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Perusidea: Innovaatio-ohjelma kasvun edistäjänä
Tavoitteena päämäärätietoinen, verkostomainen, itseohjautuva ja itseään 
korjaava kehitystyö

Yhteisesti määritetty
tavoitetila



Keskeisiä periaatteita
• Verkoston tulee muodostua julkisen ja yksityisen sektorin toimijoista

• Rahoituksen tulee kohdistua kehitystyöhön ja ongelmaratkaisuun, ei 
yleiseen hallinnointiin tai koordinointiin

• Pitkäjänteisen rahoituksen edellytyksenä tuloksellisuus 
• Ulkopuolinen arviointi
• Rahoitus kahdessa osassa 

• Toimiala arvioi jatkuvasti työtavan onnistumista ja kehittämisen 
painopisteitä (kehittämisryhmät)
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Innovaatio-ohjelmien 
vaikuttavuustavoitteet
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Kotimaisesta kalasta saatavan arvon 
lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

Tavoitteena on kotimaisen kalan arvon lisääminen kehittämällä uusia 
korkean lisäarvon tuotteita.

Erityisenä painopistealueena ovat silakka, kilohaili ja särkikalat. 
Tavoitteena on siirtää tai kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuvaa 
teknologiaa ja toimintatapoja kalasaaliiden täysimääräiseksi 
hyödyntämiseksi (elintarvikkeiden ohella mm. lisäravintoaineet ja 
lääkkeenkaltaiset yhdisteet). 
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Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden 
kehittäminen sekä kalastuksen jatkuvuuden 
turvaaminen
Tavoitteena on tutkimuksen ja kalastajien välisen verkoston tai verkostojen 
muodostuminen, mikä tukee alan yritystoiminnan kehittymistä ja alan jatkuvaa 
kehitystyötä sekä parantaa tutkimuksen vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Painopisteet:
1. Kalastuksen ekologisen kestävyyden ja taloudellisen kannattavuuden 
parantuminen ja edellytysten luonti kaupallisen kalastuksen yritystoiminnan 
jatkuvuudelle.
2. Kestäviä ratkaisuja hylkeiden (ml. saimaannorpan) ja merimetson kalastukselle 
aiheuttamien vahinkojen ehkäisemiseen.
3. Tutkimuksen vaikuttavuuden ja tiedonkeruujärjestelmien kustannustehokkuuden 
kehittäminen yhteistyön avulla.



Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma

Vesiviljelyn kestävä ja markkinalähtöinen kasvu sekä kasvun kestävyyden 
objektiivinen arviointi ja seuranta.

Erityistavoitteena, että Suomeen muodostuu vesiviljelyalan 
kehittämisverkosto sekä vahvoja julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuusrakenteita ja liiketoimintaekosysteemejä, jotka voivat 
kilpailukykyisesti tarjota tuotteita, osaamista ja teknologioita kotimaan ja 
vientimarkkinoiden kysyntää vastaavasti. 
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Markkinointiohjelma

Kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-aseman ja arvon 
parantaminen, kalatalouden toimialan julkisuuskuvan parantuminen sekä 
kalatuotteiden viennin lisääminen ja kalatalouden yritysten 
kansainvälistymisen edistäminen.
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Kalatalouden ympäristöohjelma

Kalavarojen elinvoimaisuuden, tuoton ja kestävän hyödyntämisen 
parantaminen tukemalla kalavarojen luontaisen lisääntymisen edellytyksiä. 
Tietoon perustuvan alueellisen suunnittelun ja kalastuksen säätelyn avulla 
kalastuksen kestävyyden ja taloudellisen tuloksen parantaminen.

Uusia menetelmien kehittäminen laitoskantojen villiinnyttämiseksi ja 
luonnossa menestyvien istukkaiden tuottamiseksi yhteistyössä alan yritysten 
kanssa. 
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Innovaatio-ohjelmien arviointi ja 
jatkosta päättäminen

• Arviointi käynnistetään mahdollisimman pian 

• Keskeiset arvioitavat asiat:
• Onko uudella toimintamallilla saavutettu tavoiteltuja hyötyjä eli onko rahoitus saatu 

kohdistettua entistä tehokkaammin ja joustavammin kehitystyöhön ja ongelmien 
ratkaisuun 

• Ovatko innovaatio-ohjelmat saavuttaneet vaikuttavuustavoitteensa ja onnistuneet 
painopisteiden valinnassa

• Toimialan arvio työtavan onnistumisesta, painopisteiden valinnasta ja 
tavoitteiden saavuttamisesta on keskeisessä asemassa

• Yrittäjien/yritysten näkemykset innovaatio-ohjelmien vetäjille, arvioijille ja 
kehittämisryhmien arviot

• Arviointi pyritään toteuttamaan niin, että innovaatio-ohjelmien jatkosta 
voitaisiin päättää keväästä 2019 lähtien
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Kiitos!
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