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1) Kaupallisen kalastuksen tuet



Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto

• Rahaston tukien kohdentamisessa jäsenmailla entistä enemmän 
mahdollisuuksia ja vapauksia => ei tarkasti määriteltyjä tukitoimia, vaan 
lista kielletyistä tuista. 

• Kieltolistalla mm. investoinnit uusiin aluksiin ja suurelta osin muihinkin 
alusinvestointeihin sekä yritysostoihin

• Poikkeuksena kalastusaluksen ensimmäinen osto, johon liittyy paljon 
rajoitteita

• Komissiolta tulossa komission kalatalouden energiasiirtymäaloite 
maaliskuussa, mahdollisesti vaikutuksia tukimahdollisuuksiin

• EMKVR-tehtävien resurssipula on helpottamassa => kaupallisen 
kalastuksen kannalta tärkeiden tukijärjestelmien valmistelu pääsemässä 
käyntiin



Aloittavien kalastajien tuki (EMKVR)

• Kotimaisen kalan edistämisohjelmassa tunnistettu tarve => tukimallin 
valmistelu käynnistynyt

• Ala ja yritykset osallistetaan aktiivisesti suunnitteluun / työpaja 
suunnitteilla keväälle

• Käyttöönotto edellyttää neuvotteluita mm. komission kanssa, 
mahdollisesti muutoksia kansalliseen asetukseen

• Tavoitteena mahdollisimman kokonaisvaltainen tukijärjestelmä. Liittyy 
olennaisesti mm. valmisteilla oleviin rahoitusvälineisiin (mm. lainat ja 
takaukset)

• Tarpeet ja ideat tervetulleita



Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (EMKVR)

• Uuden korvaustukimallin valmistelu käynnistynyt, tehdyn arvioinnin ja 
viranomaiskokemusten läpikäynti

• Alan ja yrittäjien kuuleminen

• Tavoitteena hallinnollisesti mahdollisimman kevyt ja yksinkertainen 
tukijärjestelmä. Liittyy olennaisesti muihin toimiin hyljeongelmien 
ratkaisemiseksi.

• Mahdollisesti muutoksia kansalliseen asetukseen

• Haku pyritään avaamaan tänä vuonna



2) Muita kaupallisen kalastuksen 
kannalta olennaisia ajankohtaisia asioita



• Innovaatio-ohjelmat: Tutkimuksen ja kalastajien ohjelman jatko
• Kalastuksen kehittämistoimet, painopisteiden tunnistaminen ja toteuttaminen

• Panostus silakan ja sen ravintoverkon tutkimukseen
• Hyljeongelmaan haetaan ratkaisuja monipuolisesti

• Karkottimien kehittäminen, hylkeiltä suljetut alueet
• Hylkeenkestävät pyydykset ja pyydysten kehittäminen (kalteri, sukka, laskuri)
• Haittaa aiheuttavien halliurosten käsittelypalkkio

• Kiintiövaihto Tanskan kanssa sovittu
• Suomen Pohjanlahden lohen kiintiö säilyy ennallaan 
• Kalastusta ei tarvinne rajoittaa turskan takia

• Kalatalouden huoltovarmuusselvitys työn alla
• Toimenpiteitä harkitaan tänä vuonna



3) EU:n kalastuksenvalvontaa koskevien 
asetusten muutokset 



• Uusia velvoitteita tulossa valmistelussa olevan EU:n valvonta-asetusten 
paketin myötä. Ruotsi pyrkii saavuttamaan ratkaisun tänä keväänä.

• Tärkeää lähteä etunojassa hakemaan parhaita ja toimivimpia ratkaisuja 
alan yrittäjien ja yritysten sekä hallinnon yhteistoimin.

• Työ aloitettu ministeriössä

• Tärkeää varautua nykyaikaistamaan järjestelmiämme mm. 
• Digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntäminen yritystoiminnassa ja valvonnassa 

(Digitiekartta) 
• Punnitusjärjestelmä
• Alle 15 m alusten liikkeiden seuranta
• Saalisilmoitusjärjestelmän kehittäminen



Kiitos!
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