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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.
Toimintaohjelman toimeenpanossa vuonna 2016 keskityttiin yhä enemmän tukihakemusten
käsittelyyn ja tukien myöntämiseen. Tätä varten myös palkattiin lisäresursseja ja käsittelyaikoja on
saatu tämän seurauksena lyhennettyä merkittävästi. Tukien myöntämisen ja maksamisen ohella on
edelleen jatkettu käynnistämisvaiheeseen liittyviä toimia, erityisesti toimenpidekohtaisten tukiohjeiden
laadintaa sekä tietojärjestelmän kehitystä. Tietojärjestelmän perus tuki- ja maksuprosessit toimivat
nykyisellään hyvin, mutta mm. järjestelmän valvonta- ja raportointiosiot vaativat vielä kehitystyötä.
Vuonna 2016 toteutettiin määräaikaiset hakumenettelyt hylje- ja merimetsokorvauksiin, innovaatioohjelmiin ja eräisiin muihin kehittämistoimenpiteisiin.
Monivuotiset innovaatio-ohjelmat käynnistyivät ensimmäisen ohjelman, Kalatalouden
markkinointiohjelma, osalta vuonna 2016. (Loput ohjelmat; kalastuksen ja vesiviljelyn innovaatioohjelmat sekä kalatalouden ympäristöohjelma, käynnistyivät vuoden 2017 alussa). Monivuotisilla
innovaatio-ohjelmilla pyritään koko toimialaa pysyvästi hyödyttävään kehitystyöhön. Ohjelmien
tavoitteena on edistää yritysten välistä sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden väliseen
kumppanuuteen perustuvaa verkostomaista kehitystyötä ja suunnata se Suomen toimintaohjelman
keskeisten vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseen. Tällaisessä kehitystyössä toimijoiden
sitoutumisen ja toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää, että verkostoon kuuluvat
toimijat määrittelevät yhdessä toimenpiteet, joilla haluttuun tavoitetilaan päästään. Tämän vuoksi
innovaatio-ohjelmissa ei ole etukäteen määritelty yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan ohjelmille on
määritetty vaikuttavuustavoitteet. Innovaatio-ohjelmien puitteissa muodostuvien verkostojen tehtävä
on luoda toimenpidesuunnitelma asetettujen vaikuttavuustavoitteiden saavuttamiseksi sekä toteuttaa
toimenpidesuunnitelman mukaiset konkreettiset toimenpiteet.
Yritysten oman T&K –toiminnan tai uuden liiketoiminnan edistäminen on innovaatio-ohjelmien
keskeinen tavoite. Kokonaan julkisesti rahoitettu kehitystyö ja sen tulokset eivät voi palvella
ainoastaan yksittäistä yritystä tai pientä yritysryhmää, vaan tulosten tulee olla laajasti toimialan
hyödynnettävissä. Innovaatio-ohjelmat voivat edistää myös yksityistä T&K-toimintaa, mikäli
kehitystyö palvelee ohjelman vaikuttavuustavoitteiden saavuttamista.
Meri- ja kalatalousverkosto, joka vastaa mm. toimintaohjelman tiedottamisesta ja ohjelman
verkkoportaalista, aloitti toimintansa Maaseutuviraston verkostopalvelut -yksikössä.
Ennakkoehdot. Suomi on täyttänyt kaikki asetetut ennakkoehdot vuoden vuoden 2016 aikana.
Taloudellisten ohjelmaindikaattoreiden valossa toimeenpano on edennyt aikataulussa.
Painopisteiden välillä on tässä tosin eroja: lähinnä painopisteissä 1 ja 6, kestävä kalastus ja yhdennetty
meripolitiikka, toiminta on käynnistynyt hitaammin kuin muissa painopisteissä.
Kalasatamaselvityksessä, jonka arvioitu valmistumisaika on syksy 2017, linjataan satamainvestointien
kohdentaminen, minkä jälkeen tässä toimenpiteessä voidaan tehdä laajemmin tukipäätöksiä.
Tuotosindikaattoreiden valossa hankemäärät ovan vielä suhteellisen pieniä. Merkittävät koko
elinkeinon kannalta strategiset investoinnit ja hankkeet on pyritty saamaan käyntiin mahdollisimman
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aikaisessa vaiheessa ohjelmakautta.
Tulosindikaattoritiedot eivät ole vielä kokonaisuudessaan käytettävissä. Lopullinen ohjeistus
jäsenmaille näitä koskien tuli vasta loppusyksyllä 2016 (FAME). Ohjeistus vaati myös muutoksia
sähköiseen järjestelmään sekä kaikkien jo tehtyjen lomakkeiden muuttamista. Tältä osin päivitystyö on
vielä kesken ja täten myöskään tiedot eivät ole käytettävissä (osittaisia työllisyysvaikutuksia
lukuunottamatta), eikä tässä täytäntöönpanokertomuksessa voida täten peilata ohjelman etenemistä
suhteesa asetettuihin tavoitteisiin tulosindikaattoreiden suhteen.
Seurantakomitea kokoontui kahdesti vuonna 2016.
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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
1 - Ympäristön kannalta
kestävän,
resurssitehokkaan,
innovatiivisen, kilpailukykyisen
ja tietämykseen perustuvan
kalastuksen edistäminen

Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi
toteutetut toimenpiteet
Päätavoite painopisteessä on kalastuksen arvon nostaminen.
Nykyisellään merialueen saaliin määrästä 97 % ja arvosta 75 % on
silakkaa ja kilohailia. Molempien lajien kannat ovat hyvässä tilassa
ja kiintiöt ovat nousseet sekä kokonaissaaliit kasvaneet. Saaliin arvo
on kuitenkin laskenut vertailuvuodesta 2013, jolloin silakan ja
kilohailin hinnat olivat ennätyksellisen korkeat. Elokuussa 2014
alkoi Venäjän elintarvikekalan tuontikielto ja yhä enemmän kalasta
on päätynyt muuhun kuin elintarvikekäyttöön. Kalajauhon hinta on
lisäksi laskenut, mikä on heijastunut Selkämeren silakan kysyntään
ja hintaan. Kalajauhotehdas (EMKR 2015) on tuottanut kuitenkin
lisäarvoa kalastukselle, kalanrehuteollisuudelle, kalankasvatukselle
ja kalanjalostukselle sekä hidastanut silakan ja kilohailin hintojen
laskua. Tämä on näkynyt jo 2016. Silakankalastus kytkeytyy yhä
tiiviimmin virolaisiin toimijoihin, jotka ovat ostaneet suuren osan
tämän laivastonosan kapasiteetista.
Rannikkolajien saaliit ovat pienentyneet ja hinnat nousseet.
Rannikkokalastuksella on edelleen useita ongelmia, mm.
harmaahylkeet, vesien rehevöityminen, ilmastonmuutos ja
kalastajakaartin ikääntyminen.
Suomessa päätettiin ottaa käyttöön silakan, kilohailin ja lohen
kalastuksessa toimijakohtaiset kalastuskiintiöt vuodesta 2017
alkaen.
Sisävesille on syntynyt uusia työpaikkoja ja kalastajia on jopa
siirtynyt mereltä sisävesille, ennen kaikkea harmaahylkeiden
merellä aiheuttamien kalastuksen ongelmien takia.
Painopisteen tuet ovat kohdistuneet vuonna 2016 mm. erilaisiin
alusinvestointeihin (mm. moottorinvaihto), saaliin laatuun ja
säilyvyyteen liittyviin toimiin ja kalastuksen turvallisuutta
parantaviin investointeihin. Painopisteestä on maksettu myös
hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen korvaukset
vuonna 2016.
Kalasatamainvestointeja on tuettu vain rajoitetusti yhden
määräaikaisen hakumenettelyn puitteissa, koska satamien
kokonaisarvio on kesken. Kalasatamaselvityksessä tehdään
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Unionin painopiste

Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi
toteutetut toimenpiteet
priorisointi tärkeimmistä satamista. Kalasatamainvestointeja tullaan
tukemaan selvityksen tulosten pohjalta.

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

Vuonna 2016 kasvatetun kalan arvo ja toiminnan kannattavuus
olivat poikkeuksellisen korkeat. Kotimaisen kasvatetun kirjolohen
hinnat ovat nousseet Norjan lohen korkeiden hintojen myötä ja
lohen tuonnin vähenemisestä sekä samanaikaisesta kotimaisen
kirjolohen viennin lisääntymisestä. Tarjonta ei ole pystynyt
vastaamaan kysyntään, koska nykyisiä lupia on leikattu ja uusia
lupia ei ole vielä konkretisoitunut. Korkeat viljellyn kalan hinnat
ovat heijastuneet ongelmina kalanjalostussektorilla, jonka
pääasiallinen raaka-aine on juuri viljelty kala. Kalankasvatuksen iso
uhkakuva on tällä hetkellä luvituksen kiristyminen. Luvituksen
helpottamiseksi on tehty vuosien mittaan erilaisia toimia:
Sijainninohjaussuunnitelma 2014, Itämerirehun konkretisoiminen:
kalajauhotehdas (2016), kalarehulinjainvestoinnit (2017), Baltic
Blend (2016), Meriviljelyn luvituspilotit hanke (2016-2017),
Benella: konsepti, jolla lisäarvoa kotimaiselle kirjolohelle (2015-),
Kasvatettu kirjolohi (2015) ja siika (2017) WWF:n vihreälle listalle.
Erittäin merkittävä painopisteestä tuettu kokonaisuus oli vuonna
2016 Varkauden kalankasvatuksen kiertovesilaitoksen investoinnit
kalan kasvatukseen tarkoitetun hallin rakentamiseen ja
kalankasvatuksessa tarvittavan kiertovesitekniikan ja altaiden
hankintaan. Investointien kokonaiskustannukset ovat yhteensä yli 11
miljoona euroa (Toimintaohjelman tuki viisi miljoonaa euroa).
Hankkeen työllisyysvaikutus on 16 henkilötyövuotta. Tuotantoon
kohdistuvien investointien ohella vesiviljelyn kasvua ja uudistumista
Varkauden kiertovesilaitoksella edistetään tutkimuksella ja yritysten
kumppanuuteen perustuvalla yhteistyöllä. Finnforel Oy osallistuu
kiertovesikasvatusta koskevaan tutkimukseen yhteistyökumppanina
Luonnonvarakeskuksen kanssa, jolloin laitos toimii myös
koeympäristönä tutkimukselle, jonka tuloksia hyödynnetään koko
vesiviljelyalan kehittämisessä.
Lisäksi painopisteestä tuettiin erilaisia tuotannon tehostamiseen
liittyviä hankkeita.

3 - YKP:n täytäntöönpanon Painopisteen kautta on tuettu yhteisen kalastuspolitiikan
edistäminen
toteuttamista mm:
 Varmistamalla kalastuksenseurantakeskuksen toiminta
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Unionin painopiste

Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi
toteutetut toimenpiteet
 Vahvistamalla valvonnan henkilöresursseja
 Kalastuksen valvonnan tietojärjestelmien kehittämisellä ja
jatkuvuuden hallinnalla
 Valvonnan koulutuksella
 Merivalvonnan järjestäminen Pohjanlahdella 2016
 Valvonta-alusten ja -kaluston hankinnalla
 Valvonnan lisäresurssilla toimijakohtaisten kiintiöiden
käyttöön oton myötä
 Kalastuksen valvonnan seuraamusjärjestelmän kehittämisellä
ja tehostamisella
Suomi on täyttänyt kaikki valvonnan ennakkoehdot ja toimittanut
Euroopan komissiolle asiaa koskevan kirjeen 24.10.2016
(Ares(2016)6076929).
Tiedonkeruu. Suomi on 2014–2015 toteuttanut kansallista
tiedonkeruuohjelmaa, joka on hyväksytty komission päätöksellä
KOM (5568/2013).

4 - Työllisyyden ja alueellisen Vuonna 2016 valittiin Ahvenanmaalla yksi toimintaryhmä (Mannerkoheesion lisääminen
Suomessa valittiin vuonna 2015 yhdeksän ryhmää).
Toimintaryhmien hanketoiminta on käynnistynyt vuoden 2016
aikana. Kehittämishankerahan kysyntä on vaihdellut alueittain
paljon, osassa maata kysyntää kehittämisrahalle on vähemmän kuin
tarjontaa. Tämä on osaltaan seurausta hankehallinnoijien puutteesta
osassa maata. Toimintaryhmät ovat sitoneet rahaa noin kaksi
miljoonaa euroa (sisältäen aktivointihankkeet). Hankkeita ovat
olleet mm. uusien kalastajien koulutus, yhteistyö ja erilaiset
selvitykset. Kalastusmatkailuun liittyviä hankkeita on myös
käynnistymässä. Toimintaryhmät ovat järjestäneet alueillaan
tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, joissa on kerrottu
toimintaohjelman rahoitusmahdollisuuksista alan toimijoille.
FARNET (Fisheries Areas Network) järjesti Helsingissä,
toukokuussa 2016, Euroopan laajuisen seminaarin “Result-oriented
CLLD in fisheries areas”.
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Unionin painopiste

Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi
toteutetut toimenpiteet
5 - Markkinoille saattamisen ja Pääosa kalatalouden arvoketjun työpaikoista on kaupan ja
jalostuksen edistäminen
jalostuksen sektorilla. Lohikalat ovat olleet pitkään Suomen
kalakaupan ja kalan kulutuksen veturi. Lohen tuonti on vähentynyt,
johtuen lohen hinnan noususta. Kirjolohen vienti on vastaavasti
lisääntynyt ja vuonna 2016 markkinoilla olikin 10 miljoonaa kiloa
vähemmän lohikalaa kuin vuonna 2014. Lohta jalostavat pienet
yritykset, alihankintatöitä tehneet jalostajat ja lohikalojen
integroitujen tarjontaketjujen ulkopuolella toimineilla jalostajilla on
ollut ongelmia saada raaka-ainetta, mikä on johtanut toiminnan
vähentämiseen ja irtisanomisiin.
Kaupan ja sektorilla keskittyminen jatkuu, erityisesti isoimmilla
yrityksillä on investointihalukkuutta ja halukkuutta panostaa
vientiin.
Painopisteen kautta on tehty päätöksiä mm.
 Markkinaohjelmasta (Pro Kala; toimintaohjelman tuki 1,5
miljoonaa euro). Markkinaohjelman tukee jalosteiden
markkinoinnin, brändäämisen ja viennin kehittämistä
kokonaisvaltaisesti ja ohjelman kautta odotetaan tulevan
lisäarvoa kalatalouteen. Osana brändäämistä ja viennin
kehittämistä on tuettu myös Brysselin kalamessujen Suomen
maaosaston kalatuotteiden vienninedistämistyötä.
 Silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSCsertifiointiprosessi (Suomen Ammattikalastajaliitto;
Toimintaohjelman tuki 147 000 euroa). Marine Stewardship
Council (MSC) on kansainvälinen voittoa tavoittelematon
organisaatio, joka hallinnoi maailman johtavaa kestävän
kalastuksen sertifiointi- ja ympäristömerkintäohjelmaa.
Sertifinnissa MSC tekee yhteistyötä koko kalatalouskentän
kanssa, mukaan lukien tutkijat ja ympäristöjärjestöt sekä
kaupan ja ravintola-alan toimijat. Silakan ja kilohailin
kalastuksen MSC-täysarviointi on ensimmäinen Suomessa.
6 - Yhdennetyn meripolitiikan Suomen toimintaohjelman 2014 - 2020 strategian meripolitiikkaa
täytäntöönpanon edistäminen
koskevan osion mukaan tavoitteena on parantaa meriympäristön
suojelua sekä luoda edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle
ja kestävälle hyödyntämiselle. Strategian mukaan tavoitteena on
edistää merellisten toimintojen ja tavoitteiden yhteen sovittamista
esimerkiksi meripolitiikan kansallista koordinaatiota ja yhteistyötä
kehittämällä.
Vuonna 2016 valtioneuvoston kanslia, maa- ja
metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö,
puolustusministeriö, sisäministeriö, ympäristöministeriö,
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Unionin painopiste

Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi
toteutetut toimenpiteet
ulkoasiainministeriö, valtiovarainministeriö ja työ- ja
elinkeinoministeriö laativat yhteistyössä meripolitiikan varojen
käyttösuunnitelman. Valmistelutyön aikana järjestettiin kaksi laajaa
sidosryhmätilaisuutta. Käyttösuunnitelmaluonnos lähetettiin
lausunnoille ja siitä saatiin yhteensä 17 lausuntoa, jotka otettiin
huomioon soveltuvin osin.
Valtioneuvoston kanslia hyväksyi 2.11.2016 meripolitiikan varojen
monivuotisessa käyttösuunnitelman. Siinä määriteltiin varojen
käytön suuntaamisen periaatteet, varojen käytön painopisteet ja
ajallinen jakautuminen. Meripolitiikan rahoitus kohdennettiin
seuraaviin teemoihin: merivalvonnan kehittäminen,
merialuesuunnittelun edistäminen, merialueita koskevien tietojen
ylläpito ja seuranta, meren tilan parantaminen, kansallisen
meripolitiikan edistäminen ja meriosaamisen ja yhteistyön
kehittäminen.
Varojen tarkempi kohdentaminen eri käyttötarkoituksiin ratkaistaan
vuosittain vahvistettavassa käyttösuunnitelmassa. Valtioneuvoston
kanslia hyväksyi 18.11.2016 vuosille 2016 ja 2017 varattujen
varojen käyttösuunnitelman, jossa määriteltiin toteutettavat hankkeet
sekä avoimen hakumenettelyn tarkemmat teemat.

7 - Tekninen apu

Teknisen tuesta maksetaan toimintaohjelman toimeenpanoon
liittyviä kustannuksia, mm.
 Hallintoviranomaisen ja välittävien elinten verkostoitumista
ja koulutusta
 Toimintaohjelman hallinnointia (hallintoviranomainen,
välittävät elimet)
 Seurantakomitean toimintaa
 Sähköisten tietojärjestelmien (HYRRÄ ja EMKR)
kehittämstä ja ylläpitoa
 Kalasatamaselvityksen teko
 Kalatalousverkoston toiminta (ensimmäisessä vaiheessa
vuoden 2017 loppuun, minkä jälkeen toiminta arvioidaan)
 Toimintaohjelman arviointi ja ennakointi -kokonaisuus
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3.2.

EMKR:n tulos-, tuotos- ja taloudelliset indikaattorit (asetuksen (EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 2 kohta)

Unionin
painopiste

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

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 1
Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden
välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

1.4.a - Muutos tahattomissa saaliissa (tonnia)

tonnes

1.4.b - Muutos tahattomissa saaliissa (%)

%

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes
landed catch

-5,00000

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes
landed catch
Km²

-5,00000
30,00000

Km²

25,00000

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

ja

3
Kalastuskapasiteetin
ja
käytettävissä
olevien
kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen

FI

1.10.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien
nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden
kattavuudessa
1.10.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13
artiklan 4 kohdan mukaisten alueellisten
suojelutoimenpiteiden kattavuudessa
1.3 - Nettotuloksen muutos

Tavoitearvo
(2023)
0,00000

2016

0,00000

thousand Euros

0,00000

1.1 - Tuotannon arvon muutos

thousand Euros

5 600,00000

1.2 - Tuotannon volyymin muutos

tonnes

11

Kumulatiivinen
arvo

0,00000

FI

Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai
työolojen parantaminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron
tehostamisen tukeminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron
tehostamisen tukeminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös
energiatehokkuuden lisäämisen, ja tietämyksen siirron
tehostamisen tukeminen

1.3 - Nettotuloksen muutos

thousand Euros

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes
landed catch

-5,00000

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana)
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE

50,00000

8,50000

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana)
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE

100,00000

55,00000

1.9.a - Muutos työperäisten
onnettomuuksien lukumäärässä

number

-11,00000

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

%

-30,00000

1.1 - Tuotannon arvon muutos

thousand Euros

1.2 - Tuotannon volyymin muutos

tonnes

0,00000

1.3 - Nettotuloksen muutos

thousand Euros

0,00000
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vammojen

ja

Tavoitearvo
(2023)
0,00000

Kumulatiivinen
arvo

2016

5 600,00000

FI

Erityistavoite
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien
elinikäisen oppimisen kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien
elinikäisen oppimisen kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien
elinikäisen oppimisen kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien
elinikäisen oppimisen kehittäminen

ammatillisten taitojen ja
ammatillisten taitojen ja
ammatillisten taitojen ja
ammatillisten taitojen ja

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana)
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa
1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana)
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa
1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja
onnettomuuksien lukumäärässä
1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja
onnettomuuksien prosenttiosuudessa suhteessa
kaikkeen kalastukseen

Erityistavoite
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen
3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon
varmistaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
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FTE

Tavoitearvo
(2023)
50,00000

Kumulatiivinen
arvo
8,50000

FTE

100,00000

55,00000

number

-11,00000

%

-30,00000

Tulosindikaattori
1.4.a - Muutos tahattomissa saaliissa (tonnia)

2015

2016

2014

1.4.b - Muutos tahattomissa saaliissa (%)
1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa
1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa
1.10.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen
Natura 2000 -alueiden kattavuudessa
1.10.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan
mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa
1.3 - Nettotuloksen muutos
1.1 - Tuotannon arvon muutos
1.2 - Tuotannon volyymin muutos
1.3 - Nettotuloksen muutos
1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa

FI

Erityistavoite
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja
tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja
tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
5 - Teknologian kehittämisen ja innovoinnin, myös energiatehokkuuden lisäämisen, ja
tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen
kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen
kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen
kehittäminen
6 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen
kehittäminen
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Tulosindikaattori

2015

2014

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai
täydentävissä toiminnoissa
1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai
täydentävissä toiminnoissa
1.9.a - Muutos
lukumäärässä

työperäisten

vammojen

ja

onnettomuuksien

1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien
prosenttiosuudessa suhteessa kaikkeen kalastukseen
1.1 - Tuotannon arvon muutos
1.2 - Tuotannon volyymin muutos
1.3 - Nettotuloksen muutos
1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana)
täydentävissä toiminnoissa
1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana)
täydentävissä toiminnoissa
1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja
lukumäärässä
1.9.b - Muutos työperäisten vammojen ja
prosenttiosuudessa suhteessa kaikkeen kalastukseen

kalastusalalla tai
kalastusalalla tai
onnettomuuksien
onnettomuuksien

FI

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
02 - 38 artikla Meriympäristöön aiheutuvien vaikutusten 06
rajoittaminen ja kalastuksen mukauttaminen lajien suojeluun (+ 44
artiklan 1 kohdan c alakohta Sisävesikalastus)
03 - 39 artikla Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen 06
liittyvä innovointi (+ 44 artiklan 1 kohdan c alakohta
Sisävesikalastus)
04 - 40 artiklan 1 kohdan a alakohta Merten biologisen 06
monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen – kadonneiden
pyydysten ja meressä olevien roskien kerääminen

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan
vaikutuksen vähentämistä ja kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun
koskevien hankkeiden lukumäärä
1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan
vaikutuksen vähentämistä ja kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun
koskevien hankkeiden lukumäärä
1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua ja
ennallistamista koskevien hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
02 - 38 artikla Meriympäristöön aiheutuvien vaikutusten rajoittaminen ja kalastuksen 06
mukauttaminen lajien suojeluun (+ 44 artiklan 1 kohdan c alakohta Sisävesikalastus)
03 - 39 artikla Meren elollisten luonnonvarojen säilyttämiseen liittyvä innovointi (+ 44 artiklan 1 06
kohdan c alakohta Sisävesikalastus)
04 - 40 artiklan 1 kohdan a alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 06
ennallistaminen – kadonneiden pyydysten ja meressä olevien roskien kerääminen

Erityistavoite



Tavoitearvo
Kumulatiivinen 2016 2015
(2023)
arvo
50,00
1,00 1,00
1,00
3,00

Tuotosindikaattori

2014

1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan vaikutuksen vähentämistä ja
kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun koskevien hankkeiden lukumäärä
1.4 - Säilyttämistoimenpiteitä, kalastuksella meriympäristöön olevan vaikutuksen vähentämistä ja
kalastuksen mukauttamista lajien suojeluun koskevien hankkeiden lukumäärä
1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua ja ennallistamista koskevien
hankkeiden lukumäärä

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.2
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden suojelu ja 06
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)
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Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

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

Tavoitearvo Kumulatiivinen
(2023)
arvo
5,00

2016 2015

FI

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen – luonnonvarojen paremman hoidon tai 06
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)

Erityistavoite

Tuotosindikaattori

2014

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

3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.3
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Tuotosindikaattori

02 - 36 artikla
jakojärjestelmille

1.2 - Kalastusmahdollisuuksien
hankkeiden lukumäärä

Tuki

Temaattinen
tavoite
kalastusmahdollisuuksien 06

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
02 - 36 artikla Tuki kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmille

Erityistavoite

Sisältyy
tuloskehykseen

Temaattinen tavoite
06

jakojärjestelmiä

Tavoitearvo
(2023)

koskevien

Kumulatiivinen
2016 2015
arvo
3,00
2,00 2,00

Tuotosindikaattori
1.2 - Kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmiä koskevien hankkeiden lukumäärä

2014

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

Temaattinen
tavoite
03

02 - 30 artikla Tulonlähteiden monipuolistaminen ja uudet muodot (+ 44 artiklan 03
4 kohta Sisävesikalastus)
03 - 31 artikla Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 2 kohta 03
Sisävesikalastus)
04 - 32 artikla Terveys ja turvallisuus (+ 44 artiklan 1 kohdan b alakohta 03
Sisävesikalastus)

FI

Tuotosindikaattori
1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia
tutkijoiden kanssa koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia
muotoja,
kalastajien
käynnistysvaiheen
tukea
ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia
muotoja,
kalastajien
käynnistysvaiheen
tukea
ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia

16

Sisältyy
tuloskehykseen

Tavoitearvo Kumulatiivinen
(2023)
arvo
2,00

2016

2015

20,00

20,00

1,00

1,00

50,00

16,00

16,00

FI

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

muotoja,
kalastajien
käynnistysvaiheen
tukea
ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja
ekosysteemien suojelua ja ennallistamista koskevien
hankkeiden lukumäärä
1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä,
satamia,
purkupaikkoja,
huutokauppahalleja
ja
kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä
1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä,
satamia,
purkupaikkoja,
huutokauppahalleja
ja
kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä

07 - 40 artiklan 1 kohdan h alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden 03
suojelu ja ennallistaminen – nisäkkäiden ja lintujen saaliille aiheuttamien
vahinkojen korvausjärjestelmät
08 - 42 artikla Lisäarvo, tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden hyödyntäminen 03
(+ 44 artiklan 1 kohdan e alakohta Sisävesikalastus)
09 - 43 artiklan 1 ja 3 kohta Kalasatamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja 03
kalastussuojat
–
investoinnit
kalasatamien
ja
huutokauppahallien
infrastruktuurin tai purkupaikkojen ja kalastussuojien parantamiseksi;
kalastussuojien rakentaminen kalastajien turvallisuuden parantamiseksi (+44
artiklan 1 kohdan f alakohta Sisävesikalastus)
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 27 artikla Neuvontapalvelut (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus)

Temaattinen
tavoite
03

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

03

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

03

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

03

07 - 40 artiklan 1 kohdan h alakohta Merten biologisen monimuotoisuuden suojelu ja ennallistaminen – nisäkkäiden ja 03
lintujen saaliille aiheuttamien vahinkojen korvausjärjestelmät
08 - 42 artikla Lisäarvo, tuotteiden laatu ja tahattomien saaliiden hyödyntäminen (+ 44 artiklan 1 kohdan e alakohta 03
Sisävesikalastus)
09 - 43 artiklan 1 ja 3 kohta Kalasatamat, purkupaikat, huutokauppahallit ja kalastussuojat – investoinnit kalasatamien 03
ja huutokauppahallien infrastruktuurin tai purkupaikkojen ja kalastussuojien parantamiseksi; kalastussuojien
rakentaminen kalastajien turvallisuuden parantamiseksi (+44 artiklan 1 kohdan f alakohta Sisävesikalastus)

Erityistavoite



Tavoitearvo
(2023)
800,00

Kumulatiivinen
arvo

2015

208,00 208,00

100,00

34,00

25,00

10,00



2016

34,00
9,00 1,00

Tuotosindikaattori

2014

1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia tutkijoiden kanssa
koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, tulonlähteiden
monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, tulonlähteiden
monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, tulonlähteiden
monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien käynnistysvaiheen tukea ja
terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden lukumäärä
1.6 - Merten biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelua ja
ennallistamista koskevien hankkeiden lukumäärä
1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä, satamia, purkupaikkoja,
huutokauppahalleja ja kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä
1.3 - Lisäarvoa, laatua, tahattomien saaliiden käyttöä, satamia, purkupaikkoja,
huutokauppahalleja ja kalastussuojia koskevien hankkeiden lukumäärä

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.5
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

FI

Temaattinen
tavoite

Tuotosindikaattori

17

Sisältyy
tuloskehykseen

Tavoitearvo
(2023)

Kumulatiivinen
arvo

2016 2015

FI

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus)

Temaattinen
tavoite
03

02 - 28 artikla Tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (+ 44 artiklan 3 03
kohta Sisävesikalastus)
04 - 41 artiklan 2 kohta Energiatehokkuus ja ilmastonmuutoksen hillintä – 04
Pääkoneen tai apukoneiden korvaaminen tai nykyaikaistaminen (+ 44 artiklan 1
kohdan d alakohta Sisävesikalastus)

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

1.1
Innovointia,
neuvontapalveluja
ja
kumppanuuksia tutkijoiden kanssa koskevien
hankkeiden lukumäärä

1.1
Innovointia,
neuvontapalveluja
ja
kumppanuuksia tutkijoiden kanssa koskevien
hankkeiden lukumäärä
1.8 - Koneiden korvaamista tai nykyaikaistamista
koskevien hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus)

Temaattinen
tavoite
03

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

03

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

Erityistavoite

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
(2023)
arvo
1,00

2016 2015

1,00
75,00

10,00 10,00

Tuotosindikaattori

2014

1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia tutkijoiden kanssa
koskevien hankkeiden lukumäärä
1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia tutkijoiden kanssa
koskevien hankkeiden lukumäärä
1.8 - Koneiden korvaamista tai nykyaikaistamista koskevien hankkeiden
lukumäärä

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.6
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

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

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

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

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

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

Unionin

FI

Tavoitearvo Kumulatiivinen 2016 2015
(2023)
arvo
10,00
1,00 1,00

Tuotosindikaattori

2014

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

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

18

FI

painopiste

edistäminen

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 2
Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen
tukeminen
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen
tukeminen
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen
tukeminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen
4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen
4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden edistäminen
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen
oppimisen kehittäminen
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen
oppimisen kehittäminen

2.1 - Vesiviljelytuotannon
volyymin muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon
arvon muutos
2.3 - Nettotuloksen muutos

tonnes

2.1 - Vesiviljelytuotannon
volyymin muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon
arvon muutos
2.3 - Nettotuloksen muutos
2.1 - Vesiviljelytuotannon
volyymin muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon
arvon muutos
2.8 - Luodut työpaikat
2.9 - Säilytetyt työpaikat

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

57 000,00000

thousand
Euros
thousand
Euros
tonnes

57 000,00000

thousand
Euros
FTE

57 000,00000

FTE

Erityistavoite
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien
turvallisuuden tai työolojen parantaminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien

FI
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Tavoitearvo
(2023)
13 900,00000

Kumulatiivinen
arvo

2016

4 800,00000
13 900,00000

4 800,00000
13 900,00000

100,00000
50,00000

Tulosindikaattori
2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin
muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon
muutos
2.3 - Nettotuloksen muutos
2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin
muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon

2015

2014

FI

Erityistavoite
turvallisuuden tai työolojen parantaminen
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien
turvallisuuden tai työolojen parantaminen
4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja
yleisen turvallisuuden edistäminen
4 - Ympäristönsuojelun korkean tason omaavan vesiviljelyn, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kansanterveyden ja
yleisen turvallisuuden edistäminen
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen

FI

20

Tulosindikaattori
muutos
2.3 - Nettotuloksen muutos

2015

2014

2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin
muutos
2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon
muutos
2.8 - Luodut työpaikat
2.9 - Säilytetyt työpaikat

FI

Erityistavoite

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.1
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 47 artikla Innovointi

Temaattinen
tavoite
03

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

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden
lukumäärä
2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden
lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 47 artikla Innovointi
02 - 49 artikla Vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut

Erityistavoite

Temaattinen tavoite
03
03

Tavoitearvo
(2023)

Kumulatiivinen
arvo

2016 2015

1,00

1,00 1,00

7,00

4,00 4,00

Tuotosindikaattori
2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden lukumäärä
2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden lukumäärä

2014

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

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

2.2 - Vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevien
hankkeiden lukumäärä

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

Erityistavoite

Temaattinen tavoite
03

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
2016 2015
(2023)
arvo
50,00
25,00 24,00 1,00

Tuotosindikaattori
2.2 - Vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevien hankkeiden lukumäärä

2014

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
03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 06
mahdollisuuksien lisääminen

FI

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

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

21

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
(2023)
arvo
5,00

2016 2015

FI

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien 06
lisääminen

Erityistavoite

Tuotosindikaattori

2014

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

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

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

Temaattinen
tavoite
03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 03
hyvinvointia koskevat toimenpiteet
04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille otettavat 03
vakuutukset

Tuotosindikaattori
2.4 - Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämistä sekä kansanterveyttä ja eläinten
terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevien hankkeiden lukumäärä
2.6 - Vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia koskevien hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat 03
toimenpiteet
04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset
03

Erityistavoite

Sisältyy
tuloskehykseen

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
(2023)
arvo
5,00

2016 2015

50,00

Tuotosindikaattori

2014

2.4 - Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien lisäämistä sekä kansanterveyttä ja eläinten terveyttä koskevia toimenpiteitä koskevien
hankkeiden lukumäärä
2.6 - Vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia koskevien hankkeiden lukumäärä

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.5
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen ja 08
verkottumisen edistäminen
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen ja verkottumisen edistäminen

Unionin painopiste

FI

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

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

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
2016 2015
(2023)
arvo
10,00
1,00 1,00

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

2014

3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

22

FI

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 3
Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin
parantaminen
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä
parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä
hallinnollista rasitetta
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä
parannetaan institutionaalisia valmiuksia ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä
hallinnollista rasitetta

3.B.1
Tietopyyntöihin
vastaamisprosentin kasvu
3.A.1 - Todettujen vakavien
rikkomusten lukumäärä

%
number

4,00000

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

%

3,00000

Erityistavoite
1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia
ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta
2 - Seurannan, valvonnan ja täytäntöönpanon valvonnan tukeminen siten, että sillä parannetaan institutionaalisia valmiuksia
ja julkishallinnon tehokkuutta lisäämättä hallinnollista rasitetta

FI

23

Tavoitearvo
(2023)
0,00000

Kumulatiivinen
arvo

Tulosindikaattori
3.B.1
Tietopyyntöihin
vastaamisprosentin kasvu
3.A.1
Todettujen
vakavien
rikkomusten lukumäärä
3.A.2 - Purkamiset, joille on tehty
fyysinen tarkastus

2015

2016

2014

FI

Erityistavoite

1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -3.1
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 77 artikla Tiedonkeruu

Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori
06
3.2 - Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 77 artikla Tiedonkeruu

Erityistavoite

Temaattinen tavoite
06

Sisältyy tuloskehykseen


Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo 2016 2015
2,00
1,00
1,00

Tuotosindikaattori
3.2 - Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien hankkeiden lukumäärä

2014

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
01 - 76 artikla Valvonta
täytäntöönpanon valvonta

Temaattinen
tavoite
ja 06

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 76 artikla Valvonta ja täytäntöönpanon valvonta

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

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

Unionin painopiste

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
2016 2015
(2023)
arvo
15,00
10,00 6,00 4,00

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

2014

4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 4
Erityistavoite

FI

Tulosindikaattori

24

Mittayksikkö

Tavoitearvo
(2023)

Kumulatiivinen
arvo

2016

FI

Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

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
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
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

Tavoitearvo
(2023)
50,00000

4.2 - Säilytetyt työpaikat
(kokoaikavastaavana)

FTE

150,00000

23,30000

4.3 - Perustetut yritykset

number

15,00000

1,00000

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
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
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

FI
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Kumulatiivinen
arvo

Tulosindikaattori
4.1 - Luodut työpaikat
(kokoaikavastaavana)

2016
7,50000

2015

2014

4.2 - Säilytetyt työpaikat
(kokoaikavastaavana)
4.3 - Perustetut yritykset

FI

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

Tuotosindikaattori
4.1
Valittujen
kehitysstrategioiden lukumäärä

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

Unionin painopiste

Sisältyy
tuloskehykseen

paikallisten

Temaattinen tavoite
08

Tavoitearvo
(2023)

Kumulatiivinen
2016 2015
arvo
8,00
10,00 1,00 9,00

Tuotosindikaattori
4.1 - Valittujen paikallisten kehitysstrategioiden lukumäärä

2014

5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 5
Erityistavoite

Tulosindikaattori

1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn
parantaminen
1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn
parantaminen
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien
investointien edistämien
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien
investointien edistämien

5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut
tuottajaorganisaatiot
5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut
tuottajaorganisaatiot
5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut
tuottajaorganisaatiot
5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut
tuottajaorganisaatiot

Erityistavoite
1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen
1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien

FI

Mittayksikkö
kuin
kuin
kuin
kuin

thousand
Euros
tonnes
thousand
Euros
tonnes

Tavoitearvo
(2023)
63 100,00000

Kumulatiivinen
arvo

13 900,00000
63 100,00000
13 900,00000

Tulosindikaattori
5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot
5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot
5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot
5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot
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2016

2015

2014

FI

FI

27

FI

Erityistavoite

1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.1
Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 66 artikla Tuotantoa ja markkinoille 03
saattamista koskevat suunnitelmat
02 - 67 artikla Varastointituki
03

Tuotosindikaattori

03 - 68 artikla Markkinoille saattamista 03
koskevat toimenpiteet

5.1 - Niiden tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien lukumäärä,
jotka ovat saaneet tukea tuotantoa ja markkinoille saattamista koskeviin suunnitelmiin
5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien
hankkeiden lukumäärä
5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien
hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 66 artikla Tuotantoa ja markkinoille saattamista 03
koskevat suunnitelmat
02 - 67 artikla Varastointituki
03
03 - 68 artikla Markkinoille saattamista koskevat 03
toimenpiteet

Erityistavoite

Sisältyy
tuloskehykseen

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
(2023)
arvo
1,00

2016 2015

1,00


5,00

9,00 5,00 4,00

Tuotosindikaattori

2014

5.1 - Niiden tuottajaorganisaatioiden tai tuottajaorganisaatioiden yhteenliittymien lukumäärä, jotka ovat saaneet tukea tuotantoa ja
markkinoille saattamista koskeviin suunnitelmiin
5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien hankkeiden lukumäärä
5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien hankkeiden lukumäärä

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.2
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 69 artikla Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 69 artikla Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus

Unionin painopiste

FI

Temaattinen tavoite
03

Tuotosindikaattori
5.3 - Jalostusta koskevien hankkeiden lukumäärä

Temaattinen tavoite
03

Sisältyy tuloskehykseen


Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo
2016 2015
50,00
16,00 15,00 1,00

Tuotosindikaattori
5.3 - Jalostusta koskevien hankkeiden lukumäärä

2014

6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen

28

FI

Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 6
Erityistavoite

Tulosindikaattori

Mittayksikkö

1 - Yhdennetyn meripolitiikan
kehittäminen ja täytäntöönpano
1 - Yhdennetyn meripolitiikan
kehittäminen ja täytäntöönpano
1 - Yhdennetyn meripolitiikan
kehittäminen ja täytäntöönpano

6.1
EU:n
merialan
seurantaa
varten
luodun
yhteisen
tietojenvaihtoympäristön parantaminen
6.2.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura
2000 -alueiden kattavuudessa
6.2.b - Muutos muiden direktiivin 2008/56/EY 13 artiklan 4 kohdan
mukaisten alueellisten suojelutoimenpiteiden kattavuudessa

%

Erityistavoite
1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja
täytäntöönpano
1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja
täytäntöönpano
1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja
täytäntöönpano

FI

Tavoitearvo
(2023)
20,00000

Km²

30,00000

Km²

25,00000

Kumulatiivinen
arvo

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

2015

2016

2014

6.2.a - Muutos lintu- ja luontotyyppidirektiivien nojalla nimettyjen Natura 2000 -alueiden kattavuudessa
6.2.b - Muutos muiden direktiivin
suojelutoimenpiteiden kattavuudessa

29

2008/56/EY

13

artiklan

4

kohdan

mukaisten

alueellisten

FI

Erityistavoite

1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -6.1
Valitut asianmukaiset toimenpiteet
01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta Merivalvonnan yhdentäminen

Temaattinen
tavoite
06

02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta Meriympäristön suojelun sekä 06
meri- ja rannikkoalueiden varojen kestävän käytön edistäminen
03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta Meriympäristön tilaa koskevan 06
tietämyksen parantaminen

Tuotosindikaattori

Sisältyy
tuloskehykseen

6.1 - Yhdennettyä merivalvontaa koskevien hankkeiden
lukumäärä

6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja
parantamista koskevien hankkeiden lukumäärä

6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja
parantamista koskevien hankkeiden lukumäärä

Valitut asianmukaiset toimenpiteet

Temaattinen
tavoite
01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta Merivalvonnan yhdentäminen
06
02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta Meriympäristön suojelun sekä meri- ja rannikkoalueiden varojen 06
kestävän käytön edistäminen
03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta Meriympäristön tilaa koskevan tietämyksen parantaminen
06

FI

30

Tavoitearvo
Kumulatiivinen
(2023)
arvo
10,00

2016 2015

10,00

1,00 1,00

25,00

1,00 1,00

Tuotosindikaattori

2014

6.1 - Yhdennettyä merivalvontaa koskevien hankkeiden lukumäärä
6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja parantamista koskevien
hankkeiden lukumäärä
6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja parantamista koskevien
hankkeiden lukumäärä

FI

Taulukko 3: EMKR:n taloudelliset indikaattorit
Unionin painopiste
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

Välitavoite
(2018)
5 000 000,00

Tavoitearvo
(2023)
15 000 000,00

Kumulatiivinen
arvo
2 857 759,17

2 815 107,57

42 651,60

5 000 000,00

20 000 000,00

8 318 289,54

5 835 489,54

2 482 800,00

10 000 000,00
2 000 000,00
2 500 000,00
2 500 000,00

28 000 000,00
9 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00

21 894 200,00
1 937 649,04
6 250 010,57
273 750,00
3 549 758,47

13 313 500,00
1 937 649,04
2 627 910,57
273 750,00
2 268 708,47

8 580 700,00
0,00
3 622 100,00
0,00
1 281 050,00

Unionin painopiste
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

FI
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2016

2015

2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

FI

3.3.

Taloustiedot

Taulukko 4: EMKR:n taloustiedot
Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

1 - Kalastuksen meriympäristöön 06
kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien
saaliiden
välttäminen ja vähentäminen
mahdollisimman
suuressa
määrin

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%

1 - Kalastuksen meriympäristöön 06
kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien
saaliiden
välttäminen ja vähentäminen
mahdollisimman
suuressa
määrin

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

0,00

0,00%

1 - Kalastuksen meriympäristöön 06
kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen, mukaan lukien
tahattomien
saaliiden
välttäminen ja vähentäminen
mahdollisimman
suuressa
määrin

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

0,00

0,00%

2 - Vesiympäristön biologisen 06
monimuotoisuuden
ja
ekosysteemien
suojelu
ja
ennallistaminen

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

0,00

0,00%

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

32

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)
15 703,00
7 851,50

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

0,38%

FI

Unionin painopiste

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

FI

Valittu erityistavoite

Temaattinen Toimenpide
tavoite

3 - Kalastuskapasiteetin ja 06
käytettävissä
olevien
kalastusmahdollisuuksien
välisen
tasapainon
varmistaminen

ympäristötietoisuus, osallistuminen
muihin biologisen monimuotoisuuden
ja
ekosysteemipalvelujen
säilyttämiseen
ja
parantamiseen
tähtääviin toimiin (+ 44 artiklan 6
kohta Sisävesikalastus)
02
36
artikla
Tuki
kalastusmahdollisuuksien
jakojärjestelmille

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

350 000,00

150 000,00

60 000,00

42,86%

1 107 500,00

1 107 500,00

316,43%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

250 000,00

100 000,00

0,00

40,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

0,00%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

450 000,00

200 000,00

0,00

44,44%

4 200,00

1 050,00

0,23%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja

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

450 000,00

200 000,00

0,00

44,44%

236 337,52

107 965,38

23,99%
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FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

5 - Teknologian kehittämisen ja 03
innovoinnin,
myös
energiatehokkuuden lisäämisen,
ja
tietämyksen
siirron
tehostamisen tukeminen

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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%

691 002,58

691 002,58

11,15%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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%

610 255,38

277 193,08

10,66%

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

6 200 000,00

2 500 000,00

1 000 000,00

40,32%

458 427,50

416 682,30

6,72%

1 750 000,00

750 000,00

300 000,00

42,86%

0,00

0,00

0,00%

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

0,00

0,00%

5 - Teknologian kehittämisen ja 03
innovoinnin,
myös
energiatehokkuuden lisäämisen,
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FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

ja
tietämyksen
tehostamisen tukeminen

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

siirron

5 - Teknologian kehittämisen ja 04
innovoinnin,
myös
energiatehokkuuden lisäämisen,
ja
tietämyksen
siirron
tehostamisen tukeminen

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%

163 059,49

48 917,73

6,11%

6 - Ammatillisen koulutuksen, 08
uusien ammatillisten taitojen ja
elinikäisen
oppimisen
kehittäminen

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%

156 945,00

156 945,00

22,42%

1 - Teknologian kehittämisen, 03
innovoinnin ja tietämyksen
siirron tehostamisen tukeminen

01 - 47 artikla Innovointi

7 500 000,00

3 000 000,00

1 200 000,00

40,00%

94 940,00

60 191,96

0,80%

1 - Teknologian kehittämisen, 03
innovoinnin ja tietämyksen
siirron tehostamisen tukeminen

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

500 000,00

200 000,00

80 000,00

40,00%

195 812,88

97 906,44

19,58%

2
Vesiviljely-yritysten, 03
erityisesti
pk-yritysten,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen,

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

26 800 000,00

11 200 000,00

4 480 000,00

41,79%

21 138 108,61

8 003 246,14

29,86%
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FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
2 Ympäristön
kannalta kestävän,
resurssitehokkaan,
innovatiivisen,
kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
2 Ympäristön
kannalta kestävän,
resurssitehokkaan,
innovatiivisen,
kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
2 Ympäristön
kannalta kestävän,
resurssitehokkaan,
innovatiivisen,
kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
2 Ympäristön
kannalta kestävän,
resurssitehokkaan,
innovatiivisen,
kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
3
YKP:n
täytäntöönpanon
edistäminen

mukaan lukien turvallisuuden tai
työolojen parantaminen

3

-

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

3 - Vesiympäristön biologisen 06
monimuotoisuuden suojelu ja
ennallistaminen
sekä
vesiviljelyyn
liittyvien
ekosysteemien parantaminen ja
resurssitehokkaan
vesiviljelyn
edistäminen

03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen
mahdollisuuksien lisääminen

1 200 000,00

500 000,00

200 000,00

41,67%

0,00

0,00

0,00%

4 - Ympäristönsuojelun korkean 03
tason omaavan vesiviljelyn,
eläinten
terveyden
ja
hyvinvoinnin
sekä
kansanterveyden
ja
yleisen
turvallisuuden edistäminen

03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja
hyvinvointia koskevat toimenpiteet

500 000,00

200 000,00

0,00

40,00%

0,00

0,00

0,00%

4 - Ympäristönsuojelun korkean 03
tason omaavan vesiviljelyn,
eläinten
terveyden
ja
hyvinvoinnin
sekä
kansanterveyden
ja
yleisen
turvallisuuden edistäminen

04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille
otettavat vakuutukset

500 000,00

200 000,00

80 000,00

40,00%

0,00

0,00

0,00%

5 - Ammatillisen koulutuksen, 08
uusien ammatillisten taitojen ja
elinikäisen
oppimisen
kehittäminen

01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen
ja verkottumisen edistäminen

700 000,00

300 000,00

120 000,00

42,86%

156 945,00

156 945,00

22,42%

17 916 117,50

14 332 894,00

5 733 157,60

80,00%

7 548 700,00

7 548 700,00

42,13%

17 645 510,96

15 685 191,00

0,00

88,89%

5 764 800,00

5 764 800,00

32,67%

1
Tutkimustiedon 06
parantaminen ja tarjonta sekä
tiedonkeruun ja hallinnoinnin
parantaminen
YKP:n 2 - Seurannan, valvonnan ja 06

01 - 77 artikla Tiedonkeruu

01

-

76

artikla

Valvonta

ja
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FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

täytäntöönpanon
edistäminen

täytäntöönpanon
valvonnan
tukeminen siten, että sillä
parannetaan
institutionaalisia
valmiuksia ja julkishallinnon
tehokkuutta
lisäämättä
hallinnollista rasitetta
1 - Talouskasvun, sosiaalisen
osallisuuden ja työpaikkojen
luomisen
edistäminen
sekä
työllistyvyyden ja työvoiman
liikkuvuuden
tukeminen
sellaisissa
rannikkoja
sisämaayhteisöissä, jotka ovat
riippuvaisia kalastuksesta ja
vesiviljelystä, mukaan lukien
toimintojen monipuolistaminen
kalastuksen alalla ja niiden
ulottaminen muille meritalouden
aloille
1
Kalastusja
vesiviljelytuotteiden
markkinajärjestelyn
parantaminen
1
Kalastusja
vesiviljelytuotteiden
markkinajärjestelyn
parantaminen
1
Kalastusja
vesiviljelytuotteiden
markkinajärjestelyn
parantaminen
2 - Jalostusalaan ja markkinoille
saattamisen alaan tehtävien
investointien edistämien

4 - Työllisyyden ja
alueellisen
koheesion
lisääminen

5 Markkinoille
saattamisen
ja
jalostuksen
edistäminen
5 Markkinoille
saattamisen
ja
jalostuksen
edistäminen
5 Markkinoille
saattamisen
ja
jalostuksen
edistäminen
5 Markkinoille
saattamisen
ja
jalostuksen
edistäminen
6 Yhdennetyn
meripolitiikan
täytäntöönpanon
edistäminen
6 Yhdennetyn
meripolitiikan
täytäntöönpanon
edistäminen
6 Yhdennetyn
meripolitiikan

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

täytäntöönpanon valvonta

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%

2 153 120,35

1 937 649,04

20,61%

03

01 - 66 artikla Tuotantoa ja
markkinoille saattamista koskevat
suunnitelmat

240 000,00

100 000,00

40 000,00

41,67%

0,00

0,00

0,00%

03

02 - 67 artikla Varastointituki

529 523,00

529 523,00

0,00

100,00%

0,00

0,00

0,00%

03

03 - 68 artikla Markkinoille
saattamista koskevat toimenpiteet

4 000 000,00

1 500 000,00

600 000,00

37,50%

2 400 123,50

2 275 508,20

56,89%

03

01 - 69 artikla Kalastusvesiviljelytuotteiden jalostus

ja

7 760 000,00

3 400 000,00

1 360 000,00

43,81%

10 462 011,83

3 974 502,37

51,22%

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano

01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta
Merivalvonnan yhdentäminen

2 400 000,00

1 000 000,00

400 000,00

41,67%

0,00

0,00

0,00%

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano

02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta
Meriympäristön suojelun sekä merija rannikkoalueiden varojen kestävän
käytön edistäminen
03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta
Meriympäristön
tilaa
koskevan

3 445 560,00

1 445 560,00

578 224,00

41,95%

265 000,00

198 750,00

5,77%

4 800 000,00

2 000 000,00

800 000,00

41,67%

100 000,00

75 000,00

1,56%

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano
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FI

Unionin painopiste

täytäntöönpanon
edistäminen
7 - Tekninen apu

Valittu erityistavoite

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

EMKR:n
Tuettaviksi
yhteisrahoitusosuus valittujen
(%)
toimien
tukikelpoiset
kokonaismenot
(euroa)

Tuettaviksi
valittujen
toimien
julkinen
rahoitusosuus
yhteensä
(euroa)

Valittujen
toimien
kattama
osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

tietämyksen parantaminen
1 - Tekninen apu

01 - 78 artikla Tekninen
jäsenvaltioiden aloitteesta

apu

Yhteensä
Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

1
Kalastuksen 06
meriympäristöön kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen,
mukaan lukien tahattomien
saaliiden
välttäminen
ja
vähentäminen mahdollisimman
suuressa määrin

FI

EMKR:n
EMKR:n
rahoitusosuus rahoitusosuuden
(euroa)
ilmastonmuutososuus
(euroa)

Temaattinen Toimenpide
tavoite

5 056 456,54

2 100 000,00

0,00

41,53%

3 553 418,47

3 549 758,47

70,20%

140 893 168,00

74 393 168,00

20 951 381,60

52,80%

57 276 411,11

36 458 065,19

25,88%

Tuettaviksi valittujen
toimien
ilmastonmuutososuus
(euroa)

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset julkiset
kokonaismenot (euroa)

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

1 302,09

15 703,00

7 851,50

1
Kalastuksen 06
meriympäristöön kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen,
mukaan lukien tahattomien
saaliiden
välttäminen
ja
vähentäminen mahdollisimman
suuressa määrin

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1
Kalastuksen 06
meriympäristöön kohdistuvan
vaikutuksen
pienentäminen,
mukaan lukien tahattomien
saaliiden
välttäminen
ja
vähentäminen mahdollisimman
suuressa määrin

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

2 - Vesiympäristön biologisen 06
monimuotoisuuden
ja
ekosysteemien
suojelu
ja
ennallistaminen

01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i
alakohta
Merten
biologisen
monimuotoisuuden
suojelu
ja
ennallistaminen – luonnonvarojen
paremman hoidon tai säilyttämisen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

38

Tuensaajien
ilmoittamien
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

Tuensaajien
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)
0,38
1 302,09
1

FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

Temaattinen Toimenpide
tavoite

tietämykseen
perustuvan
kalastuksen
edistäminen

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

FI

3 - Kalastuskapasiteetin ja 06
käytettävissä
olevien
kalastusmahdollisuuksien
välisen
tasapainon
varmistaminen

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)
02
36
artikla
Tuki
kalastusmahdollisuuksien
jakojärjestelmille

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
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)

189 869,80

425 120,98

425 120,98

121,46

72 882,74

2

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan

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

0,00

4 200,00

1 050,00

0,23

0,00

1

39
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Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

Temaattinen Toimenpide
tavoite

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset julkiset
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien
ilmoittamien
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

Tuensaajien
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

124 599,68

52 845,09

11,74

0,00

16

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

672 228,65

672 228,65

10,84

0,00

208

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

0,00

455 416,46

207 239,33

7,97

0,00

34

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 03
lukien
pienimuotoista
rannikkokalastusta harjoittavan
laivaston,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen
sekä turvallisuuden tai työolojen
parantaminen

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

67 202,52

208 137,50

177 213,90

2,86

28 581,06

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1 Ympäristön 5 - Teknologian kehittämisen ja 03
kannalta kestävän, innovoinnin,
myös

FI

Tuettaviksi valittujen
toimien
ilmastonmuutososuus
(euroa)
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Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

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

energiatehokkuuden lisäämisen,
ja
tietämyksen
siirron
tehostamisen tukeminen

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

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
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)

5 - Teknologian kehittämisen ja 03
innovoinnin,
myös
energiatehokkuuden lisäämisen,
ja
tietämyksen
siirron
tehostamisen tukeminen

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Teknologian kehittämisen ja 04
innovoinnin,
myös
energiatehokkuuden lisäämisen,
ja
tietämyksen
siirron
tehostamisen tukeminen

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

24 458,86

153 920,49

46 176,03

5,77

23 088,01

10

6 - Ammatillisen koulutuksen, 08
uusien ammatillisten taitojen ja
elinikäisen
oppimisen
kehittäminen

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)

26 906,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1 - Teknologian kehittämisen, 03
innovoinnin ja tietämyksen
siirron tehostamisen tukeminen

01 - 47 artikla Innovointi

9 630,71

0,00

0,00

0,00

0,00

1

1 - Teknologian kehittämisen, 03
innovoinnin ja tietämyksen
siirron tehostamisen tukeminen

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

15 665,03

33 186,88

16 593,44

3,32

2 654,95

4

41
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Unionin painopiste

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

FI

Valittu erityistavoite

Temaattinen Toimenpide
tavoite

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
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)

2
Vesiviljely-yritysten, 03
erityisesti
pk-yritysten,
kilpailukyvyn
ja
elinkelpoisuuden parantaminen,
mukaan lukien turvallisuuden tai
työolojen parantaminen

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

1 337 822,62

7 406 440,85

2 263 529,75

8,45

378 371,63

25

3 - Vesiympäristön biologisen 06
monimuotoisuuden suojelu ja
ennallistaminen
sekä
vesiviljelyyn
liittyvien
ekosysteemien parantaminen ja
resurssitehokkaan vesiviljelyn
edistäminen

03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen
mahdollisuuksien lisääminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Ympäristönsuojelun korkean 03
tason omaavan vesiviljelyn,
eläinten
terveyden
ja
hyvinvoinnin
sekä
kansanterveyden ja yleisen
turvallisuuden edistäminen

03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja
hyvinvointia koskevat toimenpiteet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

4 - Ympäristönsuojelun korkean 03
tason omaavan vesiviljelyn,
eläinten
terveyden
ja
hyvinvoinnin
sekä
kansanterveyden ja yleisen
turvallisuuden edistäminen

04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille
otettavat vakuutukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

5 - Ammatillisen koulutuksen, 08
uusien ammatillisten taitojen ja
elinikäisen
oppimisen
kehittäminen

01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen
ja verkottumisen edistäminen

26 906,65

0,00

0,00

0,00

0,00

1
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FI

Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

kilpailukykyisen ja
tietämykseen
perustuvan
vesiviljelyn
edistäminen
3
YKP:n 1
Tutkimustiedon
täytäntöönpanon
parantaminen ja tarjonta sekä
edistäminen
tiedonkeruun ja hallinnoinnin
parantaminen
3
YKP:n 2 - Seurannan, valvonnan ja
täytäntöönpanon
täytäntöönpanon
valvonnan
edistäminen
tukeminen siten, että sillä
parannetaan
institutionaalisia
valmiuksia ja julkishallinnon
tehokkuutta
lisäämättä
hallinnollista rasitetta
4 - Työllisyyden ja 1 - Talouskasvun, sosiaalisen
alueellisen
osallisuuden ja työpaikkojen
koheesion
luomisen edistäminen sekä
lisääminen
työllistyvyyden ja työvoiman
liikkuvuuden
tukeminen
sellaisissa
rannikkoja
sisämaayhteisöissä, jotka ovat
riippuvaisia kalastuksesta ja
vesiviljelystä, mukaan lukien
toimintojen monipuolistaminen
kalastuksen alalla ja niiden
ulottaminen muille meritalouden
aloille
5 Markkinoille 1
Kalastusja
saattamisen
ja vesiviljelytuotteiden
jalostuksen
markkinajärjestelyn
edistäminen
parantaminen
5 Markkinoille 1
Kalastusja
saattamisen
ja vesiviljelytuotteiden
jalostuksen
markkinajärjestelyn
edistäminen
parantaminen
5 Markkinoille 1
Kalastusja
saattamisen
ja vesiviljelytuotteiden
jalostuksen
markkinajärjestelyn
edistäminen
parantaminen
5 Markkinoille 2 - Jalostusalaan ja markkinoille
saattamisen
ja saattamisen alaan tehtävien
jalostuksen
investointien edistämien
edistäminen

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

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
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)

2 415 584,00

4 845 207,66

4 845 207,66

27,04

1 550 466,45

1

06

01 - 77 artikla Tiedonkeruu

06

01 - 76 artikla Valvonta
täytäntöönpanon valvonta

ja

0,00

2 819 999,65

2 819 999,65

15,98

0,00

1

08

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

362 805,41

463 431,83

389 621,67

4,14

72 952,76

46

03

01 - 66 artikla Tuotantoa ja
markkinoille saattamista koskevat
suunnitelmat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

02 - 67 artikla Varastointituki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

03

03 - 68 artikla Markkinoille
saattamista koskevat toimenpiteet

341 326,23

421 793,04

382 380,61

9,56

57 357,09

9

03

01 - 69 artikla Kalastusvesiviljelytuotteiden jalostus

696 491,80

8 889 646,37

3 660 029,28

47,17

641 383,53

16

ja
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Unionin painopiste

Valittu erityistavoite

6 Yhdennetyn
meripolitiikan
täytäntöönpanon
edistäminen
6 Yhdennetyn
meripolitiikan
täytäntöönpanon
edistäminen
6 Yhdennetyn
meripolitiikan
täytäntöönpanon
edistäminen
7 - Tekninen apu

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano
1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano

Yhteensä

FI

Temaattinen Toimenpide
tavoite

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06
kehittäminen ja täytäntöönpano
1 - Tekninen apu

Tuettaviksi valittujen
toimien
ilmastonmuutososuus
(euroa)

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien
hallintoviranomaiselle
ilmoittamat
tukikelpoiset julkiset
kokonaismenot (euroa)

01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta
Merivalvonnan yhdentäminen

0,00

0,00

0,00

Tuensaajien
Valittujen
hallintoviranomaiselle
toimien
ilmoittamien
lukumäärä
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen
ilmastonmuutososuus
(euroa)
0,00
0,00
0

02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta
Meriympäristön suojelun sekä merija rannikkoalueiden varojen kestävän
käytön edistäminen
03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta
Meriympäristön
tilaa
koskevan
tietämyksen parantaminen

33 350,25

0,00

0,00

0,00

0,00

1

12 501,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

01 - 78 artikla Tekninen apu
jäsenvaltioiden aloitteesta

0,00

1 065 636,66

1 065 636,66

21,07

0,00

13

5 561 823,62

28 004 669,70

17 032 724,20

12,09

2 829 040,31

402

44

Tuensaajien
ilmoittamien
tukikelpoisten julkisten
kokonaismenojen osuus
kokonaismäärärahoista
(%)

FI

Taulukko 5: Ohjelma-alueen ulkopuolella toteutettujen toimien kustannukset (asetuksen
(EU) N:o 1303/2013 70 artikla)
Unionin painopiste
Tuensaajan
Osuus
toimintalinjan
hallintoviranomaiselle
kokonaismäärärahoista
ilmoittamat
ohjelma- (%)
alueen
ulkopuolella
toteutettujen
toimien
EMKR:n
piiriin
kuuluvat
tukikelpoiset
menot (euroina)
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

FI
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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
4

4

4

4

FI

Täyttymättömät kriteerit

Toteutettava toimi

Määräaika

Kriteerien täyttämisestä
vastaavat elimet

Toimi toteutettu
määräaikaan
mennessä

Täytetyt
kriteerit

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.
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.

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

31.3.2015

Maaja
metsätalousministeriö

Kyllä

Kyllä

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
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))
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))

31.12.2016

Maaja
metsätalousministeriö
ELY-keskukset
Ahvenanmaan
maakunnan hallitus

Kyllä

Kyllä

1.1.2015

Valtioneuvosto
Maaja
metsätalousministeriö

Kyllä

Kyllä

1.1.2015

valitoneuvosto
Maaja
metsätalousministeriö

Kyllä

Kyllä

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

Kommentit
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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 vuonna 2016.
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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.
Tarkasteluvuonna ei tehty päätöksiä koskien vakavia rikkomuksia.
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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
Maa- ja metsätalousministeriö on ohjeistanut välittäviä elimiä asiasta ja vastuuttanut Varsinais-Suomen
ELY-keskuksen järjestetämään myönnettyjen tukien seurannan siten, että sillä on ajantasainen tieto,
kuinka paljon tukea on myönnetty muiden kuin pienimuotoisen rannikkokalastuksen aluksilla käytettävien
moottoreiden vaihtoon, ml Ahvenanmaa. Ohjeistuksen mukaan näille ei saa myöntää tukea, jos niille
toimintaohjelmasta ohjelmakauden aikana myönnetyn tuen määrä yhteensä ylittäisi 40 %
moottorinvaihtoon varatusta tuesta. Tukipäätöksiä valmistelevan virkamiehen on ohjeen mukaan
pyydettävä ennen tuen myöntämistä Varsinais- Suomen ELY-keskukselta kirjallinen tieto tuen
myöntämisen edellytyksistä.
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on osaltaan linjannut, että tukea ei myönnetä yli 12 metrin pituisiin
aluksiin.
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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. Tuensaajien
tietojenjulkaisuosa on kokonaisuudessan tarkoitus olla käytössä vuoden 2017 aikana. Tuetut hankkeet
(hanke, tuensaaja, julkinen tuki, EMKR-tuki) ovat tällä hetkellä saatavilla osoitteessa
http://www.merijakalatalous.fi/myonnetyt-tuet-ja-hanke-esimerkit.
Toimintaohjelmasta tiedottaminen:
Toimintaohjelman tarjoamista mahdollisuuksistra on pitdetty mm. neljä koko päivän mittavaa alueellista
tilaisuutta eri puolilla Suomea. Tilaisuuksien kautta on saavutettu hyvä näkyvyys ja tilaisuuksissa on ollut
runsas osanotto.
Innovaatio-ohjelmien valmistelun yhteydessä ja ohjelmien käynnistymisen yhteydessä on pidetty
laajapohjaisia osallistamis- ja tiedotustapahtumia.
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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.

Arviointi on luonteeltaan jatkuvaa, ja sen kautta tuotetaan jatkuvasti tietoa kalataloushallinnon käyttöön.
Tällöin erityisiä seurantakohteita ei myöskään eritellä, vaan arvioitsija (Luonnonvarakeskus) tuottaa
laajapohjoista tietoa koko kalatalouskentästä sekä myös muista poliittikkalohkoista.

Arivointisuunnitelman puitteissa valmistui kaksi olosuhdekatsausta ja yksi markkinakatsaus. Katsausten
tulosten on esitelty sidosryhmille.
 Kalamarkkinakatsaus 2015 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537516
 Kalastuksen olosuhdekatsaus 2015 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537533
 Kalankasvatuksen olosuhdekatsaus 2015 https://jukuri.luke.fi/handle/10024/537517
Selvityksissä on toteutettu ja analysoitu:
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Kalatalouden tilastoja
Kalastus-, vesiviljely- ja jalostustuotantoa
Kalan tuottajahinnat ja ulkomaankauppatilastot
Toimiala-, olosuhde- ja markkinakatsaukset
Tilasto-aineiston ja haastattelujen analyysi
Säädökset, päätökset, ohjelmat ja suunnitelmat
Toimialan ja toimintaympäristön seuranta
Alan toimijoille suunnatut kyselyt
Internet-kyselyillä yritysten, hallinnon ja sidosryhmien näkemys
Alan toimijoiden kuulemiset ja omat havainnot
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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)
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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, Kalastuksen toimialaindikaattoreista osa on tavoitteiden
resurssitehokkaan, innovatiivisen,
suuntaisia, osa ei. Päätavoite, arvon nousu, on voimakkaasti
kilpailukykyisen ja tietämykseen
riippuvainen hintatasosta - etenkin Suomessa, jossa saaliin määrästä
perustuvan kalastuksen
valtaosa on yhtä kalalajia, silakkaa. Pääosa silakasta käytetään
edistäminen
turkiseläinten rehuksi, kalajauhoksi tai viedään elintarvikkeiden
raaka-aineeksi Itä-Eurooppaan. Kaikilla näillä kansainvälisistä
suhdanteista ja tekijöistä riippuvilla markkinoilla on aiemmin
mainituista syistä (kohta 3.1.1.1) tapahtunut hiipumista, mikä
vaikuttaa hintatasoon. Kotimaisen kalajauhotehtaan luoma
lisäkysyntä on kuitenkin tasapainottanut kehitystä. Myös silakan ja
makeanveden kalojen kotimainen elintarvikekysyntä on vahvistunut.
Kalastuksen innovaatio-ohjelma voi avata uusia näkymiä silakan
arvon kehittämiseen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen
kehittämiseen yhteistyössä kalastajien kanssa. Kalastuksen
keskittyminen ja vertikaalinen integraatio tehostaa toimintaa.

FI

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

Vesiviljelyn volyymi ja arvo ovat edenneet kasvutavoitteen
suuntaan. Siihen ovat vaikuttaneet myös ohjelmasta riippumattomat
tekijät, kuten kalan suotuisat kasvuolosuhteet ja kasvatettujen
kalojen korkea hinta. Suurten kohdistettujen investointien,
innovaatio-ohjelman ja luvituksen kehittämisen kautta pyritään
toteuttaman ja luomaan edellytyksiä vesiviljelyn kasvuun.
Uhkakuvana on tavanomaisen tuotannon ympäristölupien saannin
vaikeutuminen tai estyminen. Vastapainona tälle kehitykselle
vesiviljelyn kestävyyttä kehitetään edelleen vesiviljelyn
sijainninohjauksella ja ympäristöystävällisiä kierrätysrehuja
soveltamalla. Lisäarvoa synnytetään tuotteistamalla ja laatua
kehittämällä.

3 - YKP:n täytäntöönpanon
edistäminen

Yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpano on edennyt suhteessa
tavoitteisiin. Suomi on myös täyttänyt kaikki valvonnan
ennakkoehdot määräaikaan (vuoden 2016 loppu) mennessä.
Rahoitusta on suunnattu erityisesti valvonnan tietojärjestelmien
kehittämiseen siten, että järjestelmät tukevat tehokkaasti valvontaa
ja tarkastuksia sekä riskiperusteista valvontaa. Kansallisesti
valvonnan tehtävät, toimivalta ja resurssit on määritelty uuden
lainsäädännön myötä vuodesta 2015 alkaen. Viranomaisyhteistyön
tehostamiseksi on otettu mm. käyttöön uusi kalastuksen
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Unionin painopiste

Tietojen ja ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen
edistymisen arviointi
seurantakeskus. Toimintaohjelman rahoituksella on jo korjattu
puutteita valvonnan intensiteetissä ja henkilöstön määrissä
palkkaamalla lisätyövoimaa koko ohjelmakauden ajaksi erityisesti
niille tehtäväalueille, joissa on uhkia unionin tai kansallisen
kalastuslainsäädännön rikkomisesta tai joissa Euroopan komissio on
todennut Suomen valvontavalmiudet riittämättömiksi.

4 - Työllisyyden ja alueellisen
koheesion lisääminen

Paikallisen kehitämisen osalta kehittämishankkeiden toteuttaminen
on osalla alueista osoittautunut haastelliseksi, hankehallinnoijien
vähäisyydestä johtuen. Tämä koskee erityisesti pohjoisempaa
Suomea. Toisaalta osalla alueista kehittämistoiminta on vilkasta ja
kehys uhkaa loppua keksken.

5 - Markkinoille saattamisen ja
jalostuksen edistäminen

Painopisteen näkymät ovat kaksijakoiset, toisaalta kalan suosio ja
kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa, mutta osaltaan norjalaisen
lohen tuotannon kasvu on taittunut ja hinta on noussut voimakkaasti,
mikä uhkaa kalan heikentyneen hintakilpailukyvyn takia sen asemaa
suhteessa lihatuotteisiin. Norjan lohen tuonti väheni vuodesta 2014
vuoteen 2016 23 % (8 milj.kg).
Raaka-aineen kalleus ja lohikalojen tarjonnan väheneminen
heijastuvat yrityksiin, jotka ovat jalostaneet kampanjakalaa
isommille yrityksille tai joilla ei ole omia raaka-ainevarantoja
(kalankasvatusta) tai tuontikanavia. Raaka-ainepula vähentää
jalostustuotantoa ja tulevaisuuden kehitys riippuu paljon lohen
hinnoista ja kirjolohen kasvatustuotannon kehittymisestä Suomessa
ja Ruotsissa. Suomen markkinoilla on kova pula kirjolohesta ja
samalla myös vientimarkkinoiden kysyntä on kasvussa. Ruotsin
tuotannon ennakoidaan merialueen luvituksen kiristymisen vuoksi
vähenevän. Melkein puolet Suomen kirjolohen tarjonnasta tuodaan
Ruotsin kalankasvatuslaitoksilta. Tämä lisää edelleen kirjolohen
tarvetta ja Suomessa tulisi senkin vuoksi edistää kaikin mahdollisin
tavoin vesiviljelytuotannon kasvua. Markkinoilla on monelle
luonnonkalalle kasvavaa kysyntää, mutta kaupallisten kalastajien
vähäinen määrä ja rannikkokalastuksen moninaiset ongelmat
rajaavat luonnonkalan tarjontaa voimakkaasti. Luonnonkala ei voi
siten ratkaista kalapulaa vaan se voi pääosin tapahtua vain
kasvatuksen tai tuontikalan kautta.

FI

55

FI

Unionin painopiste

Tietojen ja ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen
edistymisen arviointi

6 - Yhdennetyn meripolitiikan
täytäntöönpanon edistäminen

Rahaston meripolitiikan toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan
omana osana ohjelman jatkuvaa seurantaa. Ohjausryhmä voi
arvioinnin pohjalta muuttaa varojen käytön painotuksia ja siten
parantaa rahoituksen vaikuttavuutta. Alkuvaiheessa arviointi
rajataan koskemaan ohjelmasta rahoitettujen toimenpiteiden
vaikuttavuutta. Ohjausryhmä voi myöhemmässä vaiheessa laajentaa
arvioinnin kattamaan kansallisen meripolitiikan vaikuttavuutta ja
seurata teema-alueille asetettujen tavoitteiden ja tavoitetilojen
toteutumista.

7 - Tekninen apu

Teknisellä tuella ei ole erityisiä tavoitetasoja, vaan sitä on luontevaa
tarkestella esimerkiksi sen kautta, miten hallinto on oniistunut
ohjeman strategisessa sopeuttamisessa ja toisaalta operatiivisessa
toimeenpanossa; ts. kuinka hallinto on pystynyt tukemaan ohjelman
toteutumista käsittelyaikojen valossa, tietojärjestelmien
toiminnallisuudessa ja viestinnässä ja tiedottamisessa.
Arvioitsija toteutti erillisen selvityksen/kyselyn hallinnon
toimivuudesta vuoden 2017 aikana. Kysely suunnattiin erillisinä
yrityksille, sidosryhmille sekä hallinnolle itselleen.
Tulokset raportoidaan vuoden 2017 aikana.
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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
1 - Ympäristön kannalta kestävän,
resurssitehokkaan, innovatiivisen,
kilpailukykyisen ja tietämykseen
perustuvan kalastuksen
edistäminen

Arvio siitä, onko välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa
tapahtunut edistyminen riittävää niiden lopullisen saavuttamisen
kannalta ja toteutetut tai suunnitellut korjaavat toimet
Painopisteeseen varattua kehystä on sidottu hieman vähemmän, kuin
odotettua. Tämä on pitkälti seurausta siitä, että satamainvestointeja ei
ole vielä saatu käynnistettyä täysipainoisesti, johtuen siitä, että
rahoituksen suuntaamiista ohjaava satamaselvitys ei vielä
valmistunut.

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

Painopisteen ohjelmavaroja on sidottu nopeamassa tahdissa kuin
mitä tässä vaiheessa on odotettu, taustalla osittain mittavat
kiertovesiviljelyinvestoinnit (Ahvenanmaa, Varkaus).
Avomeriviljelyn osalta tukia on myönnetty melko vähän,
luvituksesta johtuen.
Innovaatio-ohjelmalla ja muilla kehityshankkeilla on hyvät
edellytykset viedä alaa tavoitteiden suuntaan. Vesiviljelyn
kasvutavoite on kunnianhimoinen, ja on epävarmaa, saavutetaanko
tavoitteet täysin tämän ohjelmakauden aikana. Olennaisen tärkeää
on ympäristölupapolitiikan muutos. Jos uutta lupavolyymia ei saada,
merkittävään kasvuun ei ole edellytyksiä, koska nykyinen
lupavolyymi on täyskäytössä. Innovaatio-ohjelmalla ja muilla
kehityshankkeilla on hyvät edellytykset viedä alaa tavoitteiden
suuntaan. Tulevat päätökset uusista hakemuksista ovat tärkeitä
merikasvatuksen tulevaisuuden kannalta. Jos merialueelle ei
myönnetä uusia lupia, tuotannon merkittävä kasvu ei ole mahdollista.
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3 - YKP:n täytäntöönpanon
edistäminen

Painopisteen tavoitteesta (2023) on sidottu jo lähes 80 % ja on
oletettavaa että asetut tavoitteet saavutetaan.

4 - Työllisyyden ja alueellisen
koheesion lisääminen

Kaikki ohjelmakauden toimintaryhmät (10) on valittu ja tältä osin
määrällinen tavoitetaso on saavutettu. Toimintaryhmät ovat sitoneet
rahaa noin kaksi miljoonaa euroa (sisältäen aktivointihankkeet), eli
vuodelle 2018 asetettu välitavoite on tältä osin saavutettu.
Toimintaryhmien rahoituksen käyttöä seurataan, ja jo
toimintaryhmien valiinnan yhteydessä on päätetty, että mikäli
yksittäinen ryhmä ei pysty käyttämään sille osoitettua kehystä,
kehystä voidaan siirtää ryhmille joilla tukien kysyntä on suurempaa.
Seuraava tarkempi analyysi tilanteesta tehdään vuoden 2017 lopussa.

5 - Markkinoille saattamisen ja
jalostuksen edistäminen

Toimintaohjelman kehystä on tässä painopisteessä sidottu niin, että
siltä osin välitavoite 2018 on ylitetty jo yli kaksinkertaisesti.
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Unionin painopiste

Arvio siitä, onko välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa
tapahtunut edistyminen riittävää niiden lopullisen saavuttamisen
kannalta ja toteutetut tai suunnitellut korjaavat toimet
Todellisten tulosten osalta sen sijaan on vaarana, että asetuttuja
tavoitteita ei saavuta, mutta tältä osin heikentynyt tilanne on vahvasti
sidoksissa koko toimintaympäristöön, käytännössä ainakin
toistaiseksi lohen ja kirjolohen hintaan ja saatavuuteen.

6 - Yhdennetyn meripolitiikan
täytäntöönpanon edistäminen

Rahaston meripolitiikan toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan
omana osana ohjelman jatkuvaa seurantaa. Ohjausryhmä voi
arvioinnin pohjalta muuttaa varojen käytön painotuksia ja siten
parantaa rahoituksen vaikuttavuutta. Alkuvaiheessa arviointi rajataan
koskemaan ohjelmasta rahoitettujen toimenpiteiden vaikuttavuutta.
Ohjausryhmä voi myöhemmässä vaiheessa laajentaa arvioinnin
kattamaan kansallisen meripolitiikan vaikuttavuutta ja seurata teemaalueille asetettujen tavoitteiden ja tavoitetilojen toteutumista.

7 - Tekninen apu

Teknisellä tuella ei ole erityisiä tavoitetasoja, vaan sitä on luontevaa
tarkestella esimerkiksi sen kautta, miten hallinto on oniistunut
ohjeman strategisessa sopeuttamisessa ja toisaalta operatiivisessa
toimeenpanossa; ts. kuinka hallinto on pystynyt tukemaan ohjelman
toteutumista käsittelyaikojen valossa, tietojärjestelmien
toiminnallisuudessa ja viestinnässä ja tiedottamisessa.
Arvioitsija toteutti erillisen selvityksen/kyselyn hallinnon
toimivuudesta vuoden 2017 aikana. Kysely suunnattiin erillisinä
yrityksille, sidosryhmille sekä hallinnolle itselleen.
Tulokset raportoidaan vuoden 2017 aikana
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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.
Kumppanuus alueviranomaisten kanssa toteutuu toimintaohjelmassa siten, että alueviranomaiset
(kalatalous-ELYt) toimivat välittävinä eliminä ja vastaavat tukien myöntämisestä sekä tuenhakijoiden
neuvonnasta.
Toimintaohjelmaa toteutetaan vahvassa vuorovaikutuksessa muiden viranomaisten kanssa ja esimerkiksi
toimintaohjelman seurantakomiteassa on laaja edustus eri ministeriöistä ja viranomaisista.
Toimintaohjelman toimeenpanossa, seurantakomiteatyöskentelyn ohella kumppaneita osallistetaan
merkittäviin kokonaisuuksiin, esimerkiksi toimintaohjelman innovaatio-ohjelmia valmisteltiin hyvin
laajapohjaisesti erilaisissa työryhmissä ja tilaisuuksissa.
Kumppaneiden edustajilta kerätään palautetta osana ohjelman ennakointi ja arviointi -kokonaisuutta, ja
tätä kautta kumppanien näkemykset saadaan integroitua tehokkaasti ohjelman strategiseen suunnitteluun.

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.
Suomalaisessa yhteiskunnassa tasa-arvo ja syrjimättömyys toteutuu nykyisellään erinomaisesti. Naisten ja
miesten välinen tasa-arvo sekä syrjimättömyys otetaan huomioon. Eri sukupuolille taataan yhtäläiset
mahdollisuudet osallistua esimerkiksi palveluihin, jotka edistävät heidän työllistymistään, osaamistaan ja
osallisuuttaan. Kalatalouden ala on varsinkin alkutuotannossa miesvaltainen. Naisia työskentelee
kuitenkin myös kalastajina ja kalankasvattajina eikä heidän tulolleen alalle ole rakenteellisia esteitä.
Naisia työskentelee myös kalataloushallinnossa ja yrityksissä johtotehtävissä.
Toimintaohjelman toteuttamisessa sukupuolten tasa-arvo otetaan huomioon kansallisen tasaarvolainsäädännön pohjalta esimerkiksi siten, että seurantakomitean kokoonpanossa pyritään
noudattamaan kummankin sukupuolen vähimmäisedustuksen periaatetta. Sukupuolinäkökulma ja
syrjimättömyys otettiin huomioon toimintaohjelman valmistelussa sekä seurannassa ja arvioinnissa.
Analyysin perusteella Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimeenpanossa ei ole tarpeen toteuttaa
erityisiä valtakunnallisia toimenpiteitä tasa-arvon tai syrjimättömyyden edistämiseksi. Toimintaohjelman
puitteissa ollaan kuitenkin kiinnostuneita ottamaan osaa eri rahastojen yhteisiin tempauksiin ja
hankkeisiin mm. alkutuotannon mahdollisuuksien tiedottamisesta naisille.

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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Suomen meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman keskeisenä strategisena päämääränä on varmistaa
koko kalatalouden arvoketjun toiminnan ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys. Tämä
tarkoittaa resurssien kestävää hyödyntämistä, kannattavan yritystoiminnan rakentamista ja eri intressien
yhteensovittamista.
Toimintaohjelmassa tuetaan ekologista kestävyyttä mm. laajan ympäristötoimien kirjon kautta, sosiaalista
kestävyyttä mm. paikallisen kehittämisen kautta sekä pienimuotoisen rannikkokalastuksen
toimintasuunitelman puitteissa (esim. hylje- ja merimetsokorvaukset) sekä taloudellista kestävyyttä
tehostammalla logistiikkaa, vahvistamalla lähellä tuotetun kalan kysyntää sekä panostamalla tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan.
Biotalouteen perustuvien liiketoimintojen sekä luontomatkailun toimintamahdollisuuksien parantaminen
antaa mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja uudenlaisiin toimintamalleihin, joilla edistetään
luonnonympäristöjen ja vihreän infrastruktuurin kehittämistä. Rahaston hankevalinnan yhteydessä
arvioidaan rahoitettavan toiminnan ympäristövaikutukset.
Kestävän kehityksen huomioon ottaminen on integroitu koko toimintaohjeleman toimeenpanoon ja
ohjelmatyön eri vaiheisiin, erillisiä eritysiä toimia ei täten ole tehty.
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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.
Ilmastonmuutostavoitteisiin on käytetty tukea samassa suhteessa kun toimintaohjelmassa on määritelty.
Valvonnan melkos suuri sidottu määrä vaikuttaa hieman alaspäin hetkellisesti.
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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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