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Ohjelmakausi 2021-2027

• Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto (EMKVR) 2021-2027
• Suomen ohjelman rahoitus: n. 140 milj. euroa
• Rahoitus kattaa kalatalouden arvoketjun investoinnit ja kehittämistoimet, 

viranomaistoimet, ympäristötoimet ja meripolitiikan.
• Rahoitus käynnistymässä
• Lisätietoja: www.merijakalatalous.fi

• Keskeisiä muutoksia 
• Kotimaisen kalan edistämisohjelma 2035 (politiikkaohjelma)
• Toimialan rahoituspohjan laajentuminen (yritystukilaki) 
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Tilannekuva 2022

• Toimialan kehityksessä edelleen merkittäviä haasteita

• Korona ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama tuotantokustannusten 
nousu uusina haasteina

• Ennustettavuus heikentynyt ja epävarmuudet lisääntyneet

• Myös positiivista kehitystä
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Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Suomalaiset syövät kalaa 
ravitsemussuositusten 
mukaisesti ja kotimaisen kalan 
kulutus on kaksinkertaistunut. 
Kalatuotteiden viennin arvo on 
moninkertaistunut. 
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Kalastus poistaa tehokkaasti ravinteita vesistöistä:
Fosfori: 800 000 kg, Typpi: 4 500 000 kg. Ravinteiden poiston arvo yli 120 milj. euroa.



Huoltovarmuuden merkitys korostunut

• Valtioneuvoston huoltovarmuusselonteko 15.9.2022
”…tavoitteena on turvata riittävä alkutuotanto (maa- ja puutarhatalous, kalatalous ja 
luonnontuotteet) ja kotimaisten tuotantopanosten tuotanto, elintarviketeollisuuden 
jalostuskapasiteetti, toimiva teollisuuden ja kaupan jakelujärjestelmä kuluttajille sekä 
vähittäiskauppaverkoston ja ruokapalveluiden toiminta. Kannattava alkutuotanto on 
elintarvikehuollon turvaamisen perusedellytys.”

• Kalatalous huomioitu kevään alkutuotannon tukipaketissa (5 milj. euroa)
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Tutkimus ja kehittämistoiminta

• Rahoituslähteet monipuolistuneet, aiheen relevanssi korkeampi

• Yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuudet vahventuneet

• Toimialan yhteistyöverkostot laajentuneet ja syventyneet

=> Mahdollisuudet ja kyvykkyydet ratkaista keskeisiä haasteita ovat 
paremmat kuin aikaisemmin.
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Teknologian nopean kehittyminen
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Datan hyödyntäminen
- Logistiikan tehostaminen
- Lisäarvon luominen kuluttajalle
- Tuotannon optimointi
- Ennakointi 
- …

Uudet teknologiat
- Etämonitorointi ja hallinnointi
- Toimintojen automatisointi
- …



Sijoittajien kiinnostus toimialaan kasvanut
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Innovaatio-ohjelmien jatko
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EMKVR-ohjelman 2021-2027 strategia

”Innovaatio-ohjelmamallia jatketaan ja kehitetään. Ohjelmat 
perustuvat jatkossakin yksityisen ja julkisen sektorin vahvaan 
kumppanuuteen, ja käytännönläheiseen kehittämiseen tähtäävää 
toimintamallia jatketaan. Toimintamallia muutetaan aiempaa 
yrityslähtöisemmäksi, jotta ohjelmien välitön vaikuttavuus alan 
toimintaan kasvaisi.”
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Nykyisen mallin kipupisteitä

• Hidas käynnistyminen
• Kehitystyö tutkimuslaitosvetoista. Velvoite kehitystyön 

yleishyödyllisyydestä rajoittaa yritysyhteistyötä.
• Viestintä ja vuorovaikutus sekä avoimuus?
• Onko ohjelmaperusteisen kehittämisen vapausasteita 

pystytty hyödyntämään täysimääräisesti 
(=reagointikyvykkyys ja jäykkyys)?



Yritysvetoisuuden ja osallistamisen lisääminen

• Uudet yritysten tk-rahoitustuotteet
• Innovaatioseteli
• Yritysten tk-hankkeet (max. 200 000 euroa, tuki 50%)
• Yrityksen ja tutkimuksen kumppanuus nostaa 10% investointitukiprosenttia
=> Mahdollistavat yrityslähtöisen kehitystyön ja kytkennän innovaatio-ohjelmiin

• Yritysten ja sidosryhmien laajempi osallistaminen
• Kuukausittaiset avoimet virtuaaliset ”innovaatiokahvit”?
• Päivittyvä prioriteettilista alan keskeisimmistä tk-aiheista, mikä vaikuttaisi julkisen 

rahoituksen ja ohjelmien työn suuntaamiseen?
• Muuta?
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Viestintä ja vuorovaikutus
Edelliset innovaatio-ohjelmat

• Viestintä ja vuorovaikutus kunkin ohjelman vastuulla
• Ei yhteisiä resursseja/vastuita viestinnässä
• Viestintä perustunut yksittäisiin haasteisiin

Miten parannetaan?
• Avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen (tekeminen ja päätöksenteko)
• Määriteltävä vastuut, toimenpiteet ja tavoitteet
• Tuloksellisuus- ja vaikuttavuustavoitteet sekä mittarit. Säännöllinen vuosittainen raportointi.
• Kalaleadereiden ja innovaatio-ohjelmien yhteistyön tiivistäminen.
• Ohjelmille keskitetty tukipalvelu? Vastuu viestinnästä, vuorovaikutuksesta ja tulosten 

jalkauttamisesta?

15



Reagointikyvykkyys ja jäykkyys?

Edelliset innovaatio-ohjelmat
• Viisi erillistä ohjelmaa
• Ohjelmien rahoitus kokonaisuudessaan myönnetty monivuotisena rahoituksena
• Ohjelmien varat kiinnittyvät monivuotisiin hankeisiin = liikkumavara ja reagointikyky?

Miten voidaan parantaa?
• Yritysten tk-rahoitusmahdollisuus
• Kilpaillun julkisen hankerahoituksen suhteellisen osuuden lisääminen?
• Innovaatio-ohjelmien perusrahoituksen tiukempi kohdentaminen verkoston 

ydintoimintaan ja nopeisiin toimiin?
• Ohjelmien rakenne ja määrä?
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Uusien innovaatio-ohjelmien valmistelu

Ohjelmien haku- ja valintaprosessi
1. Toimialan yritykset ja sidosryhmät osallistava 

suunnitteluvaihe
2. Käyttösuunnitelman laadinta ja avoin kuuleminen (MMM)
3. Hakumenettelyn avaaminen käyttösuunnitelman perusteella
4. Haku ja hankesuunnitelmien valmistelu
5. Hakemusten arviointi ja rahoituspäätökset



Kolme pointtia:
1. Innovaatio-ohjelmia jatketaan
2. Toimivista käytännöistä pidetään kiinni
3. Mallia uskallettava uudistaa
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