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2. KATSAUS TOIMENPIDEOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANOON (ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 
ARTIKLAN 2 KOHTA) 

Toimenpideohjelman täytäntöönpanoa koskevat keskeiset tiedot kyseisen vuoden osalta, mukaan 
lukien rahoitusvälineet, taloudelliset tiedot ja indikaattoritiedot. 

2014 

Toimintaohjelmaa ja siihen liittyvää lainsäädäntöä valmisteltiin vuonna 2014. Valtioneuvoston 
hyväksymä Suomen toimintaohjelma toimitettiin (sähköisesti, SFC-järjestelmä) Euroopan komissioon 
11.12.2014. Tiedonkeruu-hanke käynnistyi osana kansallista tiedonkeruuohjelmaa. Ohjelmakauden 
toimeenpanoon liittyviä tietojärjestelmiä (valvonta, sähköinen asiointi) kehitettiin. 

2015 

Toimintaohjelman hyväksymisen (24.3.2015) jälkeen pääpaino oli ohjelman käynnistämiseen 
liittyvissä toimissa: valintaperusteet, kalatalouden toimintaryhmien valinta (Manner-Suomi), teknisen 
tuen ja valvontarahan käyttösuunnitelmat, valtioneuvoston asetuksen laadinta ja 
voimaansaattaminen, hakulomakkeiden ja arviointilomakkeiden laadinta, tukipäätösmalli, sähköisen 
tietojärjestelmän käyttöönotto, arviointi- ja seurantajärjestelmän suunnittelu, innovaatio-ohjelmien 
suunnittelu, kalatalousverkoston käynnistäminen osana maaseutuverkostoyksikköä, 
hallintoviranomaisen välittäville elimille suunnattujen ohjeiden laadinta, 
toimenpidekohtaisten hakuohjeiden laadinta, meripolitiikan rahoituksen suunnitelelun ja koordinaation 
käynnistäminen. 

Tukipäätöksiä tehtiin painopisteistä 1, 2, 3 ja 5 sekä teknisestä tuesta. Hankkeiden tukikelpoiset 
kokonaiskustannukset ovat yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Julkista rahaa hankkeisiin on sidottu 
noin 16 miljoonaa euroa. Suurimmat yksittäiset hankkeet olivat kiertovesilaitos (Fifax Oy) 
Ahvenanmaalla sekä Kasnäsin kalajauhotehdas (Salmonfarm Oy). 

Seurantakomitea kokoontui kahdesti vuonna 2015. Keskeisiä asioista joita seurantakomiteassa 
käsiteltiin, olivat toimintaohjelman toimeenpanon käynnistämiseen liittyvät asiat ja hankkeiden 
valintaperusteet. 
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3. UNIONIN PAINOPISTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

3.1. Katsaus täytäntöönpanoon (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 2 kohta) 

Tiedot unionin painopisteiden ja teknisen avun täytäntöönpanosta tulisi antaa lyhyenä ja 
yleisluonteisena huomautuksena kyseiseltä vuodelta (kyseisiltä vuosilta) viitaten tärkeimpiin 
kehityksiin, merkittäviin ongelmiin ja näiden ongelmien ratkaisemiseksi toteutettuihin toimiin. 

Unionin painopiste Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden 
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi 
toteutetut toimenpiteet 

1 - Ympäristön kannalta Painopisteestä tehtiin yksi tukipäätös vuonna 2015. Vuonna 2014 ei 
kestävän, resurssitehokkaan, tehty päätöksiä. Kestävän kalastuksen innovaatio-
innovatiivisen, kilpailukykyisen ohjelmaa valmisteltiin vuonna 2015 mm. työpajatyyppisesti, jolloin 
ja tietämykseen perustuvan valmisteluun on osallistunut laajasti sidosryhmiä. 
kalastuksen edistäminen Luonnonvarakeskus on vastannut työpajoissa kerätyn aineiston 

yhdistämisestä ehdotukseksi innovaatio-ohjelmien toteuttamisesta 
(Luonnonvarakeskus 2015).  

2 - Ympäristön kannalta 
kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, kilpailukykyisen 
ja tietämykseen perustuvan 
vesiviljelyn edistäminen 

Painopisteestä on tehty yksi tukipäätös, Ahvenanmaan 
kiertovesikasvatusinvestointi (Fifax Oy). Vuonna 
2015 valmisteltiin ennen kaikkea innovaatio-ohjelmaa, joka 
nähdään keskeisenä työkaluna koko toimialaa laajasti koskevien 
pullonkaulojen avartamisessa. Ohjelman kohdealueiksi on 
priorisoitu toimialan kasvutavoitteen kannalta ratkaisevimmat 
kehityskohteet ja keinot. Priorisoinnissa on myös arvioitu miten 
paljon eri kehityskohteissa voidaan soveltaa relevanttia ulkomaista 
tietoa ja paljonko niihin panostetaan innovaatio-ohjelmasta 
huolimatta. Ehdotusten laadinnassa on hyödynnetty 
sidosryhmätapaamisissa sekä suunnittelutyöpajassa ja sen 
jälkipalautteessa saatuja tietoja. 

3 - YKP:n täytäntöönpanon 
edistäminen 

Valvonta. Yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan rahoituksen 
käyttöä linjaava käyttösuunnitelma ja keskeiset hankkeet 
vahvistettiin 5.6.2015. Käyttösuunnitelmaa tarkistettiin 5.11.2015. 
MMM on asettanut valvonnan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on 
koordinoida yhteisen kalastuspolitiikan valvontaa koko Suomessa. 
Ohjausryhmän puheenjohtaja on MMM:stä ja mukana on 
kalastuksen valvontaa tekevät keskeiset viranomaiset Suomessa. 
Keskeiset YKP:n valvontaviranomaiset ovat Varsinais-Suomen 
ELY -keskus, merivalvontaa harjoittava ja 
kalastuksenseurantakeskuksesta vastaava Rajavartiolaitos, 
kalastustuotteiden jäljitettävyyden valvontaa ohjaava Evira sekä 
YKP:n vastaisista rikkomuksista seuraamuksia antava 
Maaseutuvirasto.  Kalastuksen valvonnan tietojärjestelmien 
kehittäminen ja tietojärjestelmien jatkuvuuden hallinta -projekti ja 
järjestelmän uudistamistyö käynnistettiin vuonna 2014. Kansallinen 
yhteisen kalastuspolitiikan valvonnan täytäntöönpanolainsäädäntö 
astui voimaan 1.1.2015. Suomi on toteuttanut komission päätöstä 
valvonnan toimintasuunnitelmasta (Action Plan) ja raportoinut 
toteuttamistaan toimenpiteistä 31.7.2015 ja 31.1.2016. 

FI FI5 



 

 

Unionin painopiste Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden 
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi 
toteutetut toimenpiteet 

Tiedonkeruu. Suomi on 2014–2015 toteuttanut kansallista 
tiedonkeruuohjelmaa, joka on hyväksytty komission päätöksellä 
KOM (5568/2013). 

4 - Työllisyyden ja alueellisen 
koheesion lisääminen 

Painopisteestä ei tehty tukipäätöksiä 2014-2015. Kalatalouden 
paikallisten toimintaryhmien haun toinen vaihe käynnistettiin 
vuoden 2015 alussa. Manner-Suomen kalatalouden paikalliset 
toimintaryhmät (9) valittiin vuonna 2015. Ryhmille varattiin 
rahoituskehystä vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen ryhmien 
toiminta arvioidaan. Toimintaryhmät eivät rahoittaneet hankkeita 
2015. 

5 - Markkinoille saattamisen ja Painopisteestä tehtiin vuonna 2015 neljä tukipäätöstä, 
jalostuksen edistäminen mm. Kasnäsin kalajauhotehdasinvestointi. Tehtaassa on dioksiinin 

poistoon tarkoitettu linjasto. Investointi on erittäin merkittävä koko 
elinkeinon kannalta; dioksiininpoisto mahdollistaa mm. 
itämerirehun valmistamisen silakasta ja kilohailista  erityisesti 
merialueen kalankasvatuksessa käytettäväksi. Itämerirehu 
kierrättää Itämeren omia ravinteita, jolloin systeemin ulkopuolelta 
tulevia, rehevöittäviä ravinteita ei systeemin tule kuin 
merkityksettömän pieniä määriä.   

6 - Yhdennetyn meripolitiikan Painopisteestä ei tehty tukipäätöksiä vuosina 2014-2015. 
täytäntöönpanon edistäminen Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon osalta vuonna 2015 

valmisteltiin rahoitusta ohjaavaa käyttösuunnitelmaa 
laajapohjaisessa meripolitiikkatyöryhmässä, jossa on edustettuina 
ministeriöt, tutkimuslaitokset ja viranomaiset joiden toiminta on 
sidoksissa meripolitiikan toimiin. 

7 - Tekninen apu Teknisestä tuesta on rahoitettu toimintaohejlman toimeenpanoon 
liittyviä tehtäviä. 
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3.2. EMKR:n tulos-, tuotos- ja taloudelliset indikaattorit (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 2 kohta) 

Unionin 1 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen 
painopiste edistäminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 1 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.4.a - Muutos tahattomissa saaliissa (tonnia) tonnes 0,00000 

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.4.b - Muutos tahattomissa saaliissa (%) % 0,00000 

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa litres fuel/ tonnes 
landed catch 

-5,00000 

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa litres fuel/ tonnes 
landed catch 

-5,00000 

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 

1.10.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien 
nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden 
kattavuudessa 

Km² 30,00000 

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 

1.10.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 
artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten 
suojelutoimenpiteiden kattavuudessa 

Km² 25,00000 

3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos thousand Euros 0,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.1 - Tuotannon arvon muutos thousand Euros 5 600,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.2 - Tuotannon volyymin muutos tonnes 0,00000 
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos thousand Euros 0,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa litres fuel/ tonnes 
landed catch 

-5,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa 

FTE 50,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa 

FTE 100,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien lukumäärässä 

number -11,00000 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien prosenttiosuudessa suhteessa 
kaikkeen kalastukseen 

% -30,00000 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

1.1 - Tuotannon arvon muutos thousand Euros 5 600,00000 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

1.2 - Tuotannon volyymin muutos tonnes 0,00000 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos thousand Euros 0,00000 
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen 

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa 

FTE 50,00000 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen 

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa 

FTE 100,00000 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen 

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien lukumäärässä 

number -11,00000 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen kehittäminen 

1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien prosenttiosuudessa suhteessa 
kaikkeen kalastukseen 

% -30,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.4.a - Muutos tahattomissa saaliissa (tonnia) 

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.4.b - Muutos tahattomissa saaliissa (%) 

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin 

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 1.10.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen 

Natura 2000 -alueiden kattavuudessa 
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 1.10.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan 

mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa 
3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon 
varmistaminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.1 - Tuotannon arvon muutos 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa 
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien lukumäärässä 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien 
prosenttiosuudessa suhteessa kaikkeen kalastukseen 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

1.1 - Tuotannon arvon muutos 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 

5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

1.3 - Nettotuloksen muutos 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa 

6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien lukumäärässä 
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien 

prosenttiosuudessa suhteessa kaikkeen kalastukseen 
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Erityistavoite 1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman 
suuressa määrin 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

02 - 38 artikla Meriympäristöön aiheutuvien vaikutusten 
rajoittaminen ja kalastuksen mukauttaminen lajien suojeluun (+ 44 
artiklan 1 kohdan c alakohta Sisävesikalastus) 

06 1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan 
vaikutuksen vähentämistä ja kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun 
koskevien hankkeiden lukumäärä 

50,00 

03 - 39 artikla Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvä innovointi (+ 44 artiklan 1 kohdan c alakohta 
Sisävesikalastus) 

06 1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan 
vaikutuksen vähentämistä ja kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun 
koskevien hankkeiden lukumäärä 

 1,00 

04 - 40 artiklan 1 kohdan a alakohta Merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen – kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien kerääminen 

06 1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua ja 
ennallistamista koskevien hankkeiden lukumäärä 

3,00 

Erityistavoite 2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.2 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen – luonnonvarojen paremman hoidon tai säilyttämisen edistäminen, kiinteiden tai 
siirrettävien laitteiden rakentaminen, asentaminen tai nykyaikaistaminen, Natura 2000 -alueiden ja 
erityissuojelualueiden suojelu- ja hoitosuunnitelmien valmistelu, merten suojelualueiden, myös Natura 
2000 -alueiden, hoito, ennallistaminen ja seuranta, ympäristötietoisuus, osallistuminen muihin biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen säilyttämiseen ja parantamiseen tähtääviin toimiin (+ 44 
artiklan 6 kohta Sisävesikalastus) 

06 1.6 - Merten biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelua ja ennallistamista koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 5,00 

Erityistavoite 3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.3 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 
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Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

02 - 36 artikla Tuki kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille 

06 1.2 - Kalastusmahdollisuuksien 
hankkeiden lukumäärä 

jakojärjestelmiä koskevien 3,00 

Erityistavoite 4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden 
tai työolojen parantaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.4 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 27 artikla Neuvontapalvelut (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 03 1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia 
tutkijoiden kanssa koskevien hankkeiden lukumäärä 

2,00 

02 - 30 artikla Tulonlähteiden monipuolistaminen ja uudet muodot (+ 44 artiklan 03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 20,00 
4 kohta Sisävesikalastus) edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia 

muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja 
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä 

03 - 31 artikla Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 2 kohta 
Sisävesikalastus) 

03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia 
muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja 
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä 

20,00 

04 - 32 artikla Terveys ja turvallisuus (+ 44 artiklan 1 kohdan b alakohta 
Sisävesikalastus) 

03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia 
muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja 
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä 

50,00 

07 - 40 artiklan 1 kohdan h alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ja ennallistaminen – nisäkkäiden ja lintujen saaliille aiheuttamien 
vahinkojen korvausjärjestelmät 

03 1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelua ja ennallistamista koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 800,00 

08 - 42 artikla Lisäarvo, tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden hyödyntäminen 
(+ 44 artiklan 1 kohdan e alakohta Sisävesikalastus) 

03 1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä, 
satamia, purkupaikkoja, huutokauppahalleja ja 
kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä 

100,00 

09 - 43 artiklan 1 ja 3 kohta Kalasatamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja 
kalastussuojat – investoinnit kalasatamien ja huutokauppahallien infrastruktuurin 
tai purkupaikkojen ja kalastussuojien parantamiseksi; kalastussuojien 
rakentaminen kalastajien turvallisuuden parantamiseksi (+44 artiklan 1 kohdan f 
alakohta Sisävesikalastus) 

03 1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä, 
satamia, purkupaikkoja, huutokauppahalleja ja 
kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä 

 25,00 1,00 1,00 

Erityistavoite 5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 
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Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.5 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 03 1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja 
kumppanuuksia tutkijoiden kanssa koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 1,00 

02 - 28 artikla Tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (+ 44 artiklan 3 
kohta Sisävesikalastus) 

03 1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja 
kumppanuuksia tutkijoiden kanssa koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 1,00 

04 - 41 artiklan 2 kohta Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hillintä – 
Pääkoneen tai apukoneiden korvaaminen tai nykyaikaistaminen (+ 44 artiklan 1 
kohdan d alakohta Sisävesikalastus) 

04 1.8 - Koneiden korvaamista tai nykyaikaistamista 
koskevien hankkeiden lukumäärä 

75,00 

Erityistavoite 6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.6 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 29 artiklan 1 ja 2 kohta Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen 
vuoropuhelun edistäminen – koulutus; verkostoituminen; sosiaalinen 
vuoropuhelu; tuki puolisoille ja elinkumppaneille (+ 44 artiklan 1 
kohdan a alakohta Sisävesikalastus) 

08 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, 
tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien 
käynnistysvaiheen tukea ja terveyttä/turvallisuutta koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

10,00 

Unionin 2 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan vesiviljelyn 
painopiste edistäminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 2 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen 
tukeminen 

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos 

tonnes 13 900,00000 

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen 
tukeminen 

2.2 - Vesiviljelytuotannon 
arvon muutos 

thousand 
Euros 

57 000,00000 
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen 
tukeminen 

2.3 - Nettotuloksen muutos thousand 
Euros 

4 800,00000 

2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos 

tonnes 13 900,00000 

2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

2.2 - Vesiviljelytuotannon 
arvon muutos 

thousand 
Euros 

57 000,00000 

2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

2.3 - Nettotuloksen muutos thousand 
Euros 

4 800,00000 

4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen 

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos 

tonnes 13 900,00000 

4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen 

2.2 - Vesiviljelytuotannon 
arvon muutos 

thousand 
Euros 

57 000,00000 

5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen 
oppimisen kehittäminen 

2.8 - Luodut työpaikat FTE 100,00000 

5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen 
oppimisen kehittäminen 

2.9 - Säilytetyt työpaikat FTE 50,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin 

muutos 
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon muutos 
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.3 - Nettotuloksen muutos 
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin 
muutos 

2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon muutos 

2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

2.3 - Nettotuloksen muutos 

4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin 
muutos 

4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon muutos 

5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 2.8 - Luodut työpaikat 
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 2.9 - Säilytetyt työpaikat 
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Erityistavoite 1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 47 artikla Innovointi 03 2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden 
lukumäärä 

 1,00 

02 - 49 artikla Vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja 
neuvontapalvelut 

03 2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden 
lukumäärä 

7,00 

Erityistavoite 2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.2 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 48 artiklan 1 kohdan a–d ja f–h alakohta Vesiviljelyyn 
tehtävät tuottavat investoinnit 

03 2.2 - Vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 50,00 1,00 1,00 

Erityistavoite 3 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen sekä vesiviljelyyn liittyvien ekosysteemien parantaminen ja resurssitehokkaan 
vesiviljelyn edistäminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.3 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen 

06 2.4 - Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämistä sekä kansanterveyttä ja eläinten 
terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevien hankkeiden lukumäärä 

5,00 

Erityistavoite 4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.4 
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Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet 

03 2.4 - Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämistä sekä kansanterveyttä ja eläinten 
terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevien hankkeiden lukumäärä 

5,00 

04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille otettavat 
vakuutukset 

03 2.6 - Vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia koskevien hankkeiden lukumäärä 50,00 

Erityistavoite 5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.5 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen ja 
verkottumisen edistäminen 

08 2.5 - Työvoiman osaamisen edistämistä vesiviljelyalalla yleensä ja uusia 
vesiviljelijöitä koskevien hankkeiden lukumäärä 

10,00 

Unionin painopiste 3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 3 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen 

3.B.1 - Tietopyyntöihin 
vastaamisprosentin kasvu 

% 0,00000 

2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä 
parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä 
hallinnollista rasitetta 

3.A.1 - Todettujen vakavien 
rikkomusten lukumäärä 

number 4,00000 

2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä 
parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä 
hallinnollista rasitetta 

3.A.2 - Purkamiset, joille on 
tehty fyysinen tarkastus 

% 3,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen 3.B.1 - Tietopyyntöihin 

vastaamisprosentin kasvu 
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja 
julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta 

3.A.1 - Todettujen vakavien rikkomusten 
lukumäärä 
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja 
julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta 

3.A.2 - Purkamiset, joille on tehty 
fyysinen tarkastus 
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Erityistavoite 1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -3.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori Sisältyy tuloskehykseen Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo 2015 2014 
01 - 77 artikla Tiedonkeruu 06 3.2 - Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien hankkeiden lukumäärä  2,00 1,00 1,00 

Erityistavoite 2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä 
hallinnollista rasitetta 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -3.2 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 76 artikla Valvonta 
täytäntöönpanon valvonta 

ja 06 3.1 - Unionin valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän täytäntöönpanoa 
koskevien hankkeiden lukumäärä 

 15,00 4,00 4,00 

Unionin painopiste 4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 4 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

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 

4.1 - Luodut työpaikat 
(kokoaikavastaavana) 

FTE 50,00000 

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 

4.2 - Säilytetyt työpaikat 
(kokoaikavastaavana) 

FTE 150,00000 
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 

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 

4.3 - Perustetut yritykset number 15,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
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 

4.1 - Luodut työpaikat 
(kokoaikavastaavana) 

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 

4.2 - Säilytetyt työpaikat 
(kokoaikavastaavana) 

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 

4.3 - Perustetut yritykset 
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Erityistavoite 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 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -4.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

02 - 63 artikla Paikallisten kehitysstrategioiden täytäntöönpano (mukaan lukien 
toimintakustannukset ja toiminnan edistäminen) 

08 4.1 - Valittujen paikallisten 
kehitysstrategioiden lukumäärä 

 8,00 9,00 9,00 

Unionin painopiste 5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 5 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn 
parantaminen 

5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot 

thousand 
Euros 

63 100,00000 

1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn 
parantaminen 

5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot 

tonnes 13 900,00000 

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien 

5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot 

thousand 
Euros 

63 100,00000 

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien 

5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot 

tonnes 13 900,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen 5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot 
1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen 5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot 
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien 5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot 
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien 5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot 
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Erityistavoite 1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 66 artikla Tuotantoa ja markkinoille 
saattamista koskevat suunnitelmat 

03 5.1 - Niiden tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien lukumäärä, 
jotka ovat saaneet tukea tuotantoa ja markkinoille saattamista koskeviin suunnitelmiin 

1,00 

02 - 67 artikla Varastointituki 03 5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

1,00 

03 - 68 artikla Markkinoille saattamista 
koskevat toimenpiteet 

03 5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien 
hankkeiden lukumäärä 

 5,00 4,00 4,00 

Erityistavoite 2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.2 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori Sisältyy tuloskehykseen Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo 2015 2014 
01 - 69 artikla Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus 03 5.3 - Jalostusta koskevien hankkeiden lukumäärä  50,00 1,00 1,00 

Unionin painopiste 6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 6 
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

6.1 - EU:n merialan seurantaa varten luodun yhteisen 
tietojenvaihtoympäristön parantaminen 

% 20,00000 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

6.2.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 
2000 -alueiden kattavuudessa 

Km² 30,00000 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

6.2.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan 
mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa 

Km² 25,00000 

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2014 
1 - Yhdennetyn 
täytäntöönpano 

meripolitiikan kehittäminen ja 6.1 - EU:n merialan seurantaa varten luodun yhteisen tietojenvaihtoympäristön parantaminen 

1 - Yhdennetyn 
täytäntöönpano 

meripolitiikan kehittäminen ja 6.2.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuudessa 

1 - Yhdennetyn 
täytäntöönpano 

meripolitiikan kehittäminen ja 6.2.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden 
kattavuudessa 
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Erityistavoite 1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano 

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -6.1 

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite 

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen 

Tavoitearvo 
(2023) 

Kumulatiivinen 
arvo 

2015 2014 

01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta Merivalvonnan yhdentäminen 06 6.1 - Yhdennettyä merivalvontaa koskevien hankkeiden 
lukumäärä 

 10,00 

02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta Meriympäristön suojelun sekä 
meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävän käytön edistäminen 

06 6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja 
parantamista koskevien hankkeiden lukumäärä 

 10,00 

03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta Meriympäristön tilaa koskevan 
tietämyksen parantaminen 

06 6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja 
parantamista koskevien hankkeiden lukumäärä 

 25,00 
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Taulukko 3: EMKR:n taloudelliset indikaattorit 
Unionin painopiste Välitavoite 

(2018) 
Tavoitearvo 

(2023) 
Kumulatiivinen 

arvo 
2015 2014 

1 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan kalastuksen edistäminen 

5 000 000,00 15 000 000,00 42 651,60 42 651,60 0,00 

2 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan vesiviljelyn edistäminen 

5 000 000,00 20 000 000,00 2 482 800,00 2 482 800,00 0,00 

3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 10 000 000,00 28 000 000,00 8 580 700,00 8 580 700,00 0,00 
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 2 000 000,00 9 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 2 500 000,00 10 000 000,00 3 622 100,00 3 622 100,00 0,00 
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 2 500 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 
7 - Tekninen apu 1 281 050,00 1 281 050,00 
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3.3. Taloustiedot 

Taulukko 4: EMKR:n taloustiedot 
Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 

tavoite 
Toimenpide Julkinen 

rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen meriympäristöön 
kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen 
mahdollisimman suuressa 
määrin 

06 02 - 38 artikla Meriympäristöön 
aiheutuvien vaikutusten rajoittaminen 
ja kalastuksen mukauttaminen lajien 
suojeluun (+ 44 artiklan 1 kohdan c 
alakohta Sisävesikalastus) 

2 050 000,00 850 000,00 340 000,00 41,46% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen meriympäristöön 
kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen 
mahdollisimman suuressa 
määrin 

06 03 - 39 artikla Meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvä innovointi (+ 44 artiklan 1 
kohdan c alakohta Sisävesikalastus) 

1 200 000,00 500 000,00 200 000,00 41,67% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen meriympäristöön 
kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien 
tahattomien saaliiden 
välttäminen ja vähentäminen 
mahdollisimman suuressa 
määrin 

06 04 - 40 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merten biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ja ennallistaminen – 
kadonneiden pyydysten ja meressä 
olevien roskien kerääminen 

250 000,00 100 000,00 0,00 40,00% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

2 - Vesiympäristön biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja 
ennallistaminen 

06 01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i 
alakohta Merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen – luonnonvarojen 
paremman hoidon tai säilyttämisen 
edistäminen, kiinteiden tai 
siirrettävien laitteiden rakentaminen, 
asentaminen tai nykyaikaistaminen, 
Natura 2000 -alueiden ja 
erityissuojelualueiden suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien valmistelu, 
merten suojelualueiden, myös Natura 
2000 -alueiden, hoito, 
ennallistaminen ja seuranta, 

4 300 000,00 1 700 000,00 680 000,00 39,53% 0,00% 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

ympäristötietoisuus, osallistuminen 
muihin biologisen monimuotoisuuden 
ja ekosysteemipalvelujen 
säilyttämiseen ja parantamiseen 
tähtääviin toimiin (+ 44 artiklan 6 
kohta Sisävesikalastus) 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

3 - Kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien 
välisen tasapainon 
varmistaminen 

06 02 - 36 artikla Tuki 
kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille 

350 000,00 150 000,00 60 000,00 42,86% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 01 - 27 artikla Neuvontapalvelut (+ 
44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

250 000,00 100 000,00 0,00 40,00% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 02 - 30 artikla Tulonlähteiden 
monipuolistaminen ja uudet muodot 
(+ 44 artiklan 4 kohta 
Sisävesikalastus) 

650 000,00 250 000,00 100 000,00 38,46% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 03 - 31 artikla Nuorten kalastajien 
käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 
2 kohta Sisävesikalastus) 

450 000,00 200 000,00 0,00 44,44% 0,00% 

1 - Ympäristön 4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03 04 - 32 artikla Terveys ja turvallisuus 450 000,00 200 000,00 0,00 44,44% 0,00% 
kannalta kestävän, lukien pienimuotoista (+ 44 artiklan 1 kohdan b alakohta 
resurssitehokkaan, rannikkokalastusta harjoittavan Sisävesikalastus) 
innovatiivisen, laivaston, kilpailukyvyn ja 

FI FI27 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 07 - 40 artiklan 1 kohdan h alakohta 
Merten biologisen monimuotoisuuden 
suojelu ja ennallistaminen – 
nisäkkäiden ja lintujen saaliille 
aiheuttamien vahinkojen 
korvausjärjestelmät 

6 200 000,00 2 500 000,00 0,00 40,32% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 08 - 42 artikla Lisäarvo, tuotteiden 
laatu ja tahattomien saaliiden 
hyödyntäminen (+ 44 artiklan 1 
kohdan e alakohta Sisävesikalastus) 

2 600 000,00 1 000 000,00 0,00 38,46% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 09 - 43 artiklan 1 ja 3 kohta 
Kalasatamat, purkupaikat, 
huutokauppahallit ja kalastussuojat – 
investoinnit kalasatamien ja 
huutokauppahallien infrastruktuurin 
tai purkupaikkojen ja kalastussuojien 
parantamiseksi; kalastussuojien 
rakentaminen kalastajien 
turvallisuuden parantamiseksi (+44 
artiklan 1 kohdan f alakohta 
Sisävesikalastus) 

6 200 000,00 2 500 000,00 1 000 000,00 40,32% 42 651,60 42 651,60 0,69% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

03 01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 
artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

1 750 000,00 750 000,00 300 000,00 42,86% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 

03 02 - 28 artikla Tutkijoiden ja 
kalastajien väliset kumppanuudet (+ 
44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

1 800 000,00 800 000,00 320 000,00 44,44% 0,00% 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

04 04 - 41 artiklan 2 kohta 
Energiatehokkuus ja 
ilmastonmuutoksen hillintä – 
Pääkoneen tai apukoneiden 
korvaaminen tai nykyaikaistaminen 
(+ 44 artiklan 1 kohdan d alakohta 
Sisävesikalastus) 

800 000,00 400 000,00 400 000,00 50,00% 0,00% 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

6 - Ammatillisen koulutuksen, 
uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen 
kehittäminen 

08 01 - 29 artiklan 1 ja 2 kohta 
Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen 
vuoropuhelun edistäminen – 
koulutus; verkostoituminen; 
sosiaalinen vuoropuhelu; tuki 
puolisoille ja elinkumppaneille (+ 44 
artiklan 1 kohdan a alakohta 
Sisävesikalastus) 

700 000,00 300 000,00 120 000,00 42,86% 0,00% 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

03 01 - 47 artikla Innovointi 7 500 000,00 3 000 000,00 1 200 000,00 40,00% 0,00% 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

03 02 - 49 artikla Vesiviljelylaitosten 
hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut 

500 000,00 200 000,00 80 000,00 40,00% 0,00% 

2 - Ympäristön 2 - Vesiviljely-yritysten, 03 01 - 48 artiklan 1 kohdan a–d ja f–h 26 800 000,00 11 200 000,00 4 480 000,00 41,79% 8 276 000,00 2 482 800,00 9,26% 
kannalta kestävän, erityisesti pk-yritysten, alakohta Vesiviljelyyn tehtävät 
resurssitehokkaan, kilpailukyvyn ja tuottavat investoinnit 
innovatiivisen, elinkelpoisuuden parantaminen, 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

3 - Vesiympäristön biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen sekä 
vesiviljelyyn liittyvien 
ekosysteemien parantaminen ja 
resurssitehokkaan vesiviljelyn 
edistäminen 

06 03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen 

1 200 000,00 500 000,00 200 000,00 41,67% 0,00% 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

4 - Ympäristönsuojelun korkean 
tason omaavan vesiviljelyn, 
eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

03 03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet 

500 000,00 200 000,00 0,00 40,00% 0,00% 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

4 - Ympäristönsuojelun korkean 
tason omaavan vesiviljelyn, 
eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

03 04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille 
otettavat vakuutukset 

500 000,00 200 000,00 80 000,00 40,00% 0,00% 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

5 - Ammatillisen koulutuksen, 
uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen 
kehittäminen 

08 01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen 
ja verkottumisen edistäminen 

700 000,00 300 000,00 120 000,00 42,86% 0,00% 

3 - YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Tutkimustiedon 
parantaminen ja tarjonta sekä 
tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen 

06 01 - 77 artikla Tiedonkeruu 17 916 117,50 14 332 894,00 5 733 157,60 80,00% 7 548 700,00 7 548 700,00 42,13% 

3 - YKP:n 2 - Seurannan, valvonnan ja 06 01 - 76 artikla Valvonta ja 17 645 510,96 15 685 191,00 0,00 88,89% 1 032 000,00 1 032 000,00 5,85% 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

täytäntöönpanon täytäntöönpanon valvonnan täytäntöönpanon valvonta 
edistäminen tukeminen siten, että sillä 

parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja julkishallinnon 
tehokkuutta lisäämättä 
hallinnollista rasitetta 

4 - Työllisyyden ja 
alueellisen 
koheesion 
lisääminen 

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 

08 02 - 63 artikla Paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpano 
(mukaan lukien toimintakustannukset 
ja toiminnan edistäminen) 

9 400 000,00 4 400 000,00 1 760 000,00 46,81% 0,00% 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 01 - 66 artikla Tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
suunnitelmat 

240 000,00 100 000,00 40 000,00 41,67% 0,00% 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 02 - 67 artikla Varastointituki 529 523,00 529 523,00 0,00 100,00% 0,00% 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 03 - 68 artikla Markkinoille 
saattamista koskevat toimenpiteet 

4 000 000,00 1 500 000,00 600 000,00 37,50% 503 300,00 442 000,00 11,05% 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

2 - Jalostusalaan ja markkinoille 
saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien 

03 01 - 69 artikla Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus 

7 760 000,00 3 400 000,00 1 360 000,00 43,81% 6 490 000,00 3 180 100,00 40,98% 

6 - Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

06 01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merivalvonnan yhdentäminen 

2 400 000,00 1 000 000,00 400 000,00 41,67% 0,00% 

6 - Yhdennetyn 1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06 02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta 3 445 560,00 1 445 560,00 578 224,00 41,95% 0,00% 
meripolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano Meriympäristön suojelun sekä meri-
täytäntöönpanon ja rannikkoalueiden varojen kestävän 
edistäminen käytön edistäminen 
6 - Yhdennetyn 
meripolitiikan 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

06 03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta 
Meriympäristön tilaa koskevan 

4 800 000,00 2 000 000,00 800 000,00 41,67% 0,00% 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa) 

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa) 

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa) 

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

täytäntöönpanon 
edistäminen 

tietämyksen parantaminen 

7 - Tekninen apu 1 - Tekninen apu 01 - 78 artikla Tekninen apu 
jäsenvaltioiden aloitteesta 

5 056 456,54 2 100 000,00 0,00 41,53% 0,00% 

Yhteensä 140 893 168,00 74 393 168,00 20 951 381,60 52,80% 23 892 651,60 14 728 251,60 10,45% 

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen 
meriympäristöön kohdistuvan 
vaikutuksen pienentäminen, 
mukaan lukien tahattomien 
saaliiden välttäminen ja 
vähentäminen mahdollisimman 
suuressa määrin 

06 02 - 38 artikla Meriympäristöön 
aiheutuvien vaikutusten 
rajoittaminen ja kalastuksen 
mukauttaminen lajien suojeluun (+ 
44 artiklan 1 kohdan c alakohta 
Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen 
meriympäristöön kohdistuvan 
vaikutuksen pienentäminen, 
mukaan lukien tahattomien 
saaliiden välttäminen ja 
vähentäminen mahdollisimman 
suuressa määrin 

06 03 - 39 artikla Meren elollisten 
luonnonvarojen säilyttämiseen 
liittyvä innovointi (+ 44 artiklan 1 
kohdan c alakohta Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

1 - Kalastuksen 
meriympäristöön kohdistuvan 
vaikutuksen pienentäminen, 
mukaan lukien tahattomien 
saaliiden välttäminen ja 
vähentäminen mahdollisimman 
suuressa määrin 

06 04 - 40 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen – kadonneiden 
pyydysten ja meressä olevien roskien 
kerääminen 

0,00 

1 - Ympäristön 2 - Vesiympäristön biologisen 06 01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i 0,00 
kannalta kestävän, monimuotoisuuden ja alakohta Merten biologisen 
resurssitehokkaan, ekosysteemien suojelu ja monimuotoisuuden suojelu ja 
innovatiivisen, ennallistaminen ennallistaminen – luonnonvarojen 
kilpailukykyisen ja paremman hoidon tai säilyttämisen 

FI FI32 



 

 

 

 
 

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

tietämykseen edistäminen, kiinteiden tai 
perustuvan siirrettävien laitteiden rakentaminen, 
kalastuksen asentaminen tai nykyaikaistaminen, 
edistäminen Natura 2000 -alueiden ja 

erityissuojelualueiden suojelu- ja 
hoitosuunnitelmien valmistelu, 
merten suojelualueiden, myös Natura 
2000 -alueiden, hoito, 
ennallistaminen ja seuranta, 
ympäristötietoisuus, osallistuminen 
muihin biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemipalvelujen 
säilyttämiseen ja parantamiseen 
tähtääviin toimiin (+ 44 artiklan 6 
kohta Sisävesikalastus) 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

3 - Kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien 
välisen tasapainon 
varmistaminen 

06 02 - 36 artikla Tuki 
kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 01 - 27 artikla Neuvontapalvelut (+ 
44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 02 - 30 artikla Tulonlähteiden 
monipuolistaminen ja uudet muodot 
(+ 44 artiklan 4 kohta 
Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 

03 03 - 31 artikla Nuorten kalastajien 
käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 
2 kohta Sisävesikalastus) 

0,00 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 04 - 32 artikla Terveys ja turvallisuus 
(+ 44 artiklan 1 kohdan b alakohta 
Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 07 - 40 artiklan 1 kohdan h alakohta 
Merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen – nisäkkäiden ja 
lintujen saaliille aiheuttamien 
vahinkojen korvausjärjestelmät 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 08 - 42 artikla Lisäarvo, tuotteiden 
laatu ja tahattomien saaliiden 
hyödyntäminen (+ 44 artiklan 1 
kohdan e alakohta Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen 

03 09 - 43 artiklan 1 ja 3 kohta 
Kalasatamat, purkupaikat, 
huutokauppahallit ja kalastussuojat – 
investoinnit kalasatamien ja 
huutokauppahallien infrastruktuurin 
tai purkupaikkojen ja kalastussuojien 
parantamiseksi; kalastussuojien 
rakentaminen kalastajien 
turvallisuuden parantamiseksi (+44 
artiklan 1 kohdan f alakohta 
Sisävesikalastus) 

6 878,85 0,00 1 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 

03 01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 
artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

0,00 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

03 02 - 28 artikla Tutkijoiden ja 
kalastajien väliset kumppanuudet (+ 
44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen 

04 04 - 41 artiklan 2 kohta 
Energiatehokkuus ja 
ilmastonmuutoksen hillintä – 
Pääkoneen tai apukoneiden 
korvaaminen tai nykyaikaistaminen 
(+ 44 artiklan 1 kohdan d alakohta 
Sisävesikalastus) 

0,00 

1 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen 

6 - Ammatillisen koulutuksen, 
uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen 
kehittäminen 

08 01 - 29 artiklan 1 ja 2 kohta 
Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen 
vuoropuhelun edistäminen – 
koulutus; verkostoituminen; 
sosiaalinen vuoropuhelu; tuki 
puolisoille ja elinkumppaneille (+ 44 
artiklan 1 kohdan a alakohta 
Sisävesikalastus) 

0,00 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

03 01 - 47 artikla Innovointi 0,00 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen 

03 02 - 49 artikla Vesiviljelylaitosten 
hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut 

0,00 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 
2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

2 - Vesiviljely-yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen, 
mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen 

03 01 - 48 artiklan 1 kohdan a–d ja f–h 
alakohta Vesiviljelyyn tehtävät 
tuottavat investoinnit 

415 024,85 1 805 277,35 1 643 670,85 6,13 274 756,02 1 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

3 - Vesiympäristön biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen sekä 
vesiviljelyyn liittyvien 
ekosysteemien parantaminen ja 
resurssitehokkaan vesiviljelyn 
edistäminen 

06 03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen 

0,00 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

4 - Ympäristönsuojelun korkean 
tason omaavan vesiviljelyn, 
eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

03 03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet 

0,00 

2 - Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 

4 - Ympäristönsuojelun korkean 
tason omaavan vesiviljelyn, 
eläinten terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä 
kansanterveyden ja yleisen 
turvallisuuden edistäminen 

03 04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille 
otettavat vakuutukset 

0,00 

2 - Ympäristön 5 - Ammatillisen koulutuksen, 08 01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen 0,00 
kannalta kestävän, uusien ammatillisten taitojen ja ja verkottumisen edistäminen 
resurssitehokkaan, elinikäisen oppimisen 
innovatiivisen, kehittäminen 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen 
3 - YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Tutkimustiedon 
parantaminen ja tarjonta sekä 
tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen 

06 01 - 77 artikla Tiedonkeruu 2 415 584,00 0,00 

3 - YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

2 - Seurannan, valvonnan ja 
täytäntöönpanon valvonnan 
tukeminen siten, että sillä 
parannetaan institutionaalisia 
valmiuksia ja julkishallinnon 
tehokkuutta lisäämättä 
hallinnollista rasitetta 

06 01 - 76 artikla Valvonta ja 
täytäntöönpanon valvonta 

0,00 0,00 4 

4 - Työllisyyden ja 
alueellisen 
koheesion 
lisääminen 

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 

08 02 - 63 artikla Paikallisten 
kehitysstrategioiden täytäntöönpano 
(mukaan lukien toimintakustannukset 
ja toiminnan edistäminen) 

0,00 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 01 - 66 artikla Tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
suunnitelmat 

0,00 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 02 - 67 artikla Varastointituki 0,00 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen 

03 03 - 68 artikla Markkinoille 
saattamista koskevat toimenpiteet 

66 300,00 0,00 4 

5 - Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen 

2 - Jalostusalaan ja markkinoille 
saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien 

03 01 - 69 artikla Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus 

557 280,72 0,00 1 
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite 

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa) 

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa) 

Valittujen 
toimien 
lukumäärä 

6 - Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

06 01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merivalvonnan yhdentäminen 

0,00 

6 - Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

06 02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta 
Meriympäristön suojelun sekä meri- 
ja rannikkoalueiden varojen kestävän 
käytön edistäminen 

0,00 

6 - Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen 

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano 

06 03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta 
Meriympäristön tilaa koskevan 
tietämyksen parantaminen 

0,00 

7 - Tekninen apu 1 - Tekninen apu 01 - 78 artikla Tekninen apu 
jäsenvaltioiden aloitteesta 

0,00 

Yhteensä 3 461 068,42 1 805 277,35 1 643 670,85 1,17 274 756,02 11 
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Taulukko 5: Ohjelma-alueen ulkopuolella toteutettujen toimien kustannukset (asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 70 artikla) 
Unionin painopiste Tuensaajan 

hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat ohjelma-
alueen ulkopuolella 
toteutettujen toimien 
EMKR:n piiriin 
kuuluvat tukikelpoiset 
menot (euroina) 

Osuus toimintalinjan 
kokonaismäärärahoista 
(%) 

1 - Ympäristön kannalta 
kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan 
kalastuksen edistäminen 
2 - Ympäristön kannalta 
kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen perustuvan 
vesiviljelyn edistäminen 
3 - YKP:n täytäntöönpanon 
edistäminen 
4 - Työllisyyden ja alueellisen 
koheesion lisääminen 
5 - Markkinoille saattamisen ja 
jalostuksen edistäminen 
6 - Yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon edistäminen 
7 - Tekninen apu 
TOIMENPIDEOHJELMA 
YHTEENSÄ 
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4. SEIKAT, JOTKA VAIKUTTAVAT OHJELMAN JA TOTEUTETTUJEN OIKAISUTOIMENPITEIDEN TEHOKKUUTEEN 

4.1. Ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut toimenpiteet (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 4 kohta) 

Taulukko 6: Sovellettavien EMKR-kohtaisten ennakkoehtojen täyttämiseksi toteutetut toimet 
Temaattiset 
ennakkoehdot, joita 
ei ole täytetty 
lainkaan tai osittain 

Täyttymättömät kriteerit Toteutettava toimi Määräaika Kriteerien täyttämisestä 
vastaavat elimet 

Toimi toteutettu 
määräaikaan 
mennessä 

Täytetyt 
kriteerit 

Jäljellä olevien 
toimien arvioitu 
toteuttamispäivä 

Kommentit 

4 2 - Kuvaus hallinnollisista valmiuksista valmistella 
monivuotisiin suunnitelmiin sovellettava 
kansallinen valvontaohjelma ja panna se täytäntöön 
siten kuin asetuksen (EY) N:o 1224/2009 46 
artiklassa on säädetty. 

Seuraavan vuoden (2015) valvontasuunnitelma 
valmistellaan valvonta-asetuksen 1224/2009 
liitteen I mukaisesti 

31.3.2015 Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Kyllä Kyllä Valvontasuunnitelma 
valmisteltu asetuksen 
1224/2009 mukaisesti 

4 4 - Kuvaus hallinnollisista valmiuksista valmistella 
yksittäisiä valvonta- ja tarkastusohjelmia ja panna 
ne täytäntöön siten kuin asetuksen (EY) N:o 
1224/2009 95 artiklassa on säädetty. 

Lisähenkilöstön palkkaaminen (2-4 htv) kentällä 
tehtävien tarkastusten toteuttamiseksi. 1.7.2015 
. 
Jatkuvatoimisen riskianalyysi järjestelmän 
toteuttaminen siten että järjestelmää koskevat 
suunnitelmat valmistuvat 2015 ja IT-pohjainen 
riskinanalyysi¬järjestelmä 2016 31.12.2016 

31.12.2016 Maa- ja 
metsätalousministeriö 
ELY-keskukset 
Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus 

Ei Ei 31.12.2016 Vaatimukset on tarkoitus 
olla täytetty 31/12/2016 

4 5 - Kuvaus hallinnollisista valmiuksista soveltaa 
vakavien rikkomusten tapauksessa järjestelmää, 
johon sisältyy varoittavia, oikeasuhteisia ja 
tehokkaita seuraamuksia siten kuin asetuksen (EY) 
N:o 1224/2009 90 artiklassa on säädetty. 

Kansallinen seuraamus- ja valvontalaki astuu 
voimaan 1.1.2015, minkä jälkeen ehto on 
täytetty 
(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi YKP:n 
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2014 
vp)) 

1.1.2015 Valtioneuvosto 
Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Kyllä Kyllä Kansallinen seuraamus- ja 
valvontalaki astui voimaan 
1.1.2015 

4 6 - Kuvaus hallinnollisista valmiuksista soveltaa 
vakavia rikkomuksia koskevaa 
pisteytysjärjestelmää kanssa siten kuin asetuksen 
(EY) N:o 1224/2009 92 artiklassa on säädetty. 

Kansallinen seuraamus- ja valvontalaki astuu 
voimaan 1.1.2015, minkä jälkeen ehto on 
täytetty. 
(Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi YKP:n 
seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 107/2014 
vp)) 

1.1.2015 valitoneuvosto 
Maa- ja 
metsätalousministeriö 

Kyllä Kyllä Kansallinen seuraamus- ja 
valvontalaki astui voimaan 
1.1.2015 
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4.2. Ohjelman ja toteutettujen oikaisutoimenpiteiden tehokkuuteen vaikuttavat seikat (asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 2 kohta) 

Ei merkittäviä toimintaohjelman toteuttamiseen vaikuttavia seikkoja. Tietojärjestelmien kehitystyö ei ole 
kaikilta osin ollut tavoiteaikataulun mukaista. 
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5. TIEDOT VAKAVISTA RIKKOMUKSISTA JA KORJAAVISTA TOIMISTA (ASETUKSEN (EU) N:O 
508/2014 114 ARTIKLAN 2 KOHTA) 

Tiedot 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista vakavista rikkomustapauksista ja niitä koskevista toimista 
sekä tiedot 10 artiklan 2 kohdassa säädettyjen jatkuvuusehtojen laiminlyönneistä ja niitä koskevista 
korjaavista toimista. 

Ei vakavia rikkomuksia 2014-2015 
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6. TIEDOT 41 ARTIKLAN 8 KOHDAN NOUDATTAMISEKSI TOTEUTETUISTA TOIMISTA (ASETUKSEN 
(EU) N:O 508/2014 114 ARTIKLAN 2 KOHTA) 

On toimitettava yhteenveto niiden toteutettujen toimien edistymisestä, jotka tähtäävät 41 artiklan 8 kohdan 
säännöksen saavuttamiseen, jossa 60 prosenttia kokonaistuesta varataan ensisijaisuuden perusteella 
pienimuotoisella rannikkokalastusalalla työskenteleville toimijoille, ja yhteenvedon tulee sisältää tieto 
pienimuotoisen rannikkokalastusalan osuudesta niistä toimista, joita tuetaan 41 artiklan 2 kohdan 
perusteella 

Tukipäätöksiä pääkoneen tai apukoneiden korvaamiseen (artikla 41) tai nykyaikaistamiseen ei ole tehty 
2014-2015. 

Pienimuotoisen rannikkokalastuksen elinvoimaisuuden turvaamiseen tähtäviin hankkeisiin ei ole 
myönnetty tukea 2014-2015, kuten ei yleisestikään painopisteeseen 1. 

FI FI43 



   

 
 

7. TIEDOT TOIMISTA, JOITA ON TEHTY TUENSAAJIEN NIMIEN JULKAISEMISEN VARMISTAMISEKSI 
(ASETUKSEN (EU) N:O 508/2014 114 ARTIKLAN 2 KOHTA) 

Yhteenveto toteutetuista toimista on annettava asetuksen (EU) N:o 508/2014 liitteen V mukaisesti, 
huomioon ottaen kansallisen lainsäädännön ja siihen sisältyvän mahdollisesti sovellettavan kynnysarvon, 
joka koskee luonnollisten henkilöiden tietojen julkaisemista 

Tuensaajien nimien julkaiseminen on osa tietojärjestelmien kehittämisen kokonaisuutta. Pääpaino 
tietojärjestelmätyössä on ollut toistaiseksi sähköisen asionnin kehittämisessä ja tuensaajien 
tietojenjulkaisuosa tarkoitus olla käytössä vuoden 2016 aikana. 
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8. ARVIOINTISUUNNITELMAAN JA ARVIOINTIEN YHTEENVETOON LIITTYVÄT TOIMET (ASETUKSEN 
(EU) N:O 508/2014 114 ARTIKLAN 2 KOHTA, ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 ARTIKLAN 2 KOHTA) 

On annettava yhteenveto arviointisuunnitelman täytäntöönpanoon liittyvistä toteutetuista toimista sisältäen 
tiedot arviointituloksiin perustuvien jatkotoimien toteutuksesta. 

On annettava yhteenveto kaikkien sellaisten ohjelman arviointien tuloksista, jotka ovat tulleet saataville 
edellisen varainhoitovuoden aikana, ja siihen on sisällyttävä käytettyjen arviointikertomusten nimet ja 
viiteajanjaksot. 

Lisäksi tässä on ilmoitettava tapa, jolla arvioinnit on asetettu yleisön saataville asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 54 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 

Toimintaohjelman arvioinnin toteuttaa Luonnonvarakeskus. Arviointisuunnitelmaa on valmisteltu maa- ja 
metsätalousministeriön ohjaamassa valmisteluhankkeessa. Lopullinen arviointisuunnitelma vahvistetaan 
vuoden 2016 aikana. 
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9. YLEISTAJUINEN TIIVISTELMÄ (ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 ARTIKLAN 9 KOHTA) 

Vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen sisällöstä tehty yleistajuinen tiivistelmä tulee julkaista ja ladata 
erillisenä tiedostona vuotuisen täytäntöönpanokertomuksen liitteeksi. 
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10. RAHOITUSVÄLINEIDEN KÄYTTÖÖNOTTOA KOSKEVA KERTOMUS (ASETUKSEN (EU) N:O 
1303/2013 46 ARTIKLAN 1 KOHTA) 

FI FI47 



     
 

   

 

11. TOIMENPIDEOHJELMAN TÄYTÄNTÖÖNPANON ARVIOINTI (ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 
ARTIKLAN 4 KOHTA) 

11.1. Tietojen ja ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen arviointi 

Kustakin unionin painopisteestä tulisi suorittaa arviointi A osassa annettujen tietojen sekä ohjelman 
tavoitteiden saavuttamisessa edistymisen osalta (sisältäen arviointien havainnot ja suositukset) 
Unionin painopiste Tietojen ja ohjelman tavoitteiden 

saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen 
arviointi 

1 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
kalastuksen edistäminen 
2 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
vesiviljelyn edistäminen 
3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 
7 - Tekninen apu 
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11.2. Arvio siitä, onko välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen 
riittävää niiden lopullisen saavuttamisen kannalta ja toteutetut tai suunnitellut korjaavat toimet 

Unionin painopistekohtainen arviointi siitä, onko ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistys 
riittävää tavoitteiden lopulliseksi saavuttamiseksi, ja tarvittaessa selvitys mahdollisista toteutetuista tai 
suunnitelluista korjaavista toimista tapauksen mukaan. 

Unionin painopiste Arvio siitä, onko välitavoitteiden ja tavoitteiden 
saavuttamisessa tapahtunut edistyminen riittävää niiden 
lopullisen saavuttamisen kannalta ja toteutetut tai 
suunnitellut korjaavat toimet 

1 - Ympäristön kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
kalastuksen edistäminen 
2 - Ympäristön kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
vesiviljelyn edistäminen 
3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion 
lisääminen 
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen 
edistäminen 
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon 
edistäminen 
7 - Tekninen apu 
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12. TÄYTÄNTÖÖNPANON MONIALAISET PERIAATTEET (ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 
ARTIKLAN 4 KOHTA) 

12.1. Arvio sellaisten erityistoimien täytäntöönpanosta, joilla huomioidaan asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 5 artiklan mukaiset periaatteet kumppanuudesta ja monitasohallinnosta, korostaen 
erityisesti kumppaneiden roolia ohjelman täytäntöönpanossa. 

12.2. Arvio sellaisten erityistoimien täytäntöönpanosta, joilla huomioidaan asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 7 artiklan mukaiset periaatteet miesten ja naisten tasa-arvosta ja syrjimättömyydestä 
sekä vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien parantamisesta että toteutetuista järjestelyistä, 
joilla varmistetaan sukupuolinäkökohtien huomioon ottaminen toimenpideohjelmassa ja toimissa. 

12.3. Arvio sellaisten erityistoimien täytäntöönpanosta, joilla huomioidaan asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 8 artiklan mukaiset periaatteet kestävästä kehityksestä sekä katsaus toteutetuista 
toimenpiteistä, joilla edistetään kestävää kehitystä. 
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13. RAPORTOINTI ILMASTONMUUTOSTAVOITTEISIIN KÄYTETYSTÄ TUESTA (ASETUKSEN (EU) N:O 
1303/2013 50 ARTIKLAN 4 KOHTA) 

Luvut lasketaan automaattisesti ja sisällytetään taloudellisten tietojen taulukkoon 4. Selvitys annetuista 
arvoista voidaan antaa, erityisesti jos varsinaiset luvut ovat pienemmät kuin suunnitellut. 
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14. ÄLYKÄS, KESTÄVÄ JA OSALLISTAVA KASVU (ASETUKSEN (EU) N:O 1303/2013 50 ARTIKLAN 5 
KOHTA) 

Tietoja ja arviointeja tulisi antaa siitä, miten toimenpideohjelma on edistänyt älykkääseen, kestävään ja 
osallistavaan kasvuun tähtäävän unionin strategian tavoitteiden toteutusta. 
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15. OHJELMAN TEHOKKUUTEEN VAIKUTTAVAT SEIKAT – TULOSKEHYS (ASETUKSEN (EU) N:O 
1303/2013 50 ARTIKLAN 2 KOHTA) 

Jos tuloskehyksessä asetettujen välitavoitteiden ja tavoitteiden arviointi osoittaa, että tiettyjä välitavoitteita 
ja tavoitteita ei ole saavutettu, jäsenvaltioiden on esitettävä syyt välitavoitteiden saavuttamisessa 
epäonnistumiseen vuonna 2019 toimitettavassa kertomuksessa ja syyt tavoitteiden saavuttamisessa 
epäonnistumiseen lopullisessa kertomuksessa, jonka määräaika on määritelty asetuksen (EU) N:o 
1303/2013 138 artiklan 1 kohdassa. 
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ASIAKIRJAT 

Asiakirjan otsikko Asiakirjan tyyppi Asiakirjan päivämäärä Paikallinen viite Komission viite Tiedostot Lähetyspäivämäärä Lähettäjä 
Yleistajuinen tiivistelmä Yleistajuinen tiivistelmä 12.5.2016 Ares(2016)6447259 Yleistajuinen tiivistelmä 16.11.2016 nhalotim 
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VIIMEISIMMÄT VARMENTAMISTULOKSET 
Vakavuus Koodi Viesti 

Info Täytäntöönpanokertomuksen versio on varmennettu 
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