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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 tavoitteena on luoda kalataloudelle kilpailukykyinen toimintaympäristö, joka 
kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen. Toimintaympäristön 
kehittämisessä korostuu kannustavan säätelyn kehittäminen sekä rohkeiden kokeilujen 
edistäminen. Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä poistetaan alan kehittymisen esteitä, parannetaan 
yritysten kilpailukykyä ja edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä. Ohjelman tavoitteena 
on varmistaa Suomen kalavarojen elinvoimaisuus ja monimuotoisuus erityisesti kalakantojen 
luontaista lisääntymistä edistämällä. Kalatalouden, vesienkäytön ja ympäristönsuojelun tavoitteiden 
yhteensovittamisella edistetään rakentavaa vuoropuhelua ja luodaan edellytykset kestävälle kasvulle. 
Ohjelma edistää myös muita mereen liittyviä taloudellisia toimintoja ja ympäristön suojelua 
yhdennetyn meripolitiikan kautta. Toimintaohjelman tuet kohdennetaan erityisesti kasvua ja 
uudistumista tukeviin toimiin. Toimintaohjelma tukee Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 
saavuttamista.

Toimintaohjelman toimeenpanossa vuonna 2019 ei tapahtunut suuria muutoksia verrattuna vuoteen 
2018. Tulosindikaattoritietojen keräystapaa yhtenäistettiin varmistamalla, että sähköinen 
tietojärjestelmä ja paperilomakkeet vastaavat toisiaan ja ohjeistamalla hakijoita indikaattoritietojen 
täyttämisestä aiempaa paremmin. Hallintoviranomainen alkoi valmistautua ohjelmakauden 
päättymiseen ohjeistamalla välittäviä toimielimiä toimintaohjelman sulkemisesta liittyen hankkeiden 
toteutusaikaan ja tuki- ja maksupäätösten määräaikoihin kauden lopussa. Koska vesiviljelyssä 
kiertovesilaitoksilla on ollut kannattavuusongelmia, hallintoviranomainen antoi ELY-keskuksille 
ohjeistuksen suurten investointien kannattavuuden arvioinnista ja rahoitettavien hankkeiden 
priorisoinnista. 

Meripolitiikan osalta käynnissä olevien hankkeiden rahoittamista jatkettiin suunnitellusti. Lisäksi 
myönnettiin rahoitus uusille hankkeille, jotka keskittyvät meripolitiikan yleiseen kehittämiseen ja 
toimeenpanoon, merialuesuunnittelun tukemiseen sekä kansallisen ja kansainvälisen 
meriklusteriyhteistyön edistämiseen.

Määräaikainen haku avattiin seitsemässä toimenpiteessä: hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien 
saalisvahinkojen korvaamisessa, meripolitiikassa, kalastuksen innovaatioissa, tutkijoiden ja kalastajien 
välisissä kumppanuuksissa, kalasatamien ja purkupaikkojen kehittämisessä, merien biologisen 
monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelussa ja ennallistamisessa sekä vesiviljelyn 
innovaatioissa. Kaikkiin toimenpiteisiin kalastuksen innovaatioita lukuun ottamatta tuli hakemuksia.

Seurantakomitea kokoontui kahdesti vuoden aikana Helsingissä.

Meri- ja kalatalousverkosto järjesti koulutuspäivät viranomaisille ja paikallisille toimintaryhmille 
syksyllä 2019. Rahaston toiminnasta tiedotettiin verkoston ylläpitämillä merijakalatalous.fi-sivuilla ja 
Twitterissä. 

Monivuotiset innovaatio-ohjelmat ovat täydessä käynnissä. Ohjelmat esittelivät saavutuksiaan 
innovaatiopäivillä marraskuussa. Keväällä 2019 valmistui ohjelmista tehty ulkopuolinen arviointi, 
jonka perusteella tehtiin päätökset kaksivaiheisten ohjelmien toisen vaiheen toteutuksesta. Arvioinnin 
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suositusten mukaisesti kaikki ohjelmat jatkavat toiseen vaiheeseen, mutta niiden tavoitteisiin ja 
rahoitukseen tehtiin hienosäätöä parempien tulosten saavuttamiseksi. 

Kalatalouden paikalliset toimintaryhmät ovat nyt olleet toiminnassa Suomessa 10 vuotta ja 
toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Vuonna 2019 haasteita ja epävarmuutta toimintaan toi 
aktivointi- ja hallinnointirahoituksen tarkasteluun liittyvät epäselvyydet sekä epävarmuus toiminnan 
jatkumisesta tulevalla rahoituskaudella. Näistä huolimatta strategioiden toteuttaminen on edennyt 
suunnitelmien mukaisesti ja myös uuden kauden suunnittelussa ollaan päästy hyvin käyntiin. 
Toimintaryhmät toteuttivat strategioitaan suunnitelmien mukaisesti, ja vuoden 2019 loppuun mennessä 
yli 70 % ryhmien määrärahoista oli sidottu hankkeisiin. Vuonna 2019 aloitettiin myös toimintaryhmien 
toiminnan arviointi, joka valmistui vuoden 2020 puolella. 

Jatkuvan ennakoinnin ja arvioinnin puitteissa on arvioitu hankerahoituksen käyttöä ja 
vaikuttavuutta. Arvioinnin puitteissa tehtiin vuotuiset alkutuotannon olosuhdekatsaus ja 
kalamarkkinakatsaus sekä toteutettiin kalataloushallinnon toimintaa koskeva arviointikysely. Lisäksi 
osana uuden ohjelmakauden valmistelua laadittiin kalatalouden nykytila-analyysi. Ennakoinnin ja 
arvioinnin tuloksista on keskusteltu eri tilaisuuksissa toimialan ja sidosryhmien kanssa ja niistä on 
viestitty rahaston verkkosivuilla. 

Tuki- ja maksuhakemusten tarkastuslistojen perustelukohtien täyttäminen muutettiin pakolliseksi 
hallintoviranomaisen välittäville toimielimille antamalla ohjeella. Tarkastuslistan perustelut muutettiin 
pakollisiksi, koska niiden puutteellisuudesta oli saatu jäljitysketjun aukottomuutta koskeva 
tarkastushavainto tarkastusviranomaisen tekemässä tarkastuksessa. 

EMKR-tietojärjestelmässä suurin muutos oli indikaattoritietojen täyttämisen pakollisuus 
loppumaksuhakemuksen yhteydessä. Lisäksi tehtiin pienempiä korjauksia ja päivityksiä mm. 
raportteihin ja päätöksiin sekä muita teknisiä päivityksiä. 

Taloudellisissa indikaattoreissa on edistytty hyvin suhteessa tavoitteisiin. 

Myös tuotosindikaattoriarvoissa on edetty pääosin hyvin suhteessa tavoitteisiin. Kestävän 
kalastuksen prioriteetissa muutamassa erityistavoitteessa on edetty hitaasti mutta suuressa osassa on 
jopa ylitetty tavoitteet. 

Tulosindikaattoreiden toteutuneet tiedot ovat viiveellä käytössä, koska ne kerätään hankkeilta 
loppumaksatuksen yhteydessä. Puuttuvia tulosindikaattoritietoja on kerätty kahdesti, keväällä 2018 ja 
keväällä 2019, ja tiedot on päivitetty tietojärjestelmään. Tämä aiheuttaa tiedoissa eroavaisuutta 
verrattuna aiempien vuosien raportteihin. Koska osa tuensaajien ilmoittamista tiedoista on 
todettu virheellisiksi, indikaattoritietoja on tarkoitus käydä läpi vielä syksyn 2020 aikana ja päivittää 
korjatut tiedot järjestelmään. Nyt järjestelmässä olevat tiedot eivät anna siksi täysin luotettavaa kuvaa 
hankkeiden vaikutuksista ja tulevat tarkentumaan seuraavan vuoden raportilla. Indikaattorit eivät ole 
raportoinnissa eroteltavissa erityistavoitteittain. 

Ahvenanmaan hankkeita on ollut rekisterissä osittain väärillä päivämäärillä, mutta päivämäärät tullaan 
korjaamaan oikeiksi syksyn 2020 aikana. Myös tämä saattaa aiheuttaa muutoksia aiempien vuosien 
indikaattoritietoihin tulevilla raporteilla, kun korjaus on saatu tehtyä. 
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Rahoitusvälineet eivät ole käytössä Suomen toimintaohjelmassa, mutta 
ulkopuolinen ennakkoarviointi niiden käytöstä valmistui syksyllä 2019. Arviointi suosittelee 
rahoitusvälineiden käyttöönottoa erityisesti uudella ohjelmakaudella. 
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3. UNIONIN PAINOPISTEIDEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

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

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

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

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

Päätavoite painopisteessä on kalastuksen arvon nostaminen. Silakan 
osuus merialueen kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliista on noin 
90 prosenttia ja arvosta 70 prosenttia. Molempien lajien kannat ovat 
pysyneet hyvässä tilassa. Vuoden 2019 kiintiö oli edellisvuosia 
pienempi. Suomen silakkasaalis laski edellisvuodesta 13 prosenttia.  
Rahaston kautta avustetun kalajauhotehtaan perustaminen on 
osoittautunut kalatalouden kannalta hyvin tärkeäksi investoinniksi. 
Kotimaassa jalostetun ja elintarvikeketjussa käytetyn silakan ja 
kilohailin osuus on noussut merkittävästi kalajauhon valmistuksen 
myötä. Myös silakan tuottajahinta on pysynyt viime vuosien 
korkealla tasolla, vaikka Venäjän vienti on edelleen lähes 
pysähdyksissä. Uusia markkinoita on löytynyt muualta Itä-
Euroopasta. Suomen merialueella kalastetulle silakalle ja kilohailille 
myönnettiin MCS-sertifikaatti vuonna 2018. Tämä parantaa pitkän 
tähtäimen markkinaedellytyksiä. Vuonna 2017 käyttöönotettujen 
toimijakohtaisten silakka- ja kilohailikiintiöiden markkinat 
kehittyvät. Silakankalastus kytkeytyy virolaisiin toimijoihin, jotka 
omistavat suuren osan tämän laivastonosan kapasiteetista.

Rannikolla ahven-, muikku- ja lohisaalis kasvoi edellisestä vuodesta, 
mutta muikkusaalista lukuun ottamatta näiden lajien saalis oli 
pienempi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Luonnonlohen ja 
siian hinnat pysyivät edellisvuoden tasolla, kun taas kuhan 
tuottajahinta laski hieman edellisvuodesta. Ahvenen hinta pysyi 
samana kuin vuonna 2018. Rannikkokalastuksella on edelleen useita 
ongelmia, mm. harmaahylkeet, merimetsot, vesien rehevöityminen, 
ilmastonmuutos ja kalastajakaartin ikääntyminen. Sisävesillä 
muikku- ja kuhasaaliit ovat vahvistuneet ja kalanhinnat nousseet. 
Myös vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen jalostus on lisääntynyt ja 
tuotteiden kysyntä ovat parantunut. Sisävesillä on myös aloittanut 
uusia, nuoria kalastajia. 

Painopisteestä on vuonna 2019 tuettu enimmäkseen saaliin arvon 
lisäämiseen ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä hankintoja sekä 
moottorinvaihtoja ja pyydyshankintoja ympäristöinvestointeina. 
Painopisteestä on maksettu myös hylkeiden ja merimetsojen 
aiheuttamien vahinkojen korvaukset. Lisäksi tämän painopisteen alla 
toimivat innovaatio-ohjelmat tutkijoiden ja kalastajien välinen 
kumppanuus ja kalastuksen innovaatio-ohjelma. Kalastuksen 
innovaatio-ohjelmassa panostetaan muun muassa silakkaan ja 
muihin vajaasti hyödynnettyihin kaloihin sekä kalanjalostuksen 
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Unionin painopiste Keskeiset tiedot painopisteen täytäntöönpanosta huomioiden 
keskeinen kehitys, merkittävät ongelmat sekä niiden poistamiseksi 
toteutetut toimenpiteet
sivuvirtoihin perustuvien lisäarvotuotteiden ja elintarvikkeiden 
kehittämiseen. Tutkijoiden ja kalastajien välisen kumppanuuden 
ohjelmassa pyritään kehittämään esimerkiksi hyljekarkottimia, uusia 
pyydyksiä ja kalastusmenetelmiä, jotka osaltaan parantaisivat 
kalastuksen toimintaedellytyksiä ja edesauttaisivat liiketoiminnan 
kannattavuuden parantumista ja alan vetovoimaisuuden lisäämistä. 

Määräaikaisen hakumenettelyn puitteissa avattiin keväällä 
haku hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen 
korvaamisessa,  kalastuksen innovaatioissa, tutkijoiden ja kalastajien 
välisissä kumppanuuksissa, kalasatamien ja purkupaikkojen 
kehittämisessä sekä merien biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelussa ja ennallistamisessa. 

Kestävän kalastuksen painopisteessä sidottiin rahaa vuoden 
2019 aikana lähes 3,9 miljoonan euron edestä ja maksuja tehtiin yli 
5,8 miljoonan euron edestä.

Tuotosindikaattoreissa on raportoinnin aiempien ongelmien vuoksi 
joitakin eroja verrattuna aiempiin raportteihin.  Artiklan 40.1.a 
jätteiden kerääminen merestä hankkeita on merkitty edelliselle 
raportille kuusi kappaletta, mutta niitä on todellisuudessa ollut vain 
yksi. Samoin artiklan 42 saaliin arvon lisääminen hankkeissa on 
pieni ero lukumäärässä verrattuna edelliseen raporttiin. Lisäksi 
artiklassa 26 kalastuksen innovointi ja artiklassa 28 tutkijoiden ja 
kalastajien välinen kumppanuus on pieniä eroja. Taustalla saattaa 
olla tekninen ongelma tai näppäilyvirhe, joka on voinut sattua 
kopioitaessa lukuja excel-taulukosta SFC-järjestelmään. 
Tietojärjestelmää ja raportointia on kehitetty ja parannettu 
ohjelmakauden aikana. Myös artiklan 40.1.b-g, i kohdalla on eroja 
verrattuna edelliseen raporttiin. Hankkeiden oikea määrä on tällä 
raportilla esitetty 9 kpl. Sen sijaan niiden alkamisvuosissa saattaa 
olla eroja, koska osa hankkeista sijoittuu Ahvenanmaalle, ja 
Ahvenanmaan tietojärjestelmään syöttämissä tiedoissa on ollut 
ongelmia päivämäärien kanssa. Tämä johtuu siitä, että Ahvenanmaa 
hallinnoi omia hankkeitaan tietojärjestelmän ulkopuolella ja kopioi 
tiedot tietojärjestelmään pienissä erissä. Osaan hankkeista on tämän 
vuoksi tullut tietojärjestelmään tuen myöntö- tai maksupäiväksi se 
päivä, jolloin niiden tiedot on tallennettu järjestelmään, eikä se 
päivä, jolloin tuki on oikeasti myönnetty tai maksettu. Osa 
Ahvenanmaan hankkeiden tiedoista on jo korjattu, ja loput tiedot 
tullaan korjaamaan ohjelmakauden aikana. Samoin artiklan 32 
terveys ja turvallisuus, artiklan 40.1.h. hylkeet ja merimetsot sekä 
artiklan 41.2. kalastusaluksen moottorinvaihto hankkeissa saattaa 
olla eroavaisuuksia edelliseen raporttiin, koska Ahvenanmaan 
hankkeiden päivämäärien kanssa on ollut tietojärjestelmässä 
ongelmia. Niin ikään artiklassa 43 satamien ja purkupaikkojen 
kehittäminen hankkeiden määrä on sama, mutta yksi hanke näkyy eri 
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vuodella kuin edellisellä raportilla. Tässäkin voi olla kyse 
Ahvenanmaan hankkeiden virheellisistä päivämääristä 
järjestelmässä. 

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

Vuonna 2019 kalankasvattajat tuottivat myyntiin 15,3 miljoonaa 
kiloa ruokakalaa, eli noin miljoona kiloa enemmän kuin 
edellisvuonna. Ruokakalatuotannon määrä kasvoi sekä merellä että 
sisämaassa. Merellä kasvu oli noin viisi prosenttia ja sisävesillä noin 
15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Merialueella 
ruokakalatuotannon kasvu oli suurinta Ahvenanmaalla.

Myyntiin tuotetun kasvatetun kalan arvo vuonna 2019 oli noin 70 
miljoonaa euroa. Vaikka kasvatettua kalaa tuotettiinkin myyntiin 
edellisvuotta enemmän, tuotannon arvo jäi kolme miljoonaa euroa 
pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että kirjolohen tuottajahinta laski 
edellisvuodesta. Kirjolohen hintaan vaikuttaa lohen 
maailmanmarkkinahinta, joka oli laskenut muutaman vuoden 
takaisesta korkeasta hinnasta.

Kotimainen tarjonta ei ole vielä pystynyt vastaamaan kysyntään, 
koska kasvatustuotantoa ei ole pystytty lisäämään lähinnä 
toimintaympäristön rajoitteista johtuvien syiden vuoksi. Joitakin 
uusia kasvatuslupia on myönnetty, mutta uusi kapasiteetti ei ole vielä 
täysin tuotannossa. Kalan puute on aiheuttanut ongelmia 
kalanjalostussektorilla,  jonka pääasiallinen raaka-aine on kasvatettu 
lohikala. Kalankasvatuksen isoin uhkakuva on tällä hetkellä 
ympäristöluvituksen kiristyminen. Vesiviljelyn 
ympäristökestävyyden parantamiseksi ja 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.

Vuonna 2017 rakennetun Varkauden kiertovesilaitoksen (Finnforel 
Oy) tuotanto käynnistettiin vuonna 2018 ja laitos toimi täydellä 
teholla vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. 

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma tukee vesiviljelyn uudistamista. 
Innovaatio-ohjelmassa panostetaan erityisesti kiertovesi- 
ja avomerikasvatuksen kehittämiseen.  Innovaatio-ohjelmassa 
keskityttiin kiertovesikasvatuksessa veden ja kalan laadun sekä 
tuotannon optimointiin ja avomerikasvatuksessa mallinnettiin 
ympäristön ja tuotannon kannalta kestävimpiä kasvatuspaikkoja.
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Vesiviljelyn innovaatiot -toimenpiteessä järjestettiin yksi 
määräaikianen haku ja siinä saapui viisi hakemusta. 

Kiertovesilaitosten kannattavuusongelmien vuoksi 
hallintoviranomainen antoi syksyllä 2019 ELY-keskuksille ohjeen 
vesiviljelyinvestointien rahoittamisesta. Pääpaino on loppukaudella 
avomeren ja sisävesien kasvuinvestoinneissa sekä pienissä ja 
keskisuurissa kiertovesi-investoinneissa. Suurten investointien osalta 
ELY-keskusilta edellytetään erityisen huolellista kannattavuuden 
arviointia ja neuvottelua hallintoviranomaisen kanssa. 

Kestävän vesiviljelyn painopisteessä sidottiin rahaa vuoden 
2019 aikana noin 4,8 miljoonaa euroa ja tuensaajille maksettiin noin 
2,3 miljoonaa euroa. 

Tuotosindikaattoreissa on raportoinnin aiempin ongelmien vuoksi 
joitakin eroja aiempiin raportteihin. Artiklassa 47 vesiviljelyn 
innovointi hankkeiden lukumäärä on sama, mutta yksi hanke näkyy 
eri vuodella kuin aiemmalla raportilla. Syynä on todennäköisesti 
Ahvenanmaan hankkeisiin liittyvät ongelmat: osa niistä on aiemmin 
merkitty tietojärjestelmään väärälle päivämäärälle. Ongelmaa on 
ryhdytty korjaamaan, ja korjaustyö saadaan valmiiksi 
todennäköisesti alkuvuodesta 2021. Myös artiklassa 48.1.a-d, f-h 
vesiviljelyn investoinnit ja artiklassa 50 osaaminen ja verkottuminen 
on pieniä eroavaisuuksia verrattuna edelliseen raporttiin, ja nekin 
johtuvat todennäköisesti Ahvenanmaan hankkeisiin liittyvistä 
ongelmista tietojärjestelmässä. Artiklassa 56 eläinten terveys ja 
hyvinvointi eron syynä on todennäköisesti tietojärjestelmään liittyvä 
tekninen ongelma tai näppäilyvirhe - hankkeita on todellisuudessa 
ollut 5 kpl, kuten tällä raportilla esitetään. 

3 - YKP:n täytäntöönpanon 
edistäminen

Painopisteessä jatkettiin edellisinä vuosina aloitettuja hankkeita, 
joilla on vahvistettu valvonnan ja seuraamusjärjestelmän 
henkilöstöresursseja sekä kehitetty 
tietojärjestelmiä. Luonnonvarakeskus tuotti vuotuisen tiedonkeruun 
ja raportoi siitä komission hyväksymän tiedonkeruuohjelman 
mukaisesti. Valvonnan rahoituksen käyttösuunnitelmaa muutettiin 
siten, että tietojärjestelmien kehittämiseen siirrettiin muista 
suunnitelluista toimenpiteistä edelleen lisää varoja, jotta 
kalatalouden keskusrekisterin kokonaisuudistus saadaan vietyä 
loppuun.

Vuoden 2019 aikana painopisteessä sidottiin rahaa noin 
7,9 miljoonaa euroa ja maksettiin 5,7 miljoonaa euroa.
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Tuotosindikaattoreissa on raportoinnin aiempin ongelmien vuoksi 
joitakin eroja aiempiin raportteihin. Artiklan 76 erot johtuvat 
todennäköisesti siitä, että Ahvenanmaan hankkeita ei ole 
ohjelmakauden alussa kirjattu rekisteriin oikeille päivämäärille. 
Ongelman korjaus on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan vuonna 
2021. 

4 - Työllisyyden ja alueellisen 
koheesion lisääminen

Paikallisten toimintaryhmien toiminta jatkui vuonna 
2019 suunnitelmien mukaan. Tähän mennessä neljännessä 
painopisteessä on sidottu rahaa  yli 6,8 miljoonaa euroa eli yli 70% 
painopisteen kehyksestä. Painopisteestä on rahoitettu erittäin 
monipuolisesti koulutus-, selvitys- ja kehittämishankkeita. Vuosi 
2019 on pitänyt sisällään mm. mestari-kisällihankkeita, kalasatamien 
ja vesiviljelyn kehittämiseen liittyviä hankkeita ja kansainvälistä 
verkostoitumista sekä hyljevahinkojen minimoimiseen, 
kalastusmatkailun edistämiseen ja ammattikalastuksen toiminnan 
monipuolistamiseen liittyviä hankkeita.  

Paikalliset toimintaryhmät osallistuivat kalatalousverkoston 
järjestämille koulutuspäiville syksyllä 2019. Paikalliset 
toimintaryhmät verkostoituivat myös aktiivisesti keskenään ja 
järjestivät jo jokavuotiseksi perinteeksi muodostuneet 
aktivaattoripäivät. Lisäksi toimintaryhmät osallistuivat FARNETin 
toimintaan.

Vuoden 2019 aikana painopisteessä sidottiin rahaa noin 
0,8 miljoonaa euroa ja maksuja tehtiin lähes 1,3 miljoonan euron 
edestä.

Vuonna 2019 tarkasteltiin paikallisen toimintaryhmien aktivointi- ja 
hallinnointikustannusten muodostumista ja erityistä huomiota 
kiinnitettiin kyseisille kustannuksille asetettuun 25 %:n 
enimmäismäärään suhteessa toimintaryhmien budjettiin. 
Hallintoviranomainen konsultoi komissiota aktivointi- ja 
hallinnointikustannusten laskemisesta ja on käynyt tilannetta läpi 
jokaisen toimintaryhmän kanssa varmistaakseen, ettei 25 %:n 
enimmäismäärä pääse ylittymään

5 - Markkinoille saattamisen ja 
jalostuksen edistäminen

Pääosa kalatalouden arvoketjun työpaikoista on kaupan ja 
jalostuksen sektorilla. Lohikalat ovat olleet pitkään Suomen 
kalakaupan ja kalan kulutuksen veturi. Jalostajilla, jotka eivät ole 
integroituneet lohikalojen kasvatustuotantoon, on ollut ongelmia 
saada raaka-ainetta. Kaupan ja jalostuksen sektorilla keskittyminen 
ja kansainvälistyminen jatkuu. Joitakin jalostusyrityksiä on siirtynyt 
viime vuosina ulkomaiseen omistukseen. Isoimmilla 
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jalostusyrityksillä on investointihalukkuutta ja halukkuutta panostaa 
vientiin. Myös silakan jalostukseen on tehty uusia investointeja. 

Painopisteen kautta on tuettu mm. toimitila- ja laitehankintoja sekä 
logistiikan kehittämistä. Lisäksi markkinoinnin painopisteestä 
rahoitetaan markkinoinnin innovaatio-ohjelmaa, joka mm. järjestää 
tapahtumia ja viestintäkampanjoita.

Vuoden 2019 aikana painopisteessä sidottiin rahaa yli 2,4 miljoonaa 
euroa ja maksettiin 0,8 miljoonaa euroa. 

Tuotosindikaattoreissa on raportoinnin aiempin ongelmien vuoksi 
joitakin eroja aiempiin raportteihin. Artiklan 68 erot johtuvat 
todennäköisesti siitä, että Ahvenanmaan hankkeita ei ole 
ohjelmakauden alussa kirjattu rekisteriin oikeille päivämäärille. 
Ongelman korjaus on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan vuonna 
2021. 

6 - Yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon edistäminen

Suomen toimintaohjelman meripolitiikkaa koskevan osion 
tavoitteena on parantaa meriympäristön suojelua sekä luoda 
edellytyksiä meriluonnonvarojen monipuoliselle ja kestävälle 
hyödyntämiselle. Tavoitteena on myös merellisten toimintojen ja 
tavoitteiden yhteen sovittaminen esimerkiksi meripolitiikan 
kansallista koordinaatiota ja yhteistyötä kehittämällä.

Meripolitiikan varojen monivuotisen käyttösuunnitelmien mukaan 
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.

Vuonna 2019 tehtiin yhteensä 11 meripolitiikan hankepäätöstä, 
joihin sidottiin rahaa yhteensä noin 3,9 miljoonaa. Hankkeista 3 
kappaletta oli jatkorahoituspäätöksiä aikaisemmin käynnistettyihin 
hankkeisiin. Maksatuksia tehtiin noin 1,6 miljoonan euron edestä. 

Kansallisen meripolitiikan ja Suomen Itämeri- ja kansallisen 
meripolitiikan kehittämiseksi rahoitettu hanke päättyi vuoden 2019 
alussa. Yksi hankkeen tuloksista oli valtioneuvoston tammikuussa 
2019 hyväksymä periaatepäätös Suomen meripolitiikan linjauksista. 
Hyväksytyissä linjauksissa määritellään Suomen valtamerille 
ulottuvan meripolitiikan painopisteet. Meripolitiikan kärjiksi on 
valittu merten suojelu, meriklusteri sekä merellinen tuotanto. 
Erillisenä kärkenä oli lisäksi meriklusteriin kuuluva merilogistiikka. 
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Meripolitiikan kehittäminen 2 -jatkohankkeessa laaditaan linjausten 
pohjalta meripolitiikan toimenpideohjelma, jonka on määrä 
valmistua vuonna 2021.

Vuoden 2018 käyttösuunnitelmassa hyväksyttiin määräaikaisen 
hakumenettelyn avaaminen vuonna 2019. Haun teemana oli 
meriklusterin yhteistyön kehittäminen. Haku avattiin 10.1.2019 ja 
siihen tuli yksi hakemus, jolle myönnettiin rahoitus.

Tuotosindikaattoreissa on raportoinnin aiempin ongelmien vuoksi 
joitakin eroja aiempiin raportteihin. Artiklan 80 erot johtuvat 
todennäköisesti siitä, että Ahvenanmaan hankkeita ei ole 
ohjelmakauden alussa kirjattu rekisteriin oikeille päivämäärille. 
Ongelman korjaus on aloitettu ja sitä tullaan jatkamaan vuonna 
2021. 

7 - Tekninen apu Teknisestä tuesta maksetaan toimintaohjelman toimeenpanoon 
liittyviä kustannuksia, kuten hallintoviranomaisen ja välittävien 
toimielinten toimintakustannuksia ja koulutuskustannuksia sekä 
tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitämiskustannuksia. Lisäksi 
teknisestä tuesta rahoitetaan kalatalousverkoston toimintaa, 
ennakointi- ja arviointi kokonaisuutta sekä seurantakomitean 
kokoontumisia.  Teknisen tuen käyttösuunnitelmaa muokattiin 
vuonna 2019 siten, että se mahdollistaa kalatalouden paikallisten 
toimintaryhmien hallinto- ja aktivointikulujen rahoittamisen sekä 
uuden ohjelmakauden valmistelusta aiheutuvat kustannukset. 

Painopisteessä on sidottu rahaa vuoden 2019 aikana hieman alle 0,8 
miljoonaa ja noin 0,8 miljoonaa euroa on maksettu 
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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 Tavoitearvo 

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019

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

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

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

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

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

1.5 - Muutos pyynnin 
polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes 
landed catch

-5,00000 0,00000 0,00000

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

1.5 - Muutos pyynnin 
polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes 
landed catch

-5,00000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Tuotannon arvon muutos thousand Euros 5 000,00000 3 207,00000 1 032,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos tonnes 10 000,00000 2 787,00000 560,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos thousand Euros 1 500,00000 3 496,00000 2 563,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019

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

1.5 - Muutos pyynnin 
polttoainetaloudellisuudessa

litres fuel/ tonnes 
landed catch

-5,00000 0,00000 0,00000

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

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE 50,00000 43,00000 28,00000

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

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE 50,00000 490,00000 354,00000

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

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien lukumäärässä

number -11,00000 0,00000 0,00000

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

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

% -30,00000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Tuotannon arvon muutos thousand Euros 5 000,00000 3 207,00000 1 032,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos tonnes 10 000,00000 2 787,00000 560,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos thousand Euros 1 500,00000 3 496,00000 2 563,00000

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

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE 10,00000 43,00000 28,00000

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

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

FTE 20,00000 490,00000 354,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen 
pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden välttäminen ja 
vähentäminen mahdollisimman suuressa määrin

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

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

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

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

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien 
suojelu ja ennallistaminen

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Tuotannon arvon muutos 221,00000 1 232,00000 722,00000 0,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 104,00000 533,00000 1 590,00000 0,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos 121,00000 604,00000 208,00000 0,00000

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

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

2,00000 9,00000 4,00000 0,00000

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

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

8,00000 41,00000 87,00000 0,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja 
onnettomuuksien lukumäärässä

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

1.1 - Tuotannon arvon muutos 221,00000 1 232,00000 722,00000 0,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 104,00000 533,00000 1 590,00000 0,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos 121,00000 604,00000 208,00000 0,00000

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

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

2,00000 9,00000 4,00000 0,00000

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

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) 
kalastusalalla tai täydentävissä toiminnoissa

8,00000 41,00000 87,00000 0,00000

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

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

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

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

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

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000

2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen 1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen

1.1 - Tuotannon arvon muutos 0,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 0,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos 0,00000

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

1.5 - Muutos pyynnin polttoainetaloudellisuudessa 0,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2014
4 - Kalatalousyritysten, mukaan lukien pienimuotoista rannikkokalastusta harjoittavan laivaston, 
kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen sekä turvallisuuden tai työolojen parantaminen

1.7 - Luodut työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa

0,00000

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

1.8 - Säilytetyt työpaikat (kokoaikavastaavana) kalastusalalla tai 
täydentävissä toiminnoissa

0,00000

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

1.9.a - Muutos työperäisten vammojen ja onnettomuuksien 
lukumäärässä

0,00000

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

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

0,00000

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

1.1 - Tuotannon arvon muutos 0,00000

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

1.2 - Tuotannon volyymin muutos 0,00000

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

1.3 - Nettotuloksen muutos 0,00000

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

0,00000

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

0,00000
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Erityistavoite 1 - Kalastuksen meriympäristöön kohdistuvan vaikutuksen pienentäminen, mukaan lukien tahattomien saaliiden välttäminen ja vähentäminen mahdollisimman 
suuressa määrin

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

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

50,00 46,00 8,00 18,00

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

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

 1,00 1,00 0,00 0,00

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

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

3,00 1,00 0,00 1,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

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

19,00 1,00 0,00 0,00

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

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

1,00 0,00 0,00 0,00

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00

Erityistavoite 2 - Vesiympäristön biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.2

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

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

 5,00 9,00 3,00 3,00
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Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

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

3,00 0,00 0,00 0,00

Erityistavoite 3 - Kalastuskapasiteetin ja käytettävissä olevien kalastusmahdollisuuksien välisen tasapainon varmistaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.3

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

02 - 36 artikla Tuki kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille

06 1.2 - Kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmiä koskevien 
hankkeiden lukumäärä

3,00 3,00 0,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
02 - 36 artikla Tuki kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmille 06 1.2 - Kalastusmahdollisuuksien jakojärjestelmiä koskevien hankkeiden lukumäärä 1,00 2,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.4

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

2,00 0,00 0,00 0,00

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

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

20,00 2,00 1,00 0,00

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

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

20,00 3,00 0,00 1,00

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

03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun 
edistämistä, tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia 

50,00 68,00 24,00 18,00
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Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

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

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

 800,00 893,00 221,00 234,00

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

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

100,00 218,00 70,00 47,00

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

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

 25,00 60,00 21,00 17,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - 31 artikla Nuorten kalastajien käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 2 kohta Sisävesikalastus) 03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, 
tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien 
käynnistysvaiheen tukea ja terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden 
lukumäärä

1,00 1,00 0,00 0,00

04 - 32 artikla Terveys ja turvallisuus (+ 44 artiklan 1 kohdan b alakohta Sisävesikalastus) 03 1.9 - Työvoiman osaamisen ja sosiaalisen vuoropuhelun edistämistä, 
tulonlähteiden monipuolistamista ja uusia muotoja, kalastajien 
käynnistysvaiheen tukea ja terveyttä/turvallisuutta koskevien hankkeiden 
lukumäärä

13,00 13,00 0,00 0,00

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

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

236,00 202,00 0,00 0,00

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

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

67,00 34,00 0,00 0,00

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

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

13,00 9,00 0,00 0,00

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

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

 1,00 3,00 0,00 0,00

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

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

 1,00 3,00 1,00 0,00

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

04 1.8 - Koneiden korvaamista tai nykyaikaistamista 
koskevien hankkeiden lukumäärä

75,00 68,00 12,00 25,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

3,00 0,00 0,00 0,00

02 - 28 artikla Tutkijoiden ja kalastajien väliset kumppanuudet (+ 44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus) 03 1.1 - Innovointia, neuvontapalveluja ja kumppanuuksia tutkijoiden 
kanssa koskevien hankkeiden lukumäärä

2,00 0,00 0,00 0,00

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

04 1.8 - Koneiden korvaamista tai nykyaikaistamista koskevien 
hankkeiden lukumäärä

21,00 10,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -1.6

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

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

10,00 1,00 0,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

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

0,00 1,00 0,00 0,00
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Unionin 
painopiste

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

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

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos

tonnes 10 000,00000 5 969,00000 773,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen

2.2 - Vesiviljelytuotannon 
arvon muutos

thousand 
Euros

45 000,00000 27 842,00000 3 303,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen

2.3 - Nettotuloksen muutos thousand 
Euros

4 000,00000 10 238,00000 1 636,00000

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

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos

tonnes 10 000,00000 5 969,00000 773,00000

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

2.2 - Vesiviljelytuotannon 
arvon muutos

thousand 
Euros

45 000,00000 27 842,00000 3 303,00000

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

2.3 - Nettotuloksen muutos thousand 
Euros

4 000,00000 10 238,00000 1 636,00000

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

2.8 - Luodut työpaikat FTE 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Säilytetyt työpaikat FTE 20,00000 0,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.1 - Vesiviljelytuotannon 

volyymin muutos
1 458,00000 3 036,00000 702,00000 0,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon 
muutos

8 416,00000 15 792,00000 331,00000 0,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.3 - Nettotuloksen muutos 1 826,00000 6 768,00000 8,00000 0,00000
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen

2.1 - Vesiviljelytuotannon 
volyymin muutos

1 458,00000 3 036,00000 702,00000 0,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden 
parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden tai työolojen parantaminen

2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon 
muutos

8 416,00000 15 792,00000 331,00000 0,00000

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

2.3 - Nettotuloksen muutos 1 826,00000 6 768,00000 8,00000 0,00000

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

2.8 - Luodut työpaikat 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.9 - Säilytetyt työpaikat 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

muutos
0,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon 
muutos

0,00000

1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen 2.3 - Nettotuloksen muutos 0,00000
2 - Vesiviljely-yritysten, erityisesti pk-yritysten, kilpailukyvyn ja elinkelpoisuuden parantaminen, mukaan lukien turvallisuuden 
tai työolojen parantaminen

2.1 - Vesiviljelytuotannon volyymin 
muutos

0,00000

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

2.2 - Vesiviljelytuotannon arvon 
muutos

0,00000

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

2.3 - Nettotuloksen muutos 0,00000

5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 2.8 - Luodut työpaikat 0,00000
5 - Ammatillisen koulutuksen, uusien ammatillisten taitojen ja elinikäisen oppimisen kehittäminen 2.9 - Säilytetyt työpaikat 0,00000
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Erityistavoite 1 - Teknologian kehittämisen, innovoinnin ja tietämyksen siirron tehostamisen tukeminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

 1,00 11,00 2,00 4,00

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

03 2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden 
lukumäärä

7,00 10,00 1,00 4,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
01 - 47 artikla Innovointi 03 2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden lukumäärä 5,00 0,00 0,00 0,00
02 - 49 artikla Vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelut 03 2.1 - Innovaatiota/neuvontapalveluita koskevien hankkeiden lukumäärä 2,00 3,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.2

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

03 2.2 - Vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevien 
hankkeiden lukumäärä

 50,00 145,00 29,00 47,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
01 - 48 artiklan 1 kohdan a–d ja f–h alakohta Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit 03 2.2 - Vesiviljelyyn tehtäviä tuottavia investointeja koskevien hankkeiden lukumäärä 52,00 17,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.3

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen

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

5,00 2,00 2,00 0,00
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Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen mahdollisuuksien 
lisääminen

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

0,00 0,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.4

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet

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

5,00 5,00 1,00 3,00

04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille otettavat 
vakuutukset

03 2.6 - Vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia koskevien hankkeiden lukumäärä 50,00 0,00 0,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat 
toimenpiteet

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

1,00 0,00 0,00 0,00

04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille otettavat vakuutukset 03 2.6 - Vesiviljelykannoille otettavia vakuutuksia koskevien hankkeiden lukumäärä 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -2.5

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen ja 
verkottumisen edistäminen

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

10,00 3,00 1,00 1,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen ja verkottumisen 
edistäminen

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

0,00 1,00 0,00 0,00
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Unionin painopiste 3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen

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

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019

1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen

3.B.1 - Tietopyyntöihin 
vastaamisprosentin kasvu

% 0,00000 0,00000 0,00000

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

3.A.1 - Todettujen vakavien 
rikkomusten lukumäärä

number 4,00000 0,00000 0,00000

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

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

% 3,00000 0,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen 3.B.1 - Tietopyyntöihin 

vastaamisprosentin kasvu
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

3.A.1 - Todettujen vakavien 
rikkomusten lukumäärä

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

vastaamisprosentin kasvu
0,00000

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

3.A.1 - Todettujen vakavien rikkomusten 
lukumäärä

0,00000

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

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

0,00000
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Erityistavoite 1 - Tutkimustiedon parantaminen ja tarjonta sekä tiedonkeruun ja hallinnoinnin parantaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -3.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori Sisältyy tuloskehykseen Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo 2019 2018
01 - 77 artikla Tiedonkeruu 06 3.2 - Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien hankkeiden lukumäärä  2,00 1,00 0,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
01 - 77 artikla Tiedonkeruu 06 3.2 - Tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevien hankkeiden lukumäärä 0,00 1,00 0,00 0,00

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

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -3.2

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

01 - 76 artikla Valvonta ja 
täytäntöönpanon valvonta

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

 15,00 18,00 2,00 2,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
01 - 76 artikla Valvonta ja täytäntöönpanon valvonta 06 3.1 - Unionin valvonta-, tarkastus- ja täytäntöönpanojärjestelmän täytäntöönpanoa koskevien hankkeiden lukumäärä 4,00 10,00 0,00 0,00

Unionin painopiste 4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen

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

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019
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Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019

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 10,00000 53,00000 35,00000

1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä 
työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan 
lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen muille 
meritalouden aloille

4.2 - Säilytetyt työpaikat 
(kokoaikavastaavana)

FTE 50,00000 437,00000 371,00000

1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä 
työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan 
lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen muille 
meritalouden aloille

4.3 - Perustetut yritykset number 10,00000 36,00000 28,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia 
kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden 
ulottaminen muille meritalouden aloille

4.1 - Luodut työpaikat 
(kokoaikavastaavana)

6,00000 9,00000 3,00000 0,00000

1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia 
kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden 
ulottaminen muille meritalouden aloille

4.2 - Säilytetyt työpaikat 
(kokoaikavastaavana)

37,00000 24,00000 5,00000 0,00000

1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja 
työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia 
kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden 
ulottaminen muille meritalouden aloille

4.3 - Perustetut yritykset 3,00000 5,00000 0,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014
1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen 
monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen muille meritalouden aloille

4.1 - Luodut työpaikat 
(kokoaikavastaavana)

0,00000
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Erityistavoite Tulosindikaattori 2014
1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen 
monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen muille meritalouden aloille

4.2 - Säilytetyt työpaikat 
(kokoaikavastaavana)

0,00000

1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden 
tukeminen sellaisissa rannikko- ja sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen 
monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen muille meritalouden aloille

4.3 - Perustetut yritykset 0,00000
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Erityistavoite 1 - Talouskasvun, sosiaalisen osallisuuden ja työpaikkojen luomisen edistäminen sekä työllistyvyyden ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen sellaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä, jotka ovat riippuvaisia kalastuksesta ja vesiviljelystä, mukaan lukien toimintojen monipuolistaminen kalastuksen alalla ja niiden ulottaminen 
muille meritalouden aloille

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -4.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

08 4.1 - Valittujen paikallisten 
kehitysstrategioiden lukumäärä

 8,00 10,00 0,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

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

08 4.1 - Valittujen paikallisten kehitysstrategioiden 
lukumäärä

0,00 1,00 9,00 0,00

Unionin painopiste 5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen

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

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan 
tehtävien investointien edistämien

5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot

thousand 
Euros

60 000,00000 8 247,00000 1 505,00000

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan 
tehtävien investointien edistämien

5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut 
kuin tuottajaorganisaatiot

tonnes 20 000,00000 9 074,00000 566,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien

5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot

3 661,00000 2 447,00000 634,00000 0,00000

2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien

5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin 
tuottajaorganisaatiot

3 859,00000 3 789,00000 860,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014



FI 32 FI

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien 5.1.c - Muutos ensimyynnin arvossa, muut kuin tuottajaorganisaatiot 0,00000
2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien 5.1.d - Muutos ensimyynnin volyymissä, muut kuin tuottajaorganisaatiot 0,00000
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Erityistavoite 1 - Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyn parantaminen

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

01 - 66 artikla Tuotantoa ja markkinoille 
saattamista koskevat suunnitelmat

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

1,00 0,00 0,00 0,00

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

1,00 0,00 0,00 0,00

03 - 68 artikla Markkinoille saattamista 
koskevat toimenpiteet

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

 5,00 13,00 3,00 0,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

01 - 66 artikla Tuotantoa ja markkinoille saattamista 
koskevat suunnitelmat

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

0,00 0,00 0,00 0,00

02 - 67 artikla Varastointituki 03 5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien hankkeiden lukumäärä 0,00 0,00 0,00 0,00
03 - 68 artikla Markkinoille saattamista koskevat 
toimenpiteet

03 5.2 - Markkinoille saattamista koskevia toimenpiteitä ja varastointitukea koskevien hankkeiden lukumäärä 3,00 5,00 2,00 0,00

Erityistavoite 2 - Jalostusalaan ja markkinoille saattamisen alaan tehtävien investointien edistämien

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -5.2

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori Sisältyy tuloskehykseen Tavoitearvo (2023) Kumulatiivinen arvo 2019 2018
01 - 69 artikla Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus 03 5.3 - Jalostusta koskevien hankkeiden lukumäärä  50,00 61,00 15,00 5,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen tavoite Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014
01 - 69 artikla Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus 03 5.3 - Jalostusta koskevien hankkeiden lukumäärä 25,00 16,00 0,00 0,00

Unionin painopiste 6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
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Taulukko 1: EMKR:n tulosindikaattorit - 6
Erityistavoite Tulosindikaattori Mittayksikkö Tavoitearvo 

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019

1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen 
ja täytäntöönpano

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

% 20,00000 0,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2018 2017 2016 2015
1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja 
täytäntöönpano

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Erityistavoite Tulosindikaattori 2014
1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano 6.1 - EU:n merialan seurantaa varten luodun yhteisen tietojenvaihtoympäristön parantaminen 0,00000
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Erityistavoite 1 - Yhdennetyn meripolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano

Taulukko 2: EMKR:n tuotosindikaattorit -6.1

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori Sisältyy 
tuloskehykseen

Tavoitearvo 
(2023)

Kumulatiivinen 
arvo

2019 2018

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

 5,00 5,00 2,00 1,00

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

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

 5,00 6,00 1,00 3,00

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

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

 15,00 13,00 5,00 4,00

Valitut asianmukaiset toimenpiteet Temaattinen 
tavoite

Tuotosindikaattori 2017 2016 2015 2014

01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta Merivalvonnan yhdentäminen 06 6.1 - Yhdennettyä merivalvontaa koskevien hankkeiden lukumäärä 2,00 0,00 0,00 0,00
02 - 80 artiklan 1 kohdan b alakohta Meriympäristön suojelun sekä meri- ja rannikkoalueiden 
varojen kestävän käytön edistäminen

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

2,00 0,00 0,00 0,00

03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta Meriympäristön tilaa koskevan tietämyksen parantaminen 06 6.2 - Meriympäristöä koskevan tietämyksen suojaamista ja parantamista 
koskevien hankkeiden lukumäärä

4,00 0,00 0,00 0,00
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Taulukko 3: EMKR:n taloudelliset indikaattorit
Unionin painopiste Välitavoite 

(2018)
Tavoitearvo 

(2023)
Kumulatiivinen 

arvo
2019 2018

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

5 000 000,00 31 550 000,00 13 432 755,51 5 816 799,89 4 193 395,46

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

5 000 000,00 31 900 000,00 15 548 016,96 2 313 229,34 4 966 373,55

3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 10 000 000,00 35 561 628,00 23 283 017,25 5 708 187,50 4 182 823,47
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 2 000 000,00 9 400 000,00 3 718 865,34 1 297 179,89 1 225 808,60
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 2 500 000,00 15 469 523,00 7 049 381,21 819 204,56 1 650 167,28
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 2 500 000,00 10 645 560,00 3 656 080,33 1 632 498,97 1 800 527,57
7 - Tekninen apu 3 242 096,39 838 694,30 670 852,15

Unionin painopiste 2017 2016 2015 2014
1 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan kalastuksen 
edistäminen

2 367 547,49 1 055 012,67 0,00 0,00

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

5 585 305,00 448 589,22 2 234 519,85 0,00

3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen 8 531 129,22 4 860 877,06 0,00 0,00
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen 884 452,84 311 424,01 0,00 0,00
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen 720 736,38 3 859 272,99 0,00 0,00
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen 0,00 223 053,79 0,00 0,00
7 - Tekninen apu 1 253 808,56 478 741,38 0,00 0,00
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3.3. Taloustiedot

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

tavoite
Toimenpide Julkinen 

rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

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

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

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

2 050 000,00 856 362,00 342 544,80 41,77% 881 838,11 441 392,69 21,53%

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

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

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

1 200 000,00 501 285,00 200 514,00 41,77% 118 620,00 118 620,00 9,89%

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

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

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

250 000,00 104 434,00 0,00 41,77% 159 672,76 159 672,76 63,87%

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

2 - Vesiympäristön biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja 
ennallistaminen

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

4 300 000,00 1 796 272,00 718 508,80 41,77% 3 670 467,59 3 490 037,64 81,16%
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

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

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

3 - Kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien 
välisen tasapainon 
varmistaminen

06 02 - 36 artikla Tuki 
kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille

1 900 000,00 793 702,00 317 480,80 41,77% 2 533 500,00 2 533 500,00 133,34%

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

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

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

250 000,00 104 434,00 0,00 41,77% 0,00 0,00 0,00%

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

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

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

650 000,00 271 529,00 108 611,60 41,77% 23 098,97 11 549,49 1,78%

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

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

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

450 000,00 187 982,00 0,00 41,77% 90 600,00 22 650,00 5,03%

1 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 
rannikkokalastusta harjoittavan 

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

450 000,00 187 982,00 0,00 41,77% 1 399 856,76 610 134,37 135,59%
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen

laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen

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

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

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

6 200 000,00 2 589 974,00 0,00 41,77% 3 156 720,51 3 153 081,66 50,86%

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

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

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

2 600 000,00 1 086 118,00 0,00 41,77% 5 096 537,73 2 351 062,04 90,43%

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

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

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

6 200 000,00 2 589 974,00 1 035 989,60 41,77% 8 361 372,42 7 827 128,66 126,24%

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

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

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

1 750 000,00 731 041,00 292 416,40 41,77% 2 747 109,65 2 731 974,07 156,11%

1 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 

5 - Teknologian kehittämisen ja 
innovoinnin, myös 

03 02 - 28 artikla Tutkijoiden ja 
kalastajien väliset kumppanuudet (+ 

1 800 000,00 751 928,00 300 771,20 41,77% 2 882 117,30 2 876 122,71 159,78%



FI 40 FI

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen

energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen

44 artiklan 3 kohta Sisävesikalastus)

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

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

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

800 000,00 400 000,00 400 000,00 50,00% 695 444,49 211 155,63 26,39%

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

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

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

700 000,00 292 416,00 116 966,40 41,77% 156 945,00 156 945,00 22,42%

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

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen

03 01 - 47 artikla Innovointi 7 500 000,00 3 133 033,00 1 253 213,20 41,77% 7 705 482,17 7 545 826,08 100,61%

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

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen

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

500 000,00 208 869,00 83 547,60 41,77% 422 733,74 211 366,87 42,27%

2 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

2 - Vesiviljely-yritysten, 
erityisesti pk-yritysten, 
kilpailukyvyn ja 

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

21 000 000,00 8 773 982,00 3 509 592,80 41,78% 38 342 818,74 14 731 216,12 70,15%



FI 41 FI

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen

elinkelpoisuuden parantaminen, 
mukaan lukien turvallisuuden tai 
työolojen parantaminen

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

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

06 03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen

1 200 000,00 501 285,00 200 514,00 41,77% 551 886,00 551 886,00 45,99%

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

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

03 03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet

500 000,00 208 869,00 0,00 41,77% 712 373,66 712 373,66 142,47%

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

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

03 04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille 
otettavat vakuutukset

500 000,00 208 869,00 83 547,60 41,77% 0,00 0,00 0,00%

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

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

08 01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen 
ja verkottumisen edistäminen

700 000,00 292 416,00 116 966,40 41,77% 230 490,00 223 135,50 31,88%

3 -  YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Tutkimustiedon 
parantaminen ja tarjonta sekä 
tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen

06 01 - 77 artikla Tiedonkeruu 17 916 118,00 14 332 894,00 5 733 157,60 80,00% 17 752 733,89 17 752 733,89 99,09%



FI 42 FI

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

3 -  YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

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

06 01 - 76 artikla Valvonta ja 
täytäntöönpanon valvonta

17 645 511,00 15 685 191,00 0,00 88,89% 16 268 016,65 16 250 012,93 92,09%

4 -  Työllisyyden ja 
alueellisen 
koheesion 
lisääminen

1 - Talouskasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen 
luomisen edistäminen sekä 
työllistyvyyden ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen 
sellaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä, jotka ovat 
riippuvaisia kalastuksesta ja 
vesiviljelystä, mukaan lukien 
toimintojen monipuolistaminen 
kalastuksen alalla ja niiden 
ulottaminen muille meritalouden 
aloille

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

9 400 000,00 3 926 734,00 1 570 693,60 41,77% 7 631 003,06 6 777 921,42 72,11%

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

03 01 - 66 artikla Tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
suunnitelmat

240 000,00 100 257,00 40 102,80 41,77% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

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

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

03 03 - 68 artikla Markkinoille 
saattamista koskevat toimenpiteet

4 000 000,00 1 670 951,00 668 380,40 41,77% 4 445 396,83 4 180 511,75 104,51%

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

2 - Jalostusalaan ja markkinoille 
saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien

03 01 - 69 artikla Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus

10 700 000,00 4 469 793,00 1 787 917,20 41,77% 29 236 919,75 7 911 415,71 73,94%

6 -  Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano

06 01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merivalvonnan yhdentäminen

2 400 000,00 1 002 570,00 401 028,00 41,77% 2 102 460,37 2 059 960,37 85,83%

6 -  Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano

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

3 445 560,00 1 439 340,00 575 736,00 41,77% 1 903 810,62 1 887 810,62 54,79%

6 -  Yhdennetyn 1 - Yhdennetyn meripolitiikan 06 03 - 80 artiklan 1 kohdan c alakohta 4 800 000,00 2 003 650,00 801 460,00 41,74% 5 206 482,95 5 158 971,95 107,48%
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuus 
(euroa)

EMKR:n 
rahoitusosuuden 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

EMKR:n 
yhteisrahoitusosuus 
(%)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
tukikelpoiset 
kokonaismenot 
(euroa)

Tuettaviksi 
valittujen 
toimien 
julkinen 
rahoitusosuus 
yhteensä 
(euroa)

Valittujen toimien 
kattama osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

kehittäminen ja täytäntöönpano Meriympäristön tilaa koskevan 
tietämyksen parantaminen

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

6 366 455,00 2 659 509,00 0,00 41,77% 5 657 163,70 5 657 163,70 88,86%

 Yhteensä 140 893 167,00 74 393 168,00 20 659 660,80 52,80% 170 143 673,42 118 307 333,29 83,97%

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

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

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

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

73 747,89 469 045,61 237 231,91 11,57 39 636,71 46

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

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

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

19 819,03 53 468,07 53 468,07 4,46 8 933,45 1

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

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

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

0,00 61 618,78 61 618,78 24,65 0,00 1

1 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 

2 - Vesiympäristön biologisen 
monimuotoisuuden ja 
ekosysteemien suojelu ja 
ennallistaminen

06 01 - 40 artiklan 1 kohdan b–g ja i 
alakohta Merten biologisen 
monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen – luonnonvarojen 

583 115,49 1 069 843,64 1 049 413,69 24,40 175 336,04 9



FI 44 FI

Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen

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)

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

3 - Kalastuskapasiteetin ja 
käytettävissä olevien 
kalastusmahdollisuuksien 
välisen tasapainon 
varmistaminen

06 02 - 36 artikla Tuki 
kalastusmahdollisuuksien 
jakojärjestelmille

423 297,18 1 607 730,29 1 607 730,29 84,62 268 619,58 3

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

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

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

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

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

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

1 929,69 18 098,97 9 049,49 1,39 1 511,99 2

1 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 

4 - Kalatalousyritysten, mukaan 
lukien pienimuotoista 

03 03 - 31 artikla Nuorten kalastajien 
käynnistysvaiheen tuki (+ 44 artiklan 

0,00 90 600,00 22 650,00 5,03 0,00 3
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
kalastuksen 
edistäminen

rannikkokalastusta harjoittavan 
laivaston, kilpailukyvyn ja 
elinkelpoisuuden parantaminen 
sekä turvallisuuden tai työolojen 
parantaminen

2 kohta Sisävesikalastus)

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

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

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

0,00 1 117 223,07 480 722,13 106,83 0,00 68

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

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

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

0,00 3 085 842,38 3 085 842,38 49,77 0,00 893

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

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

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

0,00 3 559 739,73 1 678 193,71 64,55 0,00 218

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

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

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

1 307 756,66 3 628 689,28 2 769 137,87 44,66 462 667,56 60

1 -  Ympäristön 5 - Teknologian kehittämisen ja 03 01 - 26 artikla Innovointi (+ 44 456 458,23 1 051 851,45 1 036 715,87 59,24 173 214,49 3
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

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

innovoinnin, myös 
energiatehokkuuden lisäämisen, 
ja tietämyksen siirron 
tehostamisen tukeminen

artiklan 3 kohta Sisävesikalastus)

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

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

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

480 542,58 884 256,08 878 261,49 48,79 146 739,93 3

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

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

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

105 577,81 517 016,78 155 103,96 19,39 77 551,98 68

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

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

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

26 222,37 156 945,00 156 945,00 22,42 26 222,37 1

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

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 
siirron tehostamisen tukeminen

03 01 - 47 artikla Innovointi 1 260 756,62 2 667 664,99 2 516 008,90 33,55 420 374,77 11

2 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 

1 - Teknologian kehittämisen, 
innovoinnin ja tietämyksen 

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

35 315,18 234 704,33 117 352,17 23,47 19 607,20 10
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen

siirron tehostamisen tukeminen

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

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

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

2 461 880,84 24 373 853,12 10 017 607,67 47,70 1 674 142,59 145

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

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

06 03 - 51 artikla Vesiviljelypaikkojen 
mahdollisuuksien lisääminen

92 209,11 0,00 2

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

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

03 03 - 56 artikla Eläinten terveyttä ja 
hyvinvointia koskevat toimenpiteet

0,00 143 225,01 143 225,01 28,65 0,00 5

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

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

03 04 - 57 artikla Vesiviljelykannoille 
otettavat vakuutukset

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Ympäristön 
kannalta kestävän, 
resurssitehokkaan, 

5 - Ammatillisen koulutuksen, 
uusien ammatillisten taitojen ja 
elinikäisen oppimisen 

08 01 - 50 artikla Työvoiman osaamisen 
ja verkottumisen edistäminen

37 281,48 156 945,00 156 945,00 22,42 26 222,37 3
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

innovatiivisen, 
kilpailukykyisen ja 
tietämykseen 
perustuvan 
vesiviljelyn 
edistäminen

kehittäminen

3 -  YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Tutkimustiedon 
parantaminen ja tarjonta sekä 
tiedonkeruun ja hallinnoinnin 
parantaminen

06 01 - 77 artikla Tiedonkeruu 5 680 874,84 13 526 196,77 13 526 196,77 75,50 4 328 382,97 1

3 -  YKP:n 
täytäntöönpanon 
edistäminen

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

06 01 - 76 artikla Valvonta ja 
täytäntöönpanon valvonta

0,00 11 669 928,84 11 651 925,12 66,03 0,00 18

4 -  Työllisyyden ja 
alueellisen 
koheesion 
lisääminen

1 - Talouskasvun, sosiaalisen 
osallisuuden ja työpaikkojen 
luomisen edistäminen sekä 
työllistyvyyden ja työvoiman 
liikkuvuuden tukeminen 
sellaisissa rannikko- ja 
sisämaayhteisöissä, jotka ovat 
riippuvaisia kalastuksesta ja 
vesiviljelystä, mukaan lukien 
toimintojen monipuolistaminen 
kalastuksen alalla ja niiden 
ulottaminen muille meritalouden 
aloille

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

1 132 455,11 4 295 837,38 3 681 809,73 39,17 615 156,77 208

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

03 01 - 66 artikla Tuotantoa ja 
markkinoille saattamista koskevat 
suunnitelmat

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

03 02 - 67 artikla Varastointituki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 
edistäminen

1 - Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden 
markkinajärjestelyn 
parantaminen

03 03 - 68 artikla Markkinoille 
saattamista koskevat toimenpiteet

698 479,90 1 896 490,68 1 852 813,31 46,32 309 568,05 13

5 -  Markkinoille 
saattamisen ja 
jalostuksen 

2 - Jalostusalaan ja markkinoille 
saattamisen alaan tehtävien 
investointien edistämien

03 01 - 69 artikla Kalastus- ja 
vesiviljelytuotteiden jalostus

1 321 839,34 16 412 958,44 5 180 898,50 48,42 865 624,52 61
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Unionin painopiste Valittu erityistavoite Temaattinen 
tavoite

Toimenpide Tuettaviksi valittujen 
toimien 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamat 
tukikelpoiset julkiset 
kokonaismenot (euroa)

Tuensaajien 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen osuus 
kokonaismäärärahoista 
(%)

Tuensaajien 
hallintoviranomaiselle 
ilmoittamien 
tukikelpoisten julkisten 
kokonaismenojen 
ilmastonmuutososuus 
(euroa)

Valittujen 
toimien 
lukumäärä

edistäminen
6 -  Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano

06 01 - 80 artiklan 1 kohdan a alakohta 
Merivalvonnan yhdentäminen

344 178,18 673 960,37 673 960,37 28,08 112 605,30 5

6 -  Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano

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

315 415,40 729 327,58 722 290,41 20,96 120 680,28 6

6 -  Yhdennetyn 
meripolitiikan 
täytäntöönpanon 
edistäminen

1 - Yhdennetyn meripolitiikan 
kehittäminen ja täytäntöönpano

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

861 341,96 2 007 401,37 1 926 145,76 40,13 321 589,30 13

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

0,00 3 232 018,68 3 232 018,68 50,77 0,00 20

 Yhteensä 17 720 494,89 99 392 481,69 68 681 282,04 48,75 10 194 388,22 1 900
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Taulukko 5: Ohjelma-alueen ulkopuolella toteutettujen toimien kustannukset (asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 70 artikla)
Unionin painopiste Tuensaajan 

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

Osuus toimintalinjan 
kokonaismäärärahoista 
(%)

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

0,00 0,00%

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

0,00 0,00%

3 - YKP:n täytäntöönpanon 
edistäminen

0,00 0,00%

4 - Työllisyyden ja alueellisen 
koheesion lisääminen

0,00 0,00%

5 - Markkinoille saattamisen ja 
jalostuksen edistäminen

0,00 0,00%

6 - Yhdennetyn meripolitiikan 
täytäntöönpanon edistäminen

0,00 0,00%

7 - Tekninen apu 0,00 0,00%
TOIMENPIDEOHJELMA 
YHTEENSÄ

0,00
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4. SEIKAT, JOTKA VAIKUTTAVAT OHJELMAN JA TOTEUTETTUJEN OIKAISUTOIMENPITEIDEN TEHOKKUUTEEN

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

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

Täyttymättömät kriteerit Toteutettava toimi Määräaika Kriteerien täyttämisestä 
vastaavat elimet

Toimi toteutettu 
määräaikaan 
mennessä

Täytetyt 
kriteerit

Jäljellä olevien 
toimien arvioitu 
toteuttamispäivä

Kommentit

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

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

31.3.2015 Maa- ja 
metsätalousministeriö

Kyllä Kyllä

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

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

31.12.2016 Maa- ja 
metsätalousministeriö
ELY-keskukset
Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus

Kyllä Kyllä

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

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

1.1.2015 Valtioneuvosto
Maa- ja 
metsätalousministeriö

Kyllä Kyllä

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

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

1.1.2015 valitoneuvosto
Maa- ja 
metsätalousministeriö

Kyllä Kyllä
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4.2. Ohjelman ja toteutettujen oikaisutoimenpiteiden tehokkuuteen vaikuttavat seikat (asetuksen 
(EU) N:o 1303/2013 50 artiklan 2 kohta)

Vuonna 2019 ei ollut merkittäviä ohjelman tuloksellisuuteen vaikuttavia seikkoja, vaan kaikkien 
painopisteiden osalta on edetty suunnitellun mukaisesti. 

Meripolitiikan osalta osassa hankkeita ei ollut haettu maksuja tavoitteiden mukaisesti. Hankevastaavia 
pyydettiin laatimaan väliraportit ja maksatushakemukset hankkeissa jo toteutuneista kustannuksista, jotta 
hankkeiden seurantaa voitaisiin tehdä tehokkaammin. Vastaanotetut väliraportit ja hankkeiden 
maksatustilanteet tuotiin EMKR meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän tietoon.

Kestävän kalastuksen painopisteessä tuotosindikaattoreiden osalta on edetty muuten hyvin, mutta nuorten 
kalastajien tuki (art. 31), tulonlähteiden monipuolistaminen (art. 30) sekä työvoiman osaamisen ja 
sosiaalisen vuoropuhelun edistäminen (art. 29) ovat edenneet melko hitaasti. Näille toimenpiteille ei ole 
ollut suurta kysyntää, ja erityisesti nuorten kalastajien tuen kohdalla asetuksen asettamat ehdot on koettu 
vaikeiksi. Vähän käytettyjen toimenpiteiden osalta hallintoviranomainen harkitsee rahoituskehysten 
muuttamista niin, että toimenpiteille varattuja varoja voitaisiin kohdistaa muille toimenpiteille. 
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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.

Suomessa Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Rajavartiolaitos valvovat 
yhteisen kalastuspolitiikan noudattamista ja Ruokavirasto ylläpitää rikkomusrekisteriä. Varsinais-Suomen 
ELY -keskus suunnittelee ja koordinoi YKP -valvontaa koko rannikon alueella. Kaupallista kalastusta 
merellä valvovat Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Rajavartiolaitos. 
Rajavartiolaitos vastaa kalastuksenseurantakeskuksen toiminnoista. ELY-keskus ja Ahvenanmaan 
maakunnan hallitus valvovat myös saaliiden purkua, kuljetusta ja kalan ensikauppaa. Valvonnan ja 
tarkastusten kohteina ovat kalastusalukset ja niiden suorittama kalastustoiminta merellä, saaliserien 
purkamiset, kalojen varastointi ja kuljetus ja kalan ensikäden ostajien toiminta. Ruokavirasto vastaa 
valvonnan yhteydessä havaituista rikkomuksista ja vakavista rikkomuksista annettavista seuraamuksista. 
Valvonnan strategia vuosille 2016-2020 löytyy 
osoitteesta https://mmm.fi/documents/1410837/1801550/YKP+Valvontastrategia+2016-
2020.pdf/2d2bef0b-57d0-4e10-9abd-5010329faa86/YKP+Valvontastrategia+2016-2020.pdf. 

Ruokavirasto ei vuonna 2019 tehnyt yhtään päätöstä, joissa vakavia rikkomuksia olisi todettu. 

Ruokavirasto on vuonna 2019 tehnyt kaksi päätöstä koskien vakavia rikkomuksia, mutta päätöksissä on 
todettu, että epäilyt olivat aiheettomia eivätkä henkilöt ole syyllistyneet vakaviin rikkomuksiin. 
Ohjelmakauden aikana on tehty yhteensä 7 kpl päätöksiä, joissa on todettu vakavien rikkomusten 
epäilyjen olleen aiheettomia.

Yhden vakavaa rikkomusta koskevan tapauksen käsittely on kesken.  

Maaseutuvirasto (nyk. Ruokavirasto) on vuonna 2018 tehnyt yhden päätöksen, jossa on syyllistytty 10 
artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen vakavaan rikkomukseen. Päätöksestä on edelleen valitettu 
Vaasan hallinto-oikeuteen, jossa käsittely on edelleen kesken, joten tämä päätös ei ole vielä 
lainvoimainen.  Ennen vuotta 2018 päätöksiä vakavista rikkomuksista ei ole tehty. 

Yhteensä ohjelmakaudella on siis tehty 9 päätöstä, joista seitsemässä on todettu, että vakavaa rikkomusta 
ei ole tapahtunut. Kahden muun havainnon osalta käsittely on kesken joko Ruokavirastossa tai hallinto-
oikeudessa. 

Tulosindikaattorissa 3.A.1. todettujen vakavien rikkomusten lukumäärä on ollut virheellinen aiemmilla 
raporteilla, koska Rajavartiolaitos on raportoinut arvot virheellisesti. Indikaattoriarvo on nyt korjattu tälle 
raportille nollaksi, koska kahden havaitun rikkomusepäilyn käsittely on vielä kesken. Arvot korjataan 
myöhemmin myös tietojärjestelmään. 
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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

Hallintoviranomainen on ohjeistanut välittäviä toimielimiä asiasta ja vastuuttanut Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen järjestämään myönnettyjen tukien seurannan siten, että sillä on ajantasainen tieto, kuinka paljon 
tukea on myönnetty muiden kuin pienimuotoisen rannikkokalastuksen aluksilla käytettävien moottoreiden 
vaihtoon, mukaan lukien 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 edellytykseistä. 

 

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

Aikaisemmin tuensaajien nimet on julkaistu Euroopan meri- ja kalatalousverkoston sivustolla: 
https://merijakalatalous.fi/meri-ja-kalatalousrahasto/myonnetyt-tuet-ja-hanke-esimerkit/

Nyt toimien luettelo löytyy kattavasti nykyisen ja aiempien ohjelmakausien osalta elinkeinokalatalouden 
tukien julkaisualustalta kajusta: https://kaju.mmm.fi/kaju2020

Kajun tiedot päivitetään kuukausittain. 

Vuonna 2019 Kajua päivitettiin lisäämällä uusia sarakkeita, jotta kaikki tarpeelliset tiedot hankkeista 
olisivat saatavilla. Kajua aiotaan kehittää myös jatkossa vastaamaan entistä paremmin EU-asetusten 
vaatimuksia. 
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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.

Suomen toimintaohjelman vaikuttavuutta arvioi Luonnonvarakeskuksen kalatalouden ja kalakanta-
arvioinnin osaajista koostuva tiimi. Toimintaohjelman arviointi ja ennakointi toteutetaan jatkuvana työnä 
vuorovaikutuksessa kalataloushallinnon, yrittäjien ja sidosryhmien kanssa. Arvioinnissa tuotetaan tietoa 
kalatalouden toimintaympäristön ja toimialojen kehittymisestä.

Tilastojen, markkinatietojen ja yrittäjien haastattelujen pohjalta tehtiin vuotuiset alkutuotannon 
olosuhdekatsaukset ja kalamarkkinakatsaus. Kalamarkkinakatsauksessa käsitellään kalan 
maailmanmarkkinoiden, Euroopan lohimarkkinoiden ja kalaöljy- ja kalajauhomarkkinoiden tilannetta sekä 
kotimarkkinoiden tilannetta eri kalalajien ja tuotantomuotojen markkinakehityksen osalta. Kalastuksen 
olosuhdekatsauksessa käsitellään saaliiden ja sää- ja luonnonolosuhteiden kehitystä, kuten 
jäätilannetta, vesien lämpötiloja ja hyljetilannetta, sekä kalastajien näkemyksiä, taloudellisia tekijöitä, 
yhteiskunnallista kehitystä sekä tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia. Katsauksen mukaan esimerkiksi 
turkistalouden kysynnän väheneminen on vähentänyt silakan kysyntää, kun taas kuluttajakysyntä luonnon- 
ja lähikaloille kasvaa. Myös työvoiman saatavuus ja hylkeiden aiheuttamat saalisvahingot ovat ongelmia 
kalastukselle. Haastatteluissa investointitukia oli pidetty tarpeellisina, mutta kehittämistarpeita nähtiin 
niiden tasa-arvoisuudessa eri toimijoille. Tuloksia on esitetty toimialan tilaisuuksissa ja kalatalouden 
kehittämisryhmissä, ja katsaukset löytyvät Euroopan meri- ja kalatalousrahaston verkkoportaalin sivuilta: 

 Kalamarkkinakatsaus 2018: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kalamarkkinakatsaus-
2018-1.pdf

 Kalastuksen olosuhdekatsaus 2018: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kalastuksen-
olosuhdekatsaus-2018-1.pdf 

Yrittäjille, sidosryhmille ja kalataloushallinnon edustajille toimitettiin myös kalataloushallinnon toiminnan 
arvioimista koskeva verkkokysely, jonka mukaan hallinto on onnistunut pääasiassa melko hyvin. 
Parannettavaa nähtiin erityisesti hankkeiden seurannassa ja petoeläimiin liittyvien vahinkojen 
ratkaisemisessa. Yritykset olivat hallintoa kohtaan kriittisempiä kuin muut sidosryhmät. Kyselyn tulokset 
löytyvät niin ikään EMKR:n verkkoportaalin sivuilta:

 Kalataloushallinto toimialansa edistäjänä ja kalavarojen hoitajana. Arviointikyselyn tulokset 
vuodelta 2019. https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Hallintokysely-2019-1.pdf  

Julkaisut ovat saatavilla myös Luonnonvarakeskuksen omilla sivuilla. 

Hankerahan käyttöä ja vaikutuksia analysoitiin ja tuloksia käytiin läpi kalataloushallinnon tilaisuuksissa. 
Arvioitsijat osallistuivat myös kalataloushallinnon ja FAMEn arviointi-indikaattorityöpajoihin. Vuonna 
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2019 arvioitiin kiertovesilaitosten taloudellista tilannetta. Arviointiraportti on toimitettu maa- ja 
metsätalousministeriöön. Vuoden 2019 aikana aloitettiin myös kalatalouden toimintaryhmien arviointi.

Arvioitsijat ovat osallistuneet tiiviisti uuden ohjelmakauden valmisteluun. Valmistelua varten tehtiin 
kalatalouden nykytila-analyysi, ja arviointitiimin valmistelemissa kehittämisryhmien työpajoissa arvioitiin 
yrittäjien ja hallinnon kanssa erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Nykytila-analyysi ja skenaariotyön 
tulokset on arvioitu ja käsitelty myös uuden ohjelmakauden valmisteluryhmässä. Nykytila-analyysin 
keskeiset havainnot liittyivät ilmaston ja ympäristön muutosten aiheuttamiin haasteisiin, vesiviljelyn 
kasvumahdollisuuksiin, Norjan lohen hinnan vaikutuksiin kotimaan markkinoilla, kotimaisen kalan 
kysynnän kasvuun, turkistarhauksen vaikeuksiin sekä hylkeiden ja merimetsojen 
aiheuttamiin vaikeuksiin kalastajille. 

 Kalatalouden nykytila-analyysi 2019: https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kalatalouden-
nykytila-analyysi.pdf. 

Vuonna 2019 valmistui myös ulkopuolisella arvioijalla teetetty väliarviointi innovaatio-ohjelmista. 
Arvioinnin teki Gaia Consulting oy ja sen tiivistelmä löytyy osoitteesta 
https://merijakalatalous.fi/innovaatio-ohjelmien-valiarviointi-valmistui/. 

Jatkuvan arvioinnin tuloksia käydään säännöllisesti läpi sidosryhmien kanssa ja niiden perusteella 
arvioidaan toimintaohjelman toimeenpanon vaikuttavuutta ja onnistumista. Arvioinnit ovat auttaneet 
ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisessä ja hallinnon, tutkimuken ja sidosryhmien dialogin tukemisessa. 
Tulokset on otettu huomioon esimerkiksi rahoitustarpeiden arvioinneissa ja määräaikaisten hakujen 
suunnittelussa sekä toimintaohjelman muussa toimeenpanossa. Myös yksittäisten arviointien tuloksia on 
hyödynnetty monin tavoin. Ne otettiin huomioon erityisesti uuden kauden valmistelussa, jossa toimialan 
nykytila-analyysia, kehitystrendejä ja niihin pohjautuvia tulevaisuusskenaarioita on käytetty SWOT-
analyysien pohjana. Kiertovesilaitosten kannattavuusongelmat otettiin huomioon antamalla vesiviljelyn 
investointien rahoittamista koskeva ohje, jonka mukaan suurten, yli miljoonan euron investointien 
rahoittamisesta tulee neuvotella ely-keskusten ja maa- ja metsätalousministeriön kesken rahoituksen 
tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi. Lisäksi ohjeessa linjattiin, että pääpaino jäljellä olevalla 
ohjelmakaudella on merialueen kasvuinvestoinneissa ja sisävesien perinteiseen teknologiaan perustuvissa 
kasvuinvestoinneissa. Kalatalouden toimintaryhmien arviointia hyödynnettiin pohdittaessa kalatalouden 
toimintaryhmien jatkoa tulevalla ohjelmakaudella. Arvioinnissa esiin tulleet positiiviset asiat, kuten 
ryhmien tuoma lisäarvo ja paikallinen merkitys, vaikuttivat siihen, että toimintaa päätettiin jatkaa myös 
tulevaisuudessa. Toisaalta arvioinnissa nousi esiin myös ongelmia ryhmien toiminnassa, ja näihin 
ongelmakohtiin kiinnitetään huomiota uuden kauden valmistelussa. Esimerkiksi ryhmien sekoittumista 
muihin toimijoihin aiotaan ehkäistä brändäämällä ryhmät aiempaa selkeämmin osaksi leader-toimintaa, 
jonka brändi on jo varsin tunnettu. Innovaatio-ohjelmien väliarvioinnin perusteella arvioitiin 
kaksivaiheisena toteutettavien ohjelmien jatkoa. Arvioinnin ja ohjelmien kanssa käytyjen keskustelujen 
perusteella päädyttiin siihen, että kaikki ohjelmat jatkavat toiseen vaiheeseen, mutta niiden tavoitteisiin ja 
rahoitukseen tehtiin pieniä muutoksia. 
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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, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
kalastuksen edistäminen
2 - Ympäristön kannalta kestävän, resurssitehokkaan, 
innovatiivisen, kilpailukykyisen ja tietämykseen perustuvan 
vesiviljelyn edistäminen
3 - YKP:n täytäntöönpanon edistäminen
4 - Työllisyyden ja alueellisen koheesion lisääminen
5 - Markkinoille saattamisen ja jalostuksen edistäminen
6 - Yhdennetyn meripolitiikan täytäntöönpanon edistäminen
7 - Tekninen apu
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11.2. Arvio siitä, onko välitavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamisessa tapahtunut edistyminen 
riittävää niiden lopullisen saavuttamisen kannalta ja toteutetut tai suunnitellut korjaavat toimet

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

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

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

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

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

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

Luvut lasketaan automaattisesti ja sisällytetään taloudellisten tietojen taulukkoon 4. Selvitys annetuista 
arvoista voidaan antaa, erityisesti jos varsinaiset luvut ovat pienemmät kuin suunnitellut.



FI 64 FI

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.



FI 66 FI

16. TARVITTAESSA TOIMIEN VAIKUTUS MAKROALUE- JA 
MERIALUESTRATEGIOIHIN

Tällä ohjelmalla edistetään makroalue- ja/tai merialuestrategioita asetuksen (EU) N:o 1303/2013, 
27 artiklan "Ohjelmien sisältö" 3 kohdan ja 96 artiklan "Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteen 
mukaisten toimenpideohjelmien sisältö, hyväksyminen ja muuttaminen" 3 kohdan e alakohdan, 
111 artiklan "Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitetta koskevat täytäntöönpanokertomukset" 
3 kohdan ja 4 kohdan d alakohdan sekä liitteessä 1 olevan 7.3 jakson "Pääohjelmien makroalue- ja 
merialuestrategioita edistävä vaikutus" mukaisesti

Suomen EMKR-toimintaohjelma tukee Itämeri-strategiaa monin tavoin. Itämeri-strategia on huomioitu 
joidenkin toimenpiteiden valintakriteereissä ja monet meripolitiikan toimet tukevat sitä. 

Valintakriteereissä on kriteeri "Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategian toteutumista" toimenpiteillä 
art. 26 kalastuksen innovointi, art. 28 tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus, art. 38 kalastuksen 
ympäristöinvestoinnit, art. 39 kalastuksen ympäristöinnovointi ja art. 47 vesiviljelyn innovointi.

Suomen meripolitiikan linjauksissa meripolitiikan kärjiksi on valittu merten suojelu, merilogistiikka, 
meriklusteri ja merellinen tuotanto. Kaikkiin näihin kärkiin liittyvät horisontaalisina teemoina 
automatisaatio, digitalisaatio ja data; osaaminen, tutkimus ja koulutus; EU- ja kansainvälinen 
vaikuttaminen; turvallinen toimintaympäristö; sekä rahoitus. YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman 
Agenda 2030 tavoitteet ja kestävän sinisen kasvun periaatteet ohjaavat kaikkia esitettyjä 
toimia. Valtioneuvoston kanslia asetti 24.10.2016 eri ministeriöitä edustavan Itämeri- ja meripolitiikan 
ohjausryhmän valmistelemaan valtioneuvoston Itämeri-selonteon päivittämistä sekä kehittämään ja 
koordinoimaan kansallista meripolitiikkaa. Työn ensimmäisessä vaiheessa ohjausryhmä laati Suomen 
Itämeren alueen strategian. Vuoden 2019 meripolitiikan käyttösuunnitelman perusteella aloitettiin kaksi 
hanketta, jotka molemmat tukevat Itämeri-strategiaa. Meripolitiikan kehittäminen -hankkeessa laaditaan 
Suomen meripolitiikan linjausten pohjalta meripolitiikan toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on 
edistää meripolitiikan linjausten ja EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimeenpanoa. Merialuesuunnittelu - 
kestävän sinisen kasvun alueelliset vuorovaikutteiset muutosfoorumit -hankkeessa tavoitteena on tukea 
merialuesuunnittelua muutosfoorumien avulla. Muutosfoorumit tukevat myös Suomen sinisen biotalouden 
kasvusuunnitelman, Suomen Itämeren alueen strategian sekä Suomen merenhoitosuunnitelman ja muiden 
keskeisten merialueita koskevien strategisten ohjelmien tavoitteiden toteuttamista. Meripolitiikan varojen 
monivuotinen käyttösuunnitelma löytyy 
osoitteesta https://vnk.fi/documents/10616/3450990/Euroopan+meri-
+ja+kalatalousrahaston+yhdennetyn+meripolitiikan+varojen+monivuotinen+k%C3%A4ytt%C3%B6suun
nitelma.pdf/b4cf9138-e33e-4c98-8b45-a416ed87e974/Euroopan+meri-
+ja+kalatalousrahaston+yhdennetyn+meripolitiikan+varojen+monivuotinen+k%C3%A4ytt%C3%B6suun
nitelma.pdf/Euroopan+meri-
+ja+kalatalousrahaston+yhdennetyn+meripolitiikan+varojen+monivuotinen+k%C3%A4ytt%C3%B6suun
nitelma.pdf. Suomen Itämeri-suurlähettiläs on jäsenenä meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmässä. 

Suomen Baltfish-puheenjohtajakaudella perustettiin EMKR-alatyöryhmä helpottamaan toiminnan 
koordinaatiota jäsenmaiden välillä. Ryhmän tavoitteena on tunnistaa yhteistyömahdollisuuksia 
tutkimuksessa ja innovaatiohankkeissa, edistää rajat ylittävää yhteistyötä Itämeren alueella, levittää tietoa 
hyvistä käytännöistä EMKR:n toimeenpanossa sekä käsitellä muita mahdollisia yhteistyöaloitteita. 

  Itämeri-strategia (EUSBSR)
  Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia (EUSDR)
  Adrian- ja Joonianmeren aluetta koskeva EU:n strategia (EUSAIR)?
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  Alppien aluetta koskeva EU:n strategia (EUSALP)
  Atlantin merialuestrategia (ATLSBS)
  WestMED-merialuestrategia (WestMED)
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EUSBSR

Tavoitteet, politiikan alueet ja horisontaaliset toimet, joihin ohjelma olennaisesti liittyy:

Tavoitteet
 1 - Merensuojelu
 2 - Alueen yhdistäminen
 3 - Hyvinvoinnin lisääminen

Politiikan alat
 4.1 - Biotalous
 4.2 - Kulttuuri
 4.3 - Koulutus
 4.4 - Energia
 4.5 - Vaaratekijät
 4.6 - Terveys
 4.7 - Innovointi
 4.8 - Ravinteet
 4.9 - Turvallisuus
 4.10 - Turvallisuus
 4.11 - Laivat
 4.12 - Matkailu
 4.13 - Liikenne

Monialaiset toimet
 5.1 - Valmiudet
 5.2 - Ilmasto
 5.3 - Naapurit
 5.4 - Maankäytön suunnittelu
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Toimet tai mekanismit, joiden avulla ohjelma linkittyy paremmin Itämeri-strategiaan

A. Osallistuvatko makroalueelliset koordinaattorit (pääasiassa kansalliset koordinaattorit, 
politiikan alojen koordinaattorit, horisontaalisten toimien koordinaattorit tai 
ohjauskomiteoiden/koordinointiryhmien jäsenet) ohjelman seurantakomiteaan?

Kyllä      Ei  

Nimi ja tehtävänimike

Jussi Soramäki, Valtioneuvoston kanslia, Meripolitiikan rahoituksen ohjausryhmän puheenjohtaja

B. Onko valintakriteereissä annettu lisäpisteitä Itämeri-strategiaa tukeville erityistoimenpiteille?

Kyllä     Ei  

a) Onko suunniteltu Itämeri-strategiaan (EUSBSR) liittyviä kohdennettuja ehdotuspyyntöjä?

Kyllä     Ei  

b) Kuinka montaa makroalueellista hanketta/tointa ohjelmalla tällä hetkellä tuetaan? (Lukumäärä)

0

c) Onko lisäpisteitä/bonusta annettu hankkeelle/toimelle, jolla on merkittävä makroalueellinen 
merkitys tai vaikutus? Jos kyllä, tarkentakaa (1 täsmällinen virke)

d) Muut toimet (esim. suunnitellut strategiset hankkeet). Tarkentakaa (1 täsmällinen virke)

C. Onko ohjelma sijoittanut EU-rahoitusta Itämeri-strategiaan (EUSBSR)?:

Kyllä     Ei  

Onko ohjelmanne tarkoitus sijoittaa Itämeri-strategiaan (EUSBSR) tulevaisuudessa? Tarkentakaa 
(1 täsmällinen virke)

Ei

D. Itämeri-strategian (EUSBSR) suhteen saavutetut tulokset (ei saatavilla vuodelle 2017)

E. Keskittyykö ohjelmanne Itämeri-strategian alatavoitteisiin (jotka vastaavat erityistavoitteita ja 
indikaattoreita) Itämeri-strategian toimintasuunnitelmassa esitetyllä tavalla? (Ilmoittakaa tavoite ja 
indikaattori)
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ASIAKIRJAT

Asiakirjan otsikko Asiakirjan tyyppi Asiakirjan 
päivämäärä

Paikallinen 
viite Komission viite Tiedostot Lähetyspäivämäärä Lähettäjä

Yleistajuinen tiivistelmä vuoden 2019 
täytäntöönpanokertomuksesta

Yleistajuinen 
tiivistelmä

22.12.2020 Ares(2020)7997990 Yleistajuinen tiivistelmä vuoden 2019 
täytäntöönpanokertomuksesta 

30.12.2020 nhalotim
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VIIMEISIMMÄT VARMENTAMISTULOKSET
Vakavuus Koodi Viesti

Info Täytäntöönpanokertomuksen versio on varmennettu


