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EMKR 2021-2027



Tulevan ohjelmakauden rahoituskehys

Rahaston koko 6,14 miljardia euroa

– komission hallinnointiin 

829 miljoonaa (+22%)

– jäsenmaille 5,311 miljardia 

euroa (-8%)

• tällä kaudella 74,4 milj. euroa 

=> -3,5%
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Suomen osuus 71,8 miljoonaa euroa



Neljä painopistettä
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”This is evolution not

revolution…”

Komissaari Vella 

1) kestävän kalastuksen edistäminen ja 
meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen

2) unionin elintarviketurvan 
varmistamiseen osallistuminen 
kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn 
sekä kilpailukykyisten ja kestävien 
markkinoiden avulla

3) kestävän sinisen talouden kasvun 
mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen tukeminen

4) kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin vahvistaminen sekä 
turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten ja 
valtamerten mahdollistaminen.



SUMMARY OF AREAS OF SUPPORT

PRIORITY AREA OF SUPPORT

MAXIMUM CO-

FINANCING 

RATE

1 Article 14(1): Achievement of the environmental, economic, social and employment objectives 

of the CFP

75%

1 Article 16: Investments in small-scale coastal fishing vessels 75%

1 Article 17(1): Management of fisheries and fishing fleets 75%

1 Article 17(2): Permanent cessation of fishing activities 50%

1 Article 18: Extraordinary cessation of fishing activities 50%

1 Article 19: Control and enforcement 85%

1 Article 20: Collection and processing of data for fisheries management and scientific purposes 85%

1 Article 21: Compensation for additional costs in the outermost regions for fishery and 

aquaculture products

100%

1 Article 22: Protection and restoration of marine biodiversity and ecosystems 85%

2 Article 23: Aquaculture 75%

2 Article 24: Marketing of fishery and aquaculture products 75%

2 Article 25: Processing of fishery and aquaculture products 75%

3 Article 26: Community-led local development 75%

3 Article 27: Marine knowledge 75%

4 Article 28: Maritime surveillance 75%

4 Article 29: Coastguard cooperation 75%

Technical assistance 75%



Mikä muuttuu? 

• Ei ennalta määrättyjä toimenpiteitä EU-tasolla. 

• Laajat tukialueet (areas of support). 

• Kohti tuloskeskeisyyttä? 
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Valtioneuvoston kanta U 67/2018 vp

1.Tarkasti määritellyistä EU-toimenpiteistä siirryttäisiin tulosperusteiseen hallinnointiin.

• Tavoitteet ja kielletyt toimet säädöstasolla, ei EU-tasolla määritettyjä toimenpiteitä.

• Asetuksen tulee mahdollistaa toimenpiteiden suunnittelu kansallisista lähtökohdista.

• Tämä edellyttää asetusehdotuksen merkittävää selkeyttämistä.

2.Laajat rahoitusmahdollisuudet pienimuotoiselle kalastukselle, vesiviljelylle ja 

ympäristötoimenpiteille sekä T&K&I-toimille.

3.Varmistaa Suomen erityispiirteiden huomioiminen.

• Sisävesien ja merialueiden yhdenvertainen kohtelu, hylje- ja merimetso-ongelman ratkaisu.

4.Meripolitiikan rahoituksen jatkuminen.
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Kokemukset nykyisen ohjelmakauden 

valmistelusta

• Toimintaohjelma ja kansallinen lainsäädäntö valmistuivat 2015 keväällä.

• Ohjeistus, tietojärjestelmä, tiedotus, verkosto yms. valmiina 

kokonaisuudessaan vasta 2016-2017. 

• Kritiikkiä hitaasta käynnistymisestä. Tästä huolimatta Suomen ohjelma on 

edistynein ohjelma EU-tasolla.
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Arvio aikataulusta
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• EMKR-asetus ja muut keskeiset EU-säädökset hyväksyttäneen 

aikaisintaan keväällä 2020.

• Uuden ohjelman startti v. 2021 alussa erittäin haastavaa.
• Toimintaohjelma voidaan viimeistellä aikaisintaan syksyllä 2020.

• Lausuntokierros, VN-käsittely ja komission hyväksyminen 5-8 kk.

• Maakuntauudistuksen vaikutus ohjelmointiin, tietojärjestelmään ja 

hallintojärjestelmään?

• Realistinen tavoite käynnistää uusi ohjelma v. 2022 alusta?



Käsittelyn eteneminen EU:ssa 

• Neuvoston käsittelyaikataulu
• Itävallan PJ-kausi (2018 loppu): ns. raamattu eli jäsenmaiden kannat.

• Romanian PJ-kausi (2019 1. puolisko): neuvoston yleisnäkemys eli 
kompromissiehdotus.

• Parlamentti
• Parlamentin kannan piti valmistua loppuvuonna 2018.

• Paljon kommentteja raportoijan ehdotukseen => aikataulu venyy keväälle 2019.

• Ns. trilogivaihe (neuvoston ja parlamentin kantojen yhteensovittaminen)
• Todennäköisesti ajoittuu Suomen PJ-kaudelle (2. puolisko 2019), mikäli uusi EP ja 

komissio ovat operatiivisia.

• Asetuksen hyväksyntä
• Jos yllä oleva toteutuu, asetus hyväksytään keväällä 2020.
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Vuosi Tehtävät/tuotokset

2019 - Työryhmän asettaminen
- Ennakkoarvioinnin käynnistäminen
- Toimintaohjelman valmistelun käynnistäminen
- Päätös uudesta tietojärjestelmästä ja järjestelmän kehityksen 

käynnistys
- Valmistelun viestintäsuunnitelma

2020 - Kansallinen laki ja asetus valmis
- Toimintaohjelman luonnosversio valmis/lausuntokierros

2021 - Toimintaohjelman hyväksyminen
- Tietojärjestelmä operatiivinen 
- Ohjeet ja lomakkeet
- Rahaston viestintä toiminnassa (verkosto, www-sivut)
- Hallinto- ja valvontajärjestelmä
- Toimintaryhmien hakuprosessi

2022 - Uusi toimintaohjelma kokonaisuudessaan käynnissä
- Rahoitusinstrumenttien käyttöönotto
- Uudet toimintaryhmät käynnissä

Alustava kansallisen valmistelun aikataulu suunnitelma

Tämä edellyttää 

käsittelyn 

etenemistä EU:ssa 

edellisen dian 

mukaisesti. 



12


