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1. Johdanto
Tässä vuosisuunnitelmassa kuvataan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman
meripolitiikan vuoden 2021 varojen käyttökohteet ja niihin sovellettavat hallinnolliset menettelyt. Tämä
suunnitelma perustuu Valtioneuvoston kanslian 12.10.2016 vahvistamaan Suomen toimintaohjelman
meripolitiikan monivuotiseen käyttösuunnitelmaan.

2. Meripolitiikan varojen käyttökohteet vuonna 2021
Monivuotisessa meripolitiikan varojen käyttösuunnitelmassa käytettävissä olevat varat on jaettu ajallisesti
taulukon 1 mukaisesti. Vuodelle 2021 ei ole alustavasti suunniteltu varojen käyttöä. Edellisten vuosien
kehyksistä varoja on kuitenkin sitomatta tai vapautunut uudelleen käytettäväksi 4.5.2021 mennessä
yhteensä 137 459 €.

Taulukko 1. Suunnitelma meripolitiikan varojen vuosittaisesta jakaumasta.
Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020
Yhteensä

Euroa
2 350 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
9 850 000
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2.1 Tunnistetut kehittämistarpeet
Hankkeen nimi

TILA-6: Öljypäästön aiheuttaman vahingon tai sen vaaran huomattavuuden
kriteerit

Tuen saaja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tuottaa lainsäädännön pohjaksi kriteeristö, jonka avulla
kyetään arvioimaan kunkin öljypäästön osalta sen aiheuttaman vahingon
huomattavuutta tai huomattavan vahingon vaaraa ja siten edesauttaa
merioikeusyleissopimuksen täytäntöönpanoa. Kriteeristön laatimistyössä otetaan
huomioon kansainvälinen oikeus (esim. YK:n merioikeusyleissopimus, MARPOLyleissopimus, kansainvälinen biodiversiteettisopimus ja Helsingin sopimus) ja EUsääntely (esim. direktiivi alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja
pilaamisrikoksista, meristrategiadirektiivi, vesipuitedirektiivi, luonto- ja
lintudirektiivi) sekä oikeuskäytäntö ja oikeuskirjallisuus. Kriteerit laaditaan
laadultaan ja tietopohjaltaan sellaisiksi, että niiden pohjalta voidaan arvioida
öljypäästön Suomen rantaviivalle tai siihen liittyville eduille taikka Suomen
aluemeren tai talousvyöhykkeen luonnonvaroille aiheuttaman vahingon tai sen
vaaran huomattavuutta ja määritellä huomattavuuden käsite. Työssä
hyödynnetään meristrategiadirektiivin määrittämiä meriympäristön hyvän tilan
laadullisia kuvaajia.
Kriteeristön laatimisen pohjaksi tuotettua tietoa voidaan soveltuvin osin
hyödyntää lisäksi Suomen vesialueella öljypäästön vähäisyyden arvioimisessa
päästön suuruuden ja sen meriympäristölle aiheuttamien vaikutusten perusteella
olemassa olevan oikeuskäytännön ja tulkintakäytännön tukena; ja öljypäästön
yleisten/alustavien vaikutusten arvioinnissa alusten öljyonnettomuustilanteissa.
Hankkeessa kehitettyä kriteeristöä pystyvät hyödyntämään kaikki ne
viranomaiset, jotka joutuvat arvioimaan öljypäästöjen aiheuttamia vahinkoja tai
niiden vaaraa Suomen rantaviivalle tai siihen liittyville eduille taikka Suomen
aluemeren tai talousvyöhykkeen luonnonvaroille. Kriteeristö yhdenmukaistaa
vahingon arviointikäytäntöä ja siten lisää viranomaistoiminnan läpinäkyvyyttä.
Muuta hankkeen tuottamaa tietoa voivat hyödyntää viranomaiset, joiden
toimivaltaan kuuluvien tehtävien kannalta tiedosta on hyötyä. Tällaisia ovat
esimerkiksi Rajavartiolaitos ja alueellinen pelastusviranomainen.

Hallinnointitapa

Vastuutahona Suomen ympäristökeskus

Hankkeen arvioitu
kesto

2021-2022

Arvioitu
kokonaisrahoitus (€)

EMKR: 105 000 €
Muu rahoitus: -

Vuoden 2021 rahoitus 105 000€
Vuoden 2022 rahoitus
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1. Johdanto
Tässä suunnitelmassa kuvataan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman
meripolitiikan vuoden 2021 varojen käyttökohteiden täydentäminen ja niihin sovellettavat hallinnolliset
menettelyt. Tämä suunnitelma perustuu Valtioneuvoston kanslian 12.10.2016 vahvistamaan Suomen
toimintaohjelman meripolitiikan monivuotiseen käyttösuunnitelmaan.

2. Meripolitiikan varojen käyttökohteiden täydentäminen vuonna 2021
Monivuotisessa meripolitiikan varojen käyttösuunnitelmassa käytettävissä olevat varat on jaettu ajallisesti
taulukon 1 mukaisesti. Vuodelle 2021 ei ole alustavasti suunniteltu varojen käyttöä. Edellisten vuosien
kehyksistä varoja on kuitenkin sitomatta tai vapautunut uudelleen käytettäväksi yhteensä 72 575 €.

Taulukko 1. Suunnitelma meripolitiikan varojen vuosittaisesta jakaumasta

Vuosi
2016
2017
2018
2019
2020
Yhteensä

Euroa
2 350 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
1 500 000
9 850 000
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2.1 Määräaikaisen hakumenettelyn myötä myönnettävät määrärahat

Hakuteeman nimi

Innovatiiviset toimet Itämeren tilan parantamiseksi
Hakuteeman kuvaus:
a) Hankkeiden tulisi edistää kestävää sinistä taloutta ja vähentää
meriliikenteen päästöjä Itämerellä tavoitteena meriliikenteen
nollapäästöisyys
tai
b) Hankkeiden tulisi edistää Itämeren suojelua

Hakuteemaan
varattava
kokonaisrahoitus

70 000 €

Alustava hakuaika

2022 Q1

Hallinnointitapa

Avoin hakumenettely
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