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Toteutussuunnitelma

• Edistämisohjelmassa kuvataan kunkin strategisen valinnan mukaisesti 
käynnistettävät toimenpiteet. Toimenpiteiden toteuttaminen eli 
aikataulut, vastuut ja rahoitus kuvataan tarkemmin tässä 
toteutussuunnitelmassa.

• Toteutussuunnitelma on ns. elävä asiakirja, jota päivitetään 
säännöllisesti yhdessä toimialan ja sidosryhmien kanssa kirjaamalla 
toimenpiteiden toteutuksen tilanne ja toteutustapa. Siihen voidaan 
lisätä myös myöhemmin käynnistettäviä edistämisohjelman mukaisia 
toimia.

• Edistämisohjelman vaikutusten seuranta toteutetaan osana EMKVR-
ohjelman jatkuvaa arviointia ja ennakointia. Tästä vastaa 
Luonnonvarakeskus.
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Edistämisohjelman strategiset 
valinnat

1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden 
vahvistaminen

2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana

3. Alkutuotannon edellytysten parantaminen

4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan
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1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden 
vahvistaminen

Toimenpide Tilanne Toteutustapa Aikataulu Rahoitus

Perustetaan kotimaisen kalan vaikuttajaverkosto

Valmis MMM kutsuu vaikuttajaverkoston koolle. Ellun Kanat fasilitoi
verkoston toimintaa.

Käynnistys 10/2021, 
toiminta jatkuva

HO-rahoitus ja 
EMKVR

Käynnistetään ja vakiinnutetaan kotimaisen 
kalan challenge-kilpailu

Käynnissä Innovaatiokilpailu vuona 2022 osana innovaatiopäiviä. 
Kokemusten perusteella jatko. Kokeilu 2022

HO-rahoitus ja 
EMKVR

Kotimaisen kalan käyttöä vauhditetaan julkisilla 
hankinnoilla

Käynnissä Ammattikeittiöiden, kalatalousalan ja tutkimuksen 
vuoropuhelun tiivistäminen. Jatkuva työ yritysten ja 
ammattikeittiöiden tarpeiden mukaisesti

Käynnistynyt 2021. 
Jatkuva työ. EMKVR

Selvitetään mahdollisuuksia parantaa 
kalatuotteiden markkina-asemaa

Ei aloitettu Selvitys osana ilmastoruokaohjelman toimea "parantaa 
kestävien kala- ja kasvisruoan asemaa"

Selvitys vuonna 
2022. Toimet 2023=> HO/EMKVR

Kerätään tietoa kuluttajatrendeistä Ei aloitettu Vuosittainen kyselytutkimus

Varmistetaan kalatuotteiden turvallisuus

Käynnissä
Virkatyönä MMM:n toimesta, ravitsemusneuvottelukunta 
sekä tietopohjan vahventaminen VN teas-hankkeeen 
avulla.

VN-teas hanke 
käynnistetty VN-teas

Käynnistetään kalojen elintarvikelaadun 
kehittämisohjelma

Käynnissä Pitkäjänteinen ja tavoitteellinen panostus laadun 
kehittämiseen. Suunnittelu 2022 osana innovaatio-
ohjelmien suunnittelua. Integroidaan osaksi 
markkinointiohjelmaa uudella ohjelmakaudella.

Suunnittelu 2022 ja 
toteutus 2023 EMKVR



2. Uudistuminen kasvun 
vauhdittajana

Toimenpide Tilanne Toteutustapa Aikataulu Rahoitus

Uudistumista tuetaan innovaatio-ohjelmilla ja 
Euroopan meri-, kalatalous- ja 
vesiviljelyrahaston rahoituksella

Käynnissä
Nykyisten innovaatio-ohjelmien toteutus. Uusien 
ohjelmien suunnittelu vuonna 2022 ja käynnistys vuoden 
2023 alusta. 

Suunnittelu 2022 ja 
toteutus 2023 => EMKVR

Yritysten kehitystyötä vauhditetaan 
innovaatioseteleillä ja korotetulla 
investointituella. 

Käynnissä Sisällytetään linjaus uuden rahoituskauden 
rahoitustuotteisiin ja periaatteisiin. Säädetään 
toteutuksesta VN-asetuksella.

Ohjelma 2022. 
Tarkempi 
suunnittelu ja VN-
asetus syksy 2022. EMKVR

Vesiviljelyn kestävän kasvun tukemiseksi 
luodaan kannustimia ravinnepäästöjä 
vähentäville ja kiertotalouteen perustuville 
ratkaisuille. 

Valmis
Vesiviljelyn sähköveron ja polttoaineen valmisteveron 
alentaminen valmisteverolakia muuttamalla. Valmis Virkatyö

Vauhditetaan vajaasti hyödynnettyjen kalojen 
sekä teollisuuden sivuvirtojen jalostusasteen 
nostamista. 

Käynnissä
Korotettu investointituki EMKVR-ohjelmassa sekä 
asetuksen valmistelussa. 1 milj. euron kehittämisrahoitus 
keväällä 2021.

Ohjelma ja asetus 
2022. EMKVR

Tuetaan kalatuotteiden jalostusta ja vientiä. 

Valmis
Muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi annettua lakia (9/2014) siten, että 
jalostusteollisuus tulee soveltamisalan piiriin. Valmis

Kehitetään kalatalouden koulutusta ja 
osaamista. 

Ei aloitettu

Käynnistetään Älykäs kalatalous -
hankekokonaisuus toimialan tehokkuuden 
parantamiseksi digitalisaation ja tiedon 
hyödyntämisen avulla. 

Käynnissä

Toimialan osallistava suunnittelu osana uusien 
innovaatio-ohjelmien suunnittelua. Toteutus 
suunnitelman mukaan erillisenä tai osana innovaatio-
ohjelmia.

Ohjelma ja 
suunnittelu 2022. 
Toteutus 2023 =>

EMKVR sekä 
muut 
rahoituslähteet 



3. Alkutuotannon edellytysten 
parantaminen

Toimenpide Tilanne Toteutustapa Aikataulu Rahoitus

Päivitetään merialueen sijainninohjaussuunnitelma. 

Ei aloitettu
Päivitetään vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma karttapohjaiseksi 
työkaluksi, joka mahdollistaa ajantasaisen tiedon hyödyntämisen 
toiminnan suunnittelussa ja lupien arvioinnissa. Käynnistys 2022

Merialueen vesiviljelytoiminnan ympäristöluvissa ja 
valvonnassa selvitetään mahdollisuutta soveltaa 
päästöperusteista ympäristölupaa. 

Käynnissä Selvitystyö luvituksen valvonnasta. Ohjeistuksen laatiminen toimijoille ja 
valvojille.

Valvonnan selvitys 
valmis. Ohjeistus 
syksy 2022

Kehitetään kannustimia vesiviljelyyn siten, että 
ympäristövaikutuksia pienentävät toimet 
mahdollistaisivat kestävän kasvun. 

Käynnissä

Alustavat selvitystyöt innovaatio-ohjelman ja Vesimallit-hankkeen 
puitteissa. Selvitystyön perusteella mahdollisten kannustimien 
realistisuuden arviointi ja tarkemman selvitys- ja valmistelutyön 
käynnistäminen mahdollisuuksien mukaan. Jatkuva

Parannetaan kalan omavaraisuutta ja 
huoltovarmuutta

Käynnissä
Tutkimus ja hallinto yhdessä toimialan kanssa laativat suunnitelman 
kalatalouden huomisoimiseksi kansallisissa ja alueellisissa 
varautumissuunnitelmissa.

Selvitystyö vuonna 
2022. Jatkuva 
toiminto.

Kehitetään kalan pyynti-, logistiikka- ja 
käsittelyprosesseja. 

Ei aloitettu Otetaan huomioon tukipolitiikan suunnittelussa sekä uusien innovaatio-
ohjelmien suunnittelussa. 

Suunnittelu ja 
toteutuksen 
käynnistys 2022 EMKVR

Tuetaan sukupolvenvaihdoksia ja uusien yrittäjien 
tuloa alalle. 

Käynnissä
Uusien kalastajien aloitustukijärjestelmän sekä lainantakaus. 

Suunnittelu syksy 
2022 ja toteutuksen 
käynnistys 2023 EMKVR

Kehitetään ratkaisuja vahinkoja aiheuttavien 
eläinten aiheuttamiin ongelmiin. 

Käynnissä
Korotettu investointituki vahinkojen ehkäisemiseen. Otetaan huomioon 
tukipolitiikan suunnittelussa ja tukien suuntaamisessa kehittämis- ja 
investointitoimiin. Jatkuva

EMKVR + 
rahoituslähtee
t

Kalastuslupien saatavuuden parantaminen.  

Käynnissä Hyvin kaupalliseen kalastukseen soveltuvien alueiden tunnistaminen 
KHS:ssa. Uusien toimintamallien tai kannusteiden kehittäminen sekä 
yhteistyön lisääminen vesialueiden omistajien ja kalastajien välillä. Jatkuva

Parannetaan edellytyksiä kalastuslaivaston ja -
alusten uudistamiselle. 

Ei aloitettu
Selvitys toimijakohtaisten kiintiöiden käytöstä lainantakauksina. 

Selvitystyö vuonna 
2022/2023



4. Kasvu perustuu vastuulliseen 
toimintaan

Toimenpide Tilanne Toteutustapa Aikataulu Rahoitus

Varmistetaan kalatalouden arvoketjun 
vastuullinen toiminta. 

Käynnissä

Hallinto varmistaa sääntelyllä, että kalakantoja 
hyödynnetään kestävästi ja että kalatuotteet ovat 
turvallisia. Valvontatoimilla varmistetaan kalan 
arvoketjua koskevien sääntöjen noudattaminen. Jatkuva

Jatketaan eri sidosryhmien ja viranomaisten 
välistä rakentavaa vuoropuhelua. 

Käynnissä

Sektoreiden kehittämisyhmien toiminta sekä muut 
laajapohjaiset työryhmät ja verkostot. Yhteiskunnallisten 
vuoropuhelun lisääminen ja laajemman kansallisen 
tahtotilan saavuttaminen. Jatkuva

Selvitetään uusien rahoituskeinojen ja 
tulosperusteisten rahoitus- ja hankintamallien 
käyttöä kalavarojen ja vesiympäristön tilaa 
parantavien toimien rahoittamisessa. 

Käynnissä

Ympäristöohjelmassa selvitetään uusia rahoitusmalleja, 
jotka perustuvat tulosten perusteella tapahtuviin 
maksuihin sekä malleja, jotka hyödyntävät sijoitusrahaa 
toimien toteuttamisessa. Toteutus selvitysten 
perusteella.

Selvitykset 2022 ja 
toteutus 2023

EMKVR ja muut 
rahoituslähteet

Panostetaan määrätietoisesti 
ympäristötoimiin. 

Käynnissä EMKVR:n strategian yksi painopiste ja oma 
rahoituskokonaisuus. Jatkuva

EMKVR ja muut 
rahoituslähteet

Laaditaan määritelmä itämerirehulle ja 
edistetään sen käyttöä

Käynnissä

Ympäristöministeriön tilaama selvitystyön toteutus. 
Määritelmän ja käytön edistämisestä sopiminen 
yhteistyössä rehuteollisuuden, toimialan, tutkimuksen ja 
hallinnon kanssa. 

Valmis viimeistään 
vuoden 2022 
lopussa.

Toteutetaan kalojen hyvinvointiohjelma

Käynnissä
Käynnistys kansallisella rahoituksella vuonna 2022. 
Kalojen hyvinvointiteema otetaan huomioon uusien 
innovaatio-ohjelmien suunnittelussa ja toteutuksessa. 

Suunnittelu 2022 ja 
toteutuksen 
käynnistys 2023

Kansallinen 
biotalousraha 
ja EMKVR

Kalavarojen tilan parantamista edistetään 
tukemalla vapaaehtoisia toimia

Käynnissä

Ympäristöohjelman puitteissa selvitetään 
mahdollisuudet vauhdittaa hallinnollisesti kevyillä 
rahoitustuotteilla vapaaehtoisia kunnostustoimia. 
Toteutus selvitysten perusteella. Selvitys 2022

EMKVR ja muut 
rahoituslähteet


