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Jakelussa mainituille   

Päätös Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjel-
man 2021–2027 jatkuvista ja määräaikaisista hakumenettelyistä 
 
Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain (997/2021) 13 §:n mukaan tukea haetaan 
jatkuvassa tai määräaikaisessa hakumenettelyssä. Maa- ja metsätalousministeriö päättää jatkuvan hakume-
nettelyn piiriin kuuluvista toimenpiteistä ja määräaikaisten hakumenettelyjen avaamisesta. Kalatalouden pai-
kallisen toimintaryhmän rahoituskiintiöstä myönnettävän tuen osalta vastaava oikeus on kalatalouden paikalli-
sella toimintaryhmällä. 
 
Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa tällä päätöksellä Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 
Suomen ohjelmassa 2021–2027 käytettävät hakumenettelyt. Päätös ei koske kalatalouden paikallisten toimin-
taryhmien rahoituskiintiöistä rahoitettavia paikallisen kehittämisen hankkeita.  
 
Määräaikaisessa hakumenettelyssä olevat toimenpiteet 
 
Maa- ja metsätalousministeriö on päättänyt, että seuraaviin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston 
Suomen ohjelman 2021–2027 mukaisiin toimenpiteisiin myönnetään rahoitusta määräaikaisessa hakumenet-
telyssä:  
Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen 

• Kalastuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

• Kalasatamat ja purkupaikat 

• Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 

• Moottoreiden vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen 

• Kalastustoiminnan väliaikainen lopettaminen 

• Ympäristön ja kalavarojen tutkimus- ja kehittämishankkeet 

• Kalataloudelliset kunnostukset 

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa 

• Vesiviljelyn innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

• Kalan jalostuksen innovaatiot, kehittäminen ja neuvonta 

• Menekinedistäminen 

Toimintalinja 4: Meripolitiikka 

• Meriosaaminen 

• Merialueiden valvonta 

• Rannikkovartiostoyhteistyö 

Maa- ja metsätalousministeriö avaa määräaikaiset hakumenettelyt erikseen tehtävällä ilmoituksella.  
 
Jatkuvien hakumenettelyjen avaaminen 
 
Maa- ja metsätalousministeriö avaa tällä päätöksellä jatkuvan hakumenettelyn seuraaviin toimenpiteisiin 
4.3.2022 alkaen:  
Toimintalinja 1: Kestävä kalastus ja vesien elollisten luonnonvarojen ennallistaminen ja säilyttäminen 
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• Kalastuksen investoinnit 

• Investoinnit pyydysten valikoivuuteen ja suojaamiseen sekä eläinten hyvinvointiin 

• Tiedonkeruu 

• Valvonta 

Toimintalinja 2: Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa 

• Vesiviljelyn investoinnit 

• Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit 

Toimintalinja 3: Paikallinen kehittäminen 

• Kalaleader-toimintaraha 
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