotannon kehittämiseen sekä arvon ja 

viennin kasvattamiseen
 Tavoitteellisemmalla ja verkostoituneemmalla kehittämistoiminnalla
 Tutkimuksen ja yritysten/kansalaisten välisten kumppanuuksien 

edistämisen avulla

• EMKR:n kansalliset työkalut
– Innovaatio-ohjelmat 2017-2021
– Korotettu investointituki yrityksille, jotka sitoutuvat kiinteään T&K –

yhteistyöhön tutkimuslaitosten kanssa
– Jatkuva arviointi ja ennakointi (yhteinen tilannekuva, toimenpiteiden 

ja politiikan vaikuttavuus sekä varautuminen)



Käynnistetyt innovaatio-ohjelmat

• Viisi ohjelmaa
– Uusien lisäarvotuotteiden kehittäminen
– Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus
– Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
– Markkinointiohjelma
– Kalatalouden ympäristöohjelma

• Rahoitus
– 1. vaihe (2017-2019) 8,5 milj. euroa
– 2. vaihe (2019-2021) 8,5 milj. euroa (ehdollinen)
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Keskeisiä periaatteita
• Rahoitus kohdistetaan yhteisesti määriteltyjen toimialan 

keskeisten yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden 
saavuttamiseen

• Kehitystyö perustuu julkisen ja yksityisen sektorin 
yhteistyölle

• Strateginen ohjaus ja sparraus, ei mikrosäätelyä.
• Avoimet verkostot ja tiedon levittäminen
• Jatkuva arviointi ja ennakointi (toimiala)
• Pitkäjänteisen rahoituksen edellytyksenä tuloksellisuus
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Korotettu investointituki

- Yhteistyö kehitysmyönteisten yritysten kanssa
- Kokeelliset työt tuotantomittakaavassa ja 

modernilla  teknologialla
- T&K-rahoituksen

hyödyntämismahdollisuuksien parantaminen

- Korotettu investointituki investointeihin, 
jotka ovat toimialan kehittymisen  
kannalta merkittäviä.

- Tuki ja vuorovaikutus huippututkimuksen 
kanssa uuden teknologioiden kehittämisessä/
ongelmien ratkaisemisessa



Yhteisesti muodostettu visio suuntaa toimintoja ja 
houkuttelee toimijoita ratkomaan kehityshaasteita. 

Onko kalataloudessa potentiaalia saada aikaan 
kehitysekosysteemejä?

24



Jatkuva ja päämäärätietoinen kehittäminen
- Esimerkkinä Islannin silli

Sillisaaliin arvo noussut, vaikka saalis miltei puolittunut!



Jatkuva arviointi ja ennakointi

26

Syy-seurausuhteiden ja vaikuttavuusketjujen ymmärtäminen
Vuoropuhelu toimijoiden ja sidosryhmien kanssa
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Kiitos!
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