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Sisävesikalastuksen keskeiset 

kehittämiskohteet (RL 20.4.2018)

• Pyyntimuotojen/pyydysten kehittäminen

- Innovaatio-ohjelman toimenpiteet

• Kalan käsittelyn kehittäminen

• Innovaatio-ohjelman toimenpiteet

• Kalastajien vesille pääsy

• Rahoitusvälineet (takaus- yms. Tuet)

• Tiedon saatavuuden parantaminen

• Arvoketjun toiminnan tehostaminen
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Mitä ovat 

rahoitusvälineet? 

• Takaisinmaksettavia (lainat, takaukset 
ja pääomarahoitus)

• Ovat uudistuvia, ts. takaisinmaksettu 
rahoitus jäsenmaiden uudelleen 
käytettävissä

• Sopivat taloudellisesti kannattaviin 
hankkeisiin, ts. niihin, joiden voidaan 
olettaa tuottavan tarpeeksi tuloja tai 
säästöjä tuen maksamiseksi takaisin; 

• Saatavilla olevan rahoituksen määrää 
voidaan kasvattaa erityisesti 
toimialoilla/alueilla, joilla on ongelmia 
rahoituksen saatavuudessa;

• Hyödynnettävissä täydentävästi 
avustusten kanssa; 

• Kansalliset pankit, kansainväliset 
organisaatiot tai rahoituslaitokset ja 
hallintoviranomaiset voivat hallinnoida 
niitä



Hallintomallit
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Ennakkoarviointi



• Ennen rahoitusvälineiden käyttöönottoa tulee tehdä ennakkoarviointi, joka 

sisältää mm. markkina-analyysin ja ehdotuksen rahoitusvälineiden 

toteuttamiseksi. 

• Gaia consulting Oy valittiin tarjouskilpailun perusteella toteuttamaan 

rahoitusvälineiden käyttöönottoa edellyttävän ennakkoarvioinnin.
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Markkina-
analyysi

• Epätyydyttävät investointitilanteet ja investointitarpeet

• Lisäarvo ja yhdenmukaisuus muiden instrumenttien 
kanssa.

• Vipuvaikutus

• Opit muualta

Toteuttaminen 
ja hallinto

• Ehdotus investointistrategiasta

• Odotetut tulokset, indikaattorit

• Määräykset joiden nojalla on mahdollista tarpeen 
mukaan päivittää ja ajantasaistaa ennakkoarviointia
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Ennakkoarviointi 

valmistuu kesällä 2019

Ennakkoarvioinnin valmistuminen 

edellyttää myös panosta kentältä. 

Vastatkaa siis kyselyihin ja 

haastatteluihin! 



Ennakkoarvioinnin pohjalta päätetään 

rahoitusvälineiden käyttöönotosta

• Toimialalta on tullut toiveita rahoitusinstrumenttien käyttöön:

• Pienimuotoinen ja pelaginen kalastus, vesiviljely ja suuret jalostusinvestoinnit.

• Tarve erityisesti pitkäkestoisille lainoille (10-15 vuotta) ja lainantakauksille.

• Viro on tällä hetkellä ainut maa, jolla on rahoitusvälineet käytössä 

EMKR:sta. Heillä on erittäin positiiviset kokemukset 

rahoitusinstrumenteista.

• Selvityksen perusteella arvioidaan käyttöönoton tarve, mahdolliset 

käyttökohteet sekä aikataulu.

• Tähtäin erityisesti ohjelmakaudelle 2021-2027. 
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Mitä muuta ministeriössä on 

meneillään? 

• Tulevan ohjelmakauden valmistelut: https://merijakalatalous.fi/meri-ja-

kalatalousrahasto/tuleva-ohjelmakausi/

• Euroopan meri- ja kalatalousrahasto säilyy seuraavallakin ohjelmakaudella. Asetuksia 
käsitellään parhaillaan EU:n neuvostossa sekä parlamentissa. 

• Suomen toimintaohjelman valmisteluun ollaan parhaillaan asettamassa työryhmää.

• EU puheenjohtajuuskauden valmistelut:

• Suomi on EU:n puheenjohtajamaa heinäkuusta joulukuuhun. Tämä vie paljon 
resursseja ministeriössä. 

• EU:ssa neuvotellaan mm. Itämeren ja Atlantin kalastuskiintiöistä, valvonta-
asetuksesta ja EMKR asetuksesta. 
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Kiitos!


