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I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

• Uusi ja kehittyvä politiikkasektori

• Meripolitiikka kattaa seuraavat horisontaaliset
meripolitiikan osa-alueet:

• Sininen kasvu

• Meritieto ja meriosaaminen

• Merten aluesuunnittelu

• Merivalvonta

• Merialuestrategiat

• Valtamerten hallinnointi
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EU:n meripolitiikka



I Valtioneuvoston kanslia I vnk.fi

Merialuestrategiat
• Adrian- ja Joonianmeri, Jäämeri, Atlantin valtameri,

Mustameri, Välimeri, Pohjanmeri ja Itämeri
• Euroopan komissio hyväksyi toukokuussa 2014

Itämeren alueen kestävää sinistä kasvua koskevan
toimintaohjelman. Sen tavoitteena on  edistää
innovointia ja kestävää kehitystä,   kehittää osaamista ja
pätevyyksiä sekä klustereita, hyödyntää nykyisiä
yhteistyörakenteita ja monialaista vuoropuhelua ja tukea
merihankkeiden rahoituksen saantia.

• Strategiaa vahvistetaan 2017 toimenpideohjelmalla
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EU:n meripolitiikka
Blue Growth strategy
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Kohdennetut toimenpiteet

• a. vesiviljely

• b. rannikkomatkailu

• c. sininen bioteknologia

• d. merienergia

• e. merenpohjan kaivostoiminta
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EU:n Blue Growth strategy
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Valtamerten hallinnointi

1. Parannetaan valtamerten kansainvälistä hallinnointia

2. Valtameriin ja meriin kohdistuvan paineen vähentäminen ja
edellytysten luominen kestävälle siniselle taloudelle

3. Kansainvälisen merentutkimuksen vahvistaminen ja tiedon
saatavuuden parantaminen
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Itämeri- ja yhdennetyn meripolitiikan ohjausryhmä
Toimikausi 1.11.2016- 1.4.2019
Puheenjohtajana valtiosihteeri Paula Lehtomäki
Jäseninä keskeisten ministeriöiden edustajat

Kaksi tehtävää:
- Valtioneuvoston Itämeriselonteon (2009) päivittäminen

Itämeri –strategiaksi 2017
- Kansallisen meripolitiikan koordinointi osana EU:n

yhdennetyn meripolitiikan kokonaisuutta 2017-2019
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Meripolitiikkaa kehitetään Suomessa
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• Valtioneuvoston kanslian hyväksymässä suunnitelmassa
määritetään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen
toimintaohjelman 2014–2020 yhdennetyn meripolitiikan
varojen käytön suuntaamisen periaatteet, varojen ajallinen
jakautuminen sekä varojen hallinnointiin sovellettavat
hallinnolliset menettelyt.

• Varojen tarkempi kohdentaminen eri käyttötarkoituksiin
ratkaistaan vuosittain vahvistettavassa käyttösuunnitelmassa.

• Vuosien 2016-2017 käyttösuunnitelmassa varoja kohden-
nettiin 3,65 miljoonaa euroa

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston yhdennetyn meripolitiikan
varojen monivuotinen käyttösuunnitelma

2016 - 2020.
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Hanke/hakuteema Meripolitiikan
painopiste Hallinnointitapa Varattu

rahoitus
VALVONTA-1: Merellisen monialaonnettomuuden
hallintajärjestelmän kehittäminen Merivalvonta Ilman hakumenettelyä 70,000

VALVONTA-2: Esiselvitys uudesta valvontateknologiasta ja
esiselvityksen perusteella toteutettava uuden
valvontateknologian soveltuvuustutkimus Merivalvonta Ilman hakumenettelyä 500,000
SUUNNITTELU-1: Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja
koordinaatiohanke Merialuesuunnittelu Ilman hakumenettelyä 150,000
SUUNNITTELU-2: Merialueen tulevaisuusskenaarioiden
selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin Merialuesuunnittelu Ilman hakumenettelyä 150,000
TIETO-1: Suomen meritietoportaali ja meritietopalvelut Meritieto Ilman hakumenettelyä 810,000

TILA1: Meren ja rantojen roskaantumisen vähentäminen
Meren tilan
parantaminen Ilman hakumenettelyä 400,000

TILA-2: Merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon
ottaminen merialuesuunnittelussa

Meren tilan
parantaminen Ilman hakumenettelyä 120,000

TILA-3: Vedenalaiseten avainelinympäristöt ja niiden
ekosysteemipalvelut

Meren tilan
parantaminen Ilman hakumenettelyä 300,000

TILA-4: Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen
merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten
vähentäminen

Meren tilan
parantaminen Ilman hakumenettelyä 300,000

POLITIIKKA-1: Suomen Itämeri- ja kansallisen meripolit iikan
kehittäminen

Kansallinen
meripolitiikka Ilman hakumenettelyä 150,000

KEHITTÄMINEN-1: Meriklusterin yhteistyön kehittäminen Meriosaaminen Avoin hakumenettely 200,000
KEHITTÄMINEN-2: Meriosaamisen kehittäminen Meriosaaminen Avoin hakumenettely 500,000

Yhteensä 3,650,000
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• Haku avattu meriosaamisen ja meriklusteriyhteistyön
kehittämisen hankerahoitukselle. Hakuaika päättyy
21.4.2017

• 1. Meriklusterin yhteistyön kehittäminen: suuntaa-
antava rahoitus 200 000 e

• 2. Meriosaamisen kehittäminen: suuntaa-antava
rahoitus 500 000 e

• Tukea hankkeisiin voidaan myöntää enintään 700 000
euroa. Tuen määrä voi olla enintään 100% julkisten
hakijoiden osalta ja 60% yksityisillä hakijoilla.
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Meriosaamisen ja meriklusteriyhteistyön
kehittäminen

http://www.vnk.fi/meripolitiikka


