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Kalataloushallinto turvaa 
kalakantojen elinvoimaisuuden, 
edistää yhteistyössä alan 
toimijoiden kanssa kalavarojen 
kestävää käyttöä sekä luo 
edellytyksiä niihin perustuville 
elinkeinoille ja vapaa-
ajankalastukselle

.LAHTI/ Ilkka Vesikko



Uusi EMKVR 2021-
2027

Neljä painopistettä
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”This is evolution not
revolution…” 

Komissaari Vella 

https://eur-
lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?u
ri=CELEX:32021R1139
&qid=1663320754788&

from=en

1) kestävän kalastuksen edistäminen 
ja meren elollisten luonnonvarojen 
säilyttäminen
2) unionin elintarviketurvan 
varmistamiseen osallistuminen 
kilpailukykyisen ja kestävän 
vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja 
kestävien markkinoiden avulla
3) kestävän sinisen talouden kasvun 
mahdollistaminen ja vauraiden 
rannikkoyhteisöjen tukeminen
4) kansainvälisen valtamerten 
hallinnoinnin vahvistaminen sekä 
turvallisten, turvattujen, puhtaiden ja 
kestävästi hoidettujen merten ja 
valtamerten mahdollistaminen.



Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahasto 2021-2027

Jorma Kirjavainen

 Ohjelman julkinen rahoitus 132 M€ Manner-Suomi + 8 M€ Ahvenanmaa

 Tuen myöntäjinä kalaELY-keskukset, maksatus Keha-keskus

 Sähköinen asiointijärjestelmä: Hyrrä

 Rahoitettavat kokonaisuudet:

– Kalatalouden yritysten investoinnit (kalastus, vesiviljely, jalostus ja 
kauppa)

– Yksityiset ja yleishyödylliset TKI-toimet + kalan menekinedistäminen

– Kalasatamien kehittäminen

– Ympäristötoimet ja kunnostukset

– Paikallinen kehittäminen (kalaleader-toiminta)

– EU-säädösten edellyttämä viranomaistoiminta (tiedonkeruu ja 
kalastuksen valvonta)

– Meripolitiikka (meriosaaminen ja –valvonta sekä 
rannikkovartiostoyhteistyö)



Vanhan EMKR-kauden (2014-2020) päättyminen

Jorma Kirjavainen

 Kaikki toimet pl. paikallinen kehittäminen siirretty 
määräaikaiseen hakumenettelyyn 1.1.2022 alkaen. 

 Määräaikaisia hakumenettelyjä voidaan avata, jos rahaa 
on jäljellä.

 Meneillään olevia hankkeita voi toteuttaa niille asetettuihin 
päättymisaikoihin asti. 

 Järvi-Suomeen myönnettiin 29 M€

 Alkutuotanto ja kalatalouden toimintaryhmät (KalaLeader) 
saavuttivat tavoitteet hyvin



EMKVR-kauden valmistelutilanne
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 EU-asetus 2021/1139 (7.7.2021)

 Kansallinen EMKVR-laki tuli voimaan 1.12.2021.

 VN-asetus annettu 8.7.2022

 Suomen ohjelma hyväksytty VN:ssä ja komissiossa. 

 Seurantakomitea hyväksyi viime viikolla valintakriteerit. 

 Kalaleader-ryhmät valittu, viralliset päätökset strategioiden 
hyväksymisestä tehty. 

 Kansalliset linjaukset vielä työstettävänä

 MMM ei ole jakanut määrärahoja Kala-Ely-keskuksille

 Lisätietoa nettisivuilla: https://merijakalatalous.fi/



EMKVR-valmistelun jatkotoimet

Jorma Kirjavainen

 Uudet yksinkertaistetut kustannusmallit 

 Rahoitusvälineet

 Uudet innovaatio-ohjelmat

 Hyljekorvausmalli

Lisäksi 
 Yritystukilain muutoksen jälkeen kalanjalostuksen 

investointeja voidaan nyt rahoittaa myös Euroopan 
aluekehitysrahastosta (EAKR)

 Kriisituki (ns.Ukrainatuki) 5 M€
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