
Lausuntoyhteenveto Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 

Suomen ohjelmasta 2021–2027 
 

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) Suomen ohjelmasta 2021–2027 ja sen 

ympäristöselostuksesta pyydettiin lausuntoja ajalla 16.12.2021–23.1.2022. Lausunnot pyydettiin 

toimittamaan lausuntopalvelu.fi:ssä, valtioneuvoston sähköisessä asianhallintajärjestelmässä (VAHVA) tai 

sähköpostitse maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon. Määräaikaan mennessä saapui 30 lausuntoa. 

Määräajan päätyttyä saapui vielä kolme lausuntoa. Kaikki lausunnot on julkaistu valtioneuvoston 

hankeikkunassa (https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM019:00/2019). Lausuntoja saatiin ministeriöiltä, 

maakunnan liitoilta, viranomaisilta, järjestöiltä ja yrityksiltä. Lausunnon antaneet tahot on lueteltu liitteessä 

1.  

Ahvenanmaa järjesti ohjelmasta alueellaan oman lausuntokierroksen.  

Tässä yhteenvedossa kuvataan ensin lausuntokierroksella saatu lausuntopalaute tiivistetysti. Viimeisessä 

kappaleessa esitetään, miten palaute on otettu huomioon ohjelman viimeistelyssä.  

 

1. Yleinen palaute ohjelmasta 
Lausuntopalaute oli pääosin positiivista. Ohjelma-asiakirjaa pidettiin onnistuneena kokonaisuutena, jossa 

toimialan keskeiset haasteet on tunnistettu oikein ja niihin on esitetty ratkaisuja. 

Valmisteluprosessi sai kiitosta avoimuudesta: keskeiset sidosryhmät ovat päässeet vaikuttamaan ohjelman 

sisältöön jo valmisteluvaiheessa. Tämän vuoksi lausuntopalautteessakaan ei esitetty suuria muutoksia 

ohjelma-asiakirjaan. Eniten muutosehdotuksia esitettiin rahoituksen jakautumiseen eri toimintalinjoille. 

 

2. Palaute strategiasta  
Strategiaa pidettiin pääosin hyvänä ja selkeänä kokonaisuutena. Lausunnoissa kiitettiin strategian olevan 

tasapainoinen ja huomioivan sekä elinkeinojen kehittämisen että ympäristönäkökulmat kattavasti.  

Strategiset valinnat saivat paljon kiitosta: ympäristökysymysten vahva painotus ohjelman läpileikkaavana 

teemana, eläinten hyvinvoinnin esiin nostaminen sekä pyrkimys lisätä etenkin silakan ja vajaasti 

hyödynnettyjen kalojen elintarvikekäyttöä nähtiin myönteisinä asioina. WWF kuitenkin esitti, että 

biodiversiteettitavoitteita tulisi tarkentaa ja konkretisoida.  

Suomen Ammattikalastajaliitto esitti huolensa ympäristönsuojelutoimien ja kalastuksen säätelyn 

vaikutuksista kalastusmahdollisuuksiin sekä hylkeiden ja merimetsojen vaikutuksesta kalakantoihin. 

Suomen Kalankasvattajaliitto piti strategiaa tasapainoisena ja painotti, että elinkeinojen tukemisen tulee 

olla ohjelman keskeinen painopiste. Kalatalousasioita käsittelevien ELY-keskusten yhteislausunnossa 

nostettiin esiin, että kalataloudellisiin kunnostuksiin ja uhanalaisten lajien suojeluun on saatavissa muutakin 

rahoitusta, ja siksi EMKVR-ohjelman varoja voisi suunnata enemmän elinkeinokalatalouden 

ympäristöongelmia koskeviin tutkimushankkeisiin, liittyen esimerkiksi vesiviljelyn päästöihin. 

Kalan laadun kehittämisohjelman käynnistäminen sai laajaa kannatusta. Aiempien innovaatio-ohjelmien 

jatkoa pidettiin lausunnoissa tärkeänä, ja niiden muuttamista aiempaa yrityslähtöisemmiksi sai kannatusta. 

Myös innovaatio- ja koulutusseteleitä pidettiin hyvinä avauksina. Ohjelman strategiaan toivottiin kuvausta 

rahaston yhteensovittamisesta muiden EU:n rahoituskanavien kanssa.  

https://mmm.fi/hanke2?tunnus=MMM019:00/2019


 

3. Palaute toimintalinjoista  

Toimintalinja 1: Kalastus, valvonta ja tiedonkeruu 
Muiden muassa Suomen Ammattikalastajaliiton sekä kalatalousasioita käsittelevien ELY-keskusten 

lausuntojen mukaan toimintalinjasta 1 rahoitettavat tarpeet ja toimenpiteet on tunnistettu hyvin. Suomen 

Ammattikalastajaliitto piti rahoitusvälineiden käyttöönottoa tärkeänä. SEY Suomen eläinsuojelu kiinnitti 

huomiota hoitokalastussaaliiden elintarvikekäytön lisäämiseen sekä eläinten hyvinvointinäkökulmaan 

kalastusalusten modernisoinnissa. Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalueen lausunnossa esitettiin 

hylkeiden metsästyksen lisäämistä tuettavien toimien listalle.  

Erityistavoitteessa 1.6. esitettyjä toimia pidettiin pääosin hyvinä ja niille osoitettua rahoitusta tärkeänä. 

Biodiversiteetin suojelun merkitystä korostettiin ja sen nähtiin palvelevan myös kalastuksen tarpeita 

kalakantojen elinvoimaisuuden ja niiden elinympäristöjen säilymisen kautta. Ympäristöministeriö piti 

toimenpiteen 1 rahoituksen kohdentamista perusteltuna, kun taas Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF:n 

lausunnoissa toivottiin, että myös uusien suojelualueiden perustamista voitaisiin rahoittaa.  

Tiedonkeruun ja valvonnan rahoituksen tärkeyttä korostettiin Luonnonvarakeskuksen ja Varsinais-Suomen 

liiton lausunnoissa. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esitti tiedonkeruun laajentamista muihinkin kuin nyt 

esitettyihin vaelluskalalajeihin. Suomen ympäristökeskuksen ja WWF:n mukaan lisätietoa tarvitaan myös 

sisävesien kalakantojen tilasta. THL esitti tiedonkeruun laajentamista eri kalalajien vierasainepitoisuuksien 

seurantaan.  

 

Toimintalinja 2: Vesiviljely, jalostus ja kauppa 
Vesiviljelyn kasvutavoitteita pidettiin osin epärealistisina Itämeren heikon tilan vuoksi. Erityisesti 

korostettiin uusien teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Rehunkehitys nähtiin myös hyvänä 

asiana. Levien ja simpukoiden kasvatus sekä kasvatettavien kalalajien monipuolistaminen saivat laajaa 

kannatusta. Eläinten hyvinvoinnin nostaminen esiin sai paljon kiitosta, mutta SEY Suomen eläinsuojelu 

toivoi lisähuomiota eläinten hyvinvointiin kiertovesikasvatuksessa. Kalan laadun kehittämistä pidettiin 

tärkeänä.  

Suomen kalankasvattajaliitto piti toimenpiteitä hyvinä, mutta toivoi poikaskasvatuksen parempaa 

huomioimista ohjelmassa. Myös Kalatalouden keskusliitto kiinnitti huomiota poikaskasvatuksen 

tukimahdollisuuksiin.  

Vesiviljelyn kasvussa eri toimijoiden vuoropuhelua ja hyvää yhteistyötä ympäristöhallinnon kanssa pidettiin 

tärkeinä. Useat lausunnonantajat pitivät tärkeänä myös vesiviljelyä koskevaa tutkittuun tietoon perustuvaa 

viestintää.  

Elintarviketeollisuuden mukaan kalanjalostus on huomioitu ohjelmassa hyvin.  

 

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen 
Lausunnoissa pidettiin paikallisen kehittämisen jatkumista ja riittäviä resursseja tärkeänä kalatalouden 

kehityksen kannalta. Myös kalaleader-ryhmien alueellisen kattavuuden laajentamista toivottiin. Paikallisen 

kehittämisen toimintalinjan nähtiin tuovan hyviä mahdollisuuksia myös ympäristötoimille, joskin haasteena 

nähtiin henkilöstöresurssien puute. Ympäristösektorin toivottiin myös olevan paremmin edustettuna 

paikallisella tasolla. Lisäksi nostettiin esille paikallisen kehittämisen ja valtakunnallisten innovaatio-

ohjelmien yhteistyön syventäminen sekä viestinnän mahdollisuudet.  



Toimintalinja 4: Meripolitiikka 
Myös meripolitiikan toimintalinjan osalta palaute oli pääosin myönteistä, mutta lausunnoissa esitettiin 

joitakin muutoksia rahoitettaviin kohteisiin. Esimerkiksi Metsähallituksen lausunnossa esitettiin HELCOM- ja 

ICES-tietokantojen kehitystyön jatkamista. Metsähallitus nosti myös esiin, että lintu- ja luontodirektiivi 

asettaa rajoituksia meripolitiikan rahoitukselle mereisten lajien ja luontotyyppien osalta. Suomen 

luonnonsuojeluliiton ja Suomen ympäristökeskuksen lausunnoissa toivottiin rahoitusmahdollisuutta 

öljyntorjuntakaluston kehittämiseen. Useissa lausunnoissa korostettiin meritiedon toimenpiteen tärkeyttä.  

Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan kestävä merenkulku sekä merenkulun digitalisaatio ja automaatio 

on huomioitu ohjelmassa hyvin. Sisäministeriön mukaan rannikkovartiostotoimintojen ja niiden yhteistyön 

sekä merialueiden valvonnan rahoitusmahdollisuudet tulisi säilyttää.  

 

Lisäksi lausuntopalautteessa esitettiin yksittäisiä huomioita ja tarkennusehdotuksia eri toimintalinjoihin.  

 

4. Muut palaute 
Ympäristöministeriön palautteen mukaan luonnon monimuotoisuuden suojelu on huomioitu ohjelmassa 

hyvin.  

Ympäristövaikutusten arviointia pidettiin palautteissa pääosin hyvänä, ja siihen esitettiin joitakin 

täydennysehdotuksia.  

 

5. Rahoituksen jakautumista koskeva palaute 
Sisävesiammattikalastajien liiton, Suomen Ammattikalastajaliiton ja Suomen kalankasvattajaliiton mukaan 

meripolitiikkaan, ympäristötoimiin, valvontaan ja tiedonkeruuseen ei pitäisi lisätä rahoitusta, jos se on pois 

elinkeinojen rahoituksesta. Myös Laitakarin kala esitti, että rahoitusta on kohdennettu liikaa kalastuksen 

valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan. Lisäksi Kalatalouden Keskusliiton ja Pohjois-Pohjanmaan 

liiton mukaan valvonnan ja tiedonkeruun rahoitusosuudet ovat liian suuria ja niiden sijaan tulisi painottaa 

enemmän elinkeinojen kehittämistä. Elintarviketeollisuusliitto piti ohjelmaluonnoksen rahoitusesitystä 

kannatettavana. Kalatalousasioita käsittelevien ELY-keskusten mukaan meripolitiikan rahoitus on 

ohjelmaluonnoksessa riittävän korkea.  

Suomen luonnonsuojeluliiton, sisäministeriön ja ympäristöministeriön mukaan meripolitiikan rahoitusta 

pitäisi nostaa aiemman ohjelmakauden 2014–2020 tasolle. Myös WWF:n mukaan meripolitiikan rahoitus 

on liian alhainen. WWF:n mukaan myös erityistavoitteeseen 1.6. suojelu- ja ennallistamistoimiin on varattu 

liian vähän rahoitusta.  

Luonnonvarakeskuksen mukaan tiedonkeruun rahoitustaso ei ole riittävä.  

Päijät-Hämeen liitto, Satakuntaliitto, Varsinais-Suomen liitto ja kalatalousasioita käsittelevät ELY-keskukset 

esittivät, että paikalliseen kehittämiseen on varattava riittävästi rahoitusta, jotta kalaleader-ryhmien 

toiminta voidaan turvata.  

Valtiovarainministeriö kannatti ohjelmaluonnoksen rahoitusesitystä.  

6. Lausuntopalauteen huomioiminen ohjelman viimeistelyssä 
Lausunnoissa esitettiin vain vähän konkreettisia ehdotuksia tai muutostoiveita varsinaiseen 

ohjelmatekstiin. Lisäksi EU-asetuksessa eri osioille asetetut merkkimäärärajoitukset asettivat haasteita 



lausuntopalautteen huomioimiselle. Erityisesti strategiassa ja perusteluosiossa lisäyksien tekeminen vaati 

aikaisemman tekstin poistamista.  

Lausuntopalautteen perusteella ohjelman strategiaan lisättiin lyhyt kuvaus EMKVR:n yhteensovittamisesta 

muiden rahoituslähteiden kanssa. Ympäristöhankkeiden osalta strategiaan lisättiin maininta, että uudet 

rahoitusmallit eivät sulje perinteistä hankerahoitusta pois. Lisäksi ohjelman seurantaa ja arviointia 

koskevaan kohtaan lisättiin maininta ympäristövaikutusten seurannasta.  

SWOT-analyysia päivitettiin lausuntopalautteen perusteella kalastuksen osalta täydentämällä kalakantojen 

elinvoimaisuuden heikentymistä koskevaa kohtaa sekä lisäämällä mainintoja kalastuksen 

elintarviketurvallisuudesta.  

Tunnistettujen tarpeiden osalta tehtiin seuraavat muutokset lausuntopalautteen perusteella: Kalastuksessa 

tarkennettiin tuottajaorganisaatioita koskevaa kohtaa sekä lisättiin maininta elintarviketurvallisuuteen 

liittyvistä EU-lainsäädännön mahdollisista muutoksista. Vesiviljelyssä täsmennettiin sijainninohjauksen 

kehittämistä koskevaa tarvetta. Paikalliseen kehittämiseen lisättiin tarve yhteistyön lisäämiseen innovaatio-

ohjelmien kanssa.  

Rahoitettavien toimenpiteiden osalta ohjelmassa on mainittu esimerkkejä teemoista, joihin rahoitusta 

voidaan suunnata. Niihin lisättiin lausuntopalautteen perusteella seuraavat: Kalastuksessa lisättiin 

kalasatamia koskevaan toimenpiteeseen maininta, että myös kasvatetun kalan maihintuontia ja logistiikkaa 

koskevat toimet olisivat tukikelpoisia. Vesiviljelyssä rahoitettavien toimien esimerkkilistaan lisättiin 

uhanalaisten kalalajien viljelyn kehittäminen. Meripolitiikkaan lisättiin ympäristövahinkojen torjunta sekä 

maininta siitä, että tuensaajina voivat olla muutkin julkiset toimijat kuin kohdassa erikseen luetellut tahot.   



Liite 1. Lausunnon antaneet tahot 
 

Lausunnon määräaikaan mennessä antoivat:  

Ala-Kemijoen ja Perämeren kalatalousalue 

Elintarviketeollisuusliitto ry 

Kalatalouden keskusliitto 

Keski-Pohjanmaan liitto 

Laitakarin kala 

Liikenne- ja viestintäministeriö 

Luonnonvarakeskus 

Metsähallitus 

Oulujärven kalatalousalue 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Päijät-Hämeen liitto 

Päivittäistavarakauppa ry 

Satakuntaliitto 

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry 

SEY Suomen eläinsuojelu 

Sisäministeriö 

Suomen Ammattikalastajaliitto ry 

Suomen Kalankasvattajaliitto ry 

Suomen luonnonsuojeluliitto 

Suomen Sisävesiammattikalastajien liitto ry 

Suomen ympäristökeskus 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Ulkoministeriö 

Uudenmaan liitto 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ympäristövastuualue 

Varsinais-Suomen liitto 

Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kalatalouspalvelut 



WWF Suomi 

Ympäristöministeriö 

 

Lausunnon määräajan päättymisen jälkeen antoivat:  

Lapin liitto 

Pyhäjärvi-instituutti ja Rauman kauppakamari 

Valtiovarainministeriö  


