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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

3

”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.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&qid=1663320754788&from=en


EMKVR-kauden valmistelutilanne

Jorma Kirjavainen

▪ EU-asetus 2021/1139 (7.7.2021)

▪ Kansallinen EMKVR-laki (977/2021)tuli voimaan 1.12.2021.

▪ VN-asetus (757/2022) annettu 8.7.2022

▪ Suomen ohjelma hyväksytty VN:ssä 22.2.2022 ja 

komissiossa 3.8.2022. 

▪ Seurantakomitea on hyväksynyt valintakriteerit. 

▪ Kalaleader-ryhmät valittu, viralliset päätökset strategioiden 

hyväksymisestä tehty. Toimintarahapäätökset tehty

▪ Päätöksenteko alkoi joulukuussa -22, tosin kansalliset 

linjaukset osin vielä työstettävänä.

▪ MMM jakoi EMVKR-määrärahat Kala-Ely-keskuksille

▪ Lisätietoa nettisivuilla: https://merijakalatalous.fi/

https://merijakalatalous.fi/


Jorma Kirjavainen, ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi



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)



Jorma Kirjavainen



Parlamentin ja neuvoston asetus 1139/2021

Jorma Kirjavainen

Tukea ei voida myöntää (art. 13.):

– kalastusaluksen kalastuskapasiteettia lisäävin toimiin 

▪koneteho (kW) ja bruttovetoisuusuus (BT)

– sellaisten laitteiden hankinta, jotka parantavat 

kalastusaluksen kykyä löytää kalaa

– kalastusalusten rakentaminen, hankinta tai tuonti

– uusien satamien rakentaminen

– investoinnit kalastusaluksiin, jotka ovat harjoittaneet 

kalastustoimintaa vähemmän kuin 60 päivää 

tukihakemuksen jättämisvuotta edeltävinä kahtena 

kalenterivuotena;



Kalastuksen investoinnit 40-50-60%

Jorma Kirjavainen

1)Saaliin arvon lisääminen ja laadun parantaminen aluksilla 

ja maissa

2)Aluksen modernisointi kalan laadun parantamiseksi

3)Työergonomia ja turvallisuus aluksilla ja maissa

4)Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

5)Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

6)Digitalisaatio ja automaatiot, 

7)Valikoimattomien pyydysten vaihto valikoiviin sulku ja 

saartopyydyksiin 

8)Moottorien vaihto ja energiatehokkuuden parantaminen 



Jorma Kirjavainen

▪ Kalastajan tukikelpoisuus: Oltava Y-tunnus. 2-ryhmän kalastaja, jos tarkoitus 
kasvattaa yritystoimintaa ja nousta ykkösluokkaan. Jos haluaa nousta 1 
luokkaan, niin katsotaan hankkeen yhteys tähän ja tarpeen vaatiessa 
pyydetään kehittämissuunnitelma (erityisesti alkavat kalastajat)

▪ Toiminnan monipuolistaminen: Tukijalkoja kalastuksen lisäksi mutta ei niin, 
että tulevaisuudessa yritys siirtyy kokonaan toiselle toimialalle. Ei pakko liittyä 
suoraan kalastukseen. Ei euromääräistä rajoitusta. Erityisesti pienimuotoiseen 
kalastukseen kalastajalle tukijalkoja.

▪ Tukea ei myönnetä korvausinvestointeihin!



Vesiviljelyn investoinnit 40-50%

Jorma Kirjavainen

▪ Toiminnan laajentaminen

▪ Kalojen terveys ja hyvinvointi



Jalostuksen investoinnit 20% -50%

Jorma Kirjavainen

▪ Arvon lisääminen ja laadun parantaminen (Kalan arvon 

lisääminen)

▪ Pakkausteknologia ja logistiikka

▪ Investoinnit ympäristövaikutusten minimoimiseksi (Esim. 

aurinkopaneelit)

▪ Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen 

(Datatiedon kerääminen ja hyödyntäminen)



Yritysten toteuttamat tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-

hankkeet (Ei ollut edellisellä ohjelmakaudella) 50%

Jorma Kirjavainen

▪ datan hyödyntämiseen kuluttajatiedon ja arvon 

lisäämisessä (TKI)

▪ energiatehokkuuden parantamiseen

▪ vajaasti hyödynnettyjen kalojen ja teollisuuden sivuvirtojen 

hyödyntämiseen

▪ uusien tuotteiden kehittämiseen ja jalostusarvon 

parantamiseen

▪ Kansainvälistymiseen (Myös yrityksille, aiemmin vain Pro-

kala)

▪ erilaiset koulutus- ja neuvontahankkeet



Tuen hakeminen Hyrrä 

-tietojärjestelmästä

▪ Tukea voidaan hakea ainoastaan 

sähköisesti – ei paperihakemuksia

▪ https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html

– Tunnistaudutaan 

pankkitunnuksilla 

Suomi.fi –palveluun

– Haku auennut  tiettyjen 

toimenpiteiden osalta 

4.3.2022

14 22.3.2022   |   Ville Turta

https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html


▪ Yritysten kehittämishankkeissa tuen määrä on enintään 50 %, pienimuotoisessa 

rannikko ja sv- kalastuksessa 60%,  kuitenkin enintään 200 000 euroa. 

▪ Kalastuksen ja vesiviljelyn investointihankkeissa tuen määrä on enintään 40 %(Väh. 75 

% itsekalastettua)

▪ Kalan jalostuksen ja tukkukaupan investointihankkeissa tuen määrä on enintään 20 %

Korotusperusteet (enimmäistuki 50 % avomeri, rannikko ja sv 60 %)

1)hanke perustuu korkeakoulun, tiedelaitoksen tai tutkimusorganisaation ja yrityksen yhteistyöhön;

2)hanke edistää merkittävästi vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai kalateollisuuden sivuvirtojen        

jalostamista elintarviketuotteiksi tai korkean lisäarvon tuotteiksi; 

3) kyse on ympäristön tilaa tai eläinten terveyttä ja hyvinvointia edistävästä hankkeesta

4)  kyse on pienimuotoisen rannikko- tai sisävesikalastuksen hankkeesta

15 22.8.2022   |   Ville Turta

Tukiprosentit/ Vna 757/2022 3. ja 4.§



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



26.1.202317 viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

Kalastuksen innovointi (art. 26; art. 44.3) 136 220,23

Tutkijoiden ja kalastajien kumppanuus (art. 28;  art. 44.3) 76 122,71

Terveys ja turvallisuus (art. 32;  art. 44.1.b) 216 517,48

Kalastuksen ympäristöinvestoinnit (art. 38;  art. 44.1.c) 198 444,19

Kalastusaluksen moottorinvaihto (art. 41.2; 44.1.d) 97 669,90

Saaliin arvon lisääminen (art. 42; 44.1.e) 1 747 616,35

Kalasatamien ja purkupaikkojen kehittäminen (art. 43.1,3; art. 44.1.f) 756 600,08

Vesiviljelyn innovointi (art. 47) 6 549 822,00

Vesiviljelyn investoinnit (art. 48.1.a-d, f-h) 14 276 950,92

Eläinten terveys ja hyvinvointi (art. 56) 262 173,55

Paikalliset kehittämishankkeet (art. 63) 1 687 613,58

Markkinoiden kehittäminen (art. 68) 131 300,00

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jalostus (art. 69) 2 270 891,91



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€, jäi puolet käyttämättä



MMM tulevaisuuskatsaus

Jorma Kirjavainen, ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi

•Etsitään keinoja kalatalouden kestävän yritystoiminnan lisäämiseksi 

”Kotimaisen kalan edistämisohjelman” mukaisesti.

•Varmistetaan kalatalouden kriittisten tuotantopanosten saatavuus ja 

kehitetään kalanviljelyn ympäristölupajärjestelmän joustavuutta pitäen

erityisesti silmällä huoltovarmuutta ja ruokaturvaa koskevat kriisitilanteet 

ja poikkeusolot. Selvitetään luomuvesiviljelyn mahdollisuudet

•Kohdennetaan T&K- ja investointitukia erityisesti vajaasti hyödynnettyjen 

silakka-, kilohaili- ja särkikalakantojen elintarvikekäytön lisäämiseksi. 
•Lisätään tutkimusta uusista ruuantuotannon menetelmistä, esimerkiksi vertikaaliviljelystä, 

kaupunkiviljelystä ja kalojen konttikasvatuksesta.



MMM tulevaisuuskatsaus

Jorma Kirjavainen, ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi

▪ Luonnonvaravirasto vastaa alan kasvaviin haasteisiin. 

MMM:n hallinnonalalle perustetaan uusi Luonnonvaravirasto 

kokoamalla ministeriön vastuulla olevia luonnonvarasektorin 

viranomaistehtäviä yhteen lukuun ottamatta 

Metsähallituksen tehtäviä. Tämä luonnonvara-alan toimija 

vastaa kattavasti toimintaympäristön kasvaviin haasteisiin, 

vahvistaa huoltovarmuutta ja vauhdittaa vihreää siirtymää. 

Luonnonvaravirasto yhdistää valtakunnallisuuden ja vahvan 

alueellisen läsnäolon sekä toteuttaa asiakaslähtöisesti 

viranomaistoimintaa ja elinkeinojen edistämistä. Viraston 

perustaminen selkeyttää hallinnon rakennetta ja turvaa 

yhtenäisen valtakunnallisen luonnonvara- ja 

ympäristötehtävien hallinnoinnin, selkeyttää julkisen vallan 

käyttöä sekä valtion ja yleisen edun edustamista.



YM tulevaisuuskatsaus

Jorma Kirjavainen, ELY-kalatalouspalvelut/Järvi-Suomi

▪ Perustetaan valtakunnallisen toimivallan omaava 

ympäristöllinen lupa-, ohjaus- ja 

valvontaviranomainen. Samassa yhteydessä laki 

ympäristöllisten lupamenettelyjen 

yhteensovittamiseksi päivitetään vastaamaan 

uutta viranomaisrakennetta.



Jorma Kirjavainen
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