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1. Johdanto
Tässä vuosisuunnitelmassa kuvataan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman
meripolitiikan vuosien 2019 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 2019
Monivuotisessa meripolitiikan varojen käyttösuunnitelmassa käytettävissä olevat varat on jaettu ajallisesti
taulukon 1 mukaisesti. Vuodelle 2019 on varattu rahoitusta 2 milj. euroa. Edellisiltä vuosien varoista on
sitomatta tai vapautunut uudelleen käytettäväksi yhteensä 1 119 040 euroa. Aiemmissa
käyttösuunnitelmissa on varattu vuoden 2020 rahoituksesta jo 70 960 euroa. Tällä käyttösuunnitelmalla
vuoden 2020 rahoituksesta aikaistetaan vuonna 2019 käyttöön vielä lisää 326 000 euroa eli yhteensä 396
960 euroa.
Edellisinä vuosina käynnistettyjen laajojen hankkeiden jatkorahoituksiin sidotaan vuoden 2018 hyväksytyn
käyttösuunnitelman mukaan 2 195 000 euroa.

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

POLITIIKKA-2: Meripolitiikan kehittäminen

Tuen saaja

Valtioneuvoston kanslia (VNK)

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on Suomen meripolitiikan kehittäminen ja toimeenpano
sekä EU:n yhdennetyn meripolitiikan edistäminen. Hanke on jatkoa Meripolitiikan
kehittäminen (POLITIIKKA-1) -hankkeelle.
Hankkeessa laaditaan Suomen meripolitiikan linjausten pohjalta meripolitiikan
toimenpideohjelma, jonka tarkoituksena on edistää meripolitiikan linjausten ja
EU:n yhdennetyn meripolitiikan toimeenpanoa. Tarkoituksena on laatia ehdotus
meripolitiikan toimenpideohjelmasta.
Toimenpideohjelman laatimisen tueksi hanke järjestää keskeisten sidosryhmien
kuulemistilaisuuksia, työpajoja ja vastaavia tilaisuuksia sekä teettää tarvittaessa
selvityksiä. Hanke hankkii tarvitsemansa tukipalvelut palkkaamalla koordinaattorin
ja osittain ostopalveluina.
Hankkeen edustajat osallistuvat meripolitiikan kehittämiseen liittyviin kansallisiin,
EU- ja kansainvälisiin kokouksiin osana hanketta.

Hallinnointitapa

Vastuutahona VNK

Hankkeen arvioitu
kesto

2019–2022

Arvioitu
kokonaisrahoitus (€)

EMKR: 200 000 €

Vuoden 2019
rahoitus

200 000 €

Hankkeen nimi

SUUNNITTELU-3: Merialuesuunnittelu - kestävän sinisen kasvun alueelliset
vuorovaikutteiset muutosfoorumit

Tuen saaja

Varsinais-Suomen liitto

Hankkeen kuvaus

Hankkeen tavoitteena on tukea merialuesuunnittelua muutosfoorumien avulla.
Muutosfoorumit muodostavat vuorovaikutteisen alustan kestävän sinisen kasvun
ja meren hyvän tilan tavoitteiden konkretisoinnille merialuesuunnittelun keinoin.

Muu rahoitus: -

Muutosfoorumit tukevat myös Suomen sinisen biotalouden kasvusuunnitelman,
Suomen Itämeren alueen strategian sekä Suomen merenhoitosuunnitelman ja
muiden keskeisten merialueita koskevien strategisten ohjelmien tavoitteiden
toteuttamista.
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Muutosfoorumeissa etsitään osana merialuesuunnittelua ratkaisuja toimintojen
yhteensovittamiseen innovatiivisella tavalla. Ne toimivat vuoropuhelun keinona
suunnittelussa ja johtavat konkreettisiin merialuesuunnitelmassa esitettäviin
avauksiin ja ratkaisuihin.
Muutosfoorumit järjestetään merialuesuunnittelualueilla konsultin fasilitoimina
sarjoina siten, että toimialojen edustajat luovat vuoropuhelun pohjaksi itsenäisen
kuvan oman toimialan konkreettisista tulevaisuustarpeista ja näkymistä ennen
törmäytystä, yhteensovittamista ja synergioiden etsimistä muiden toimialojen ja
toimijoiden kanssa uusien innovatiivisten toimintatapojen ja toimintojen
luomiseksi.
Merialuesuunnittelualueilla vuorovaikutteisesti toteutettavissa
muutosfoorumeissa muodostetaan näkemyksiä kestävän sinisen kasvun
avauksista ja tarpeista sekä sovitetaan yhteen näihin liittyviä erilaisia alueellisia ja
toiminnallisia intressejä. Muutosfoorumeihin sisältyy muun muassa alueellisten
kestävän sinisen kasvun tulevaisuuspolkujen rakentamista. Myöhemmässä
vaiheessa, työn edetessä yhä konkreettisemmalle tasolle, konseptia voidaan
kehittää edelleen.
Työn pohjana tulevat toimimaan merialuesuunnittelun koordinaation Ekologinen
tilannekuva- ja Sinisen talouden tilannekuva -selvitykset sekä
Merialuesuunnittelun tulevaisuusskenaariotyö. Nämä luovat perustan
vuorovaikutteisen kestävän sinisen kasvun muutosfoorumi -konseptin
käynnistämiselle.
Alueillaan maakunnat vastaavat merialuesuunnitteluprosessista ja ovat
varautuneet suunnittelun edellyttämiin henkilöstökustannuksiin. VarsinaisSuomen liitto koordinoi merialuesuunnittelun yhteistyötä.
Hankkeelle perustetaan ohjausryhmä, johon kutsutaan yhdennetyn meripolitiikan,
Suomen Itämeren alueen strategian, merialuesuunnittelun, merenhoidon
suunnittelun, Suomen sinisen biotalouden kansallisen kehittämissuunnitelman,
Sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendan sekä muiden merialueiden
kehittämisen kannalta olennaisten strategisten prosessien valmistelusta ja
ohjaamisesta vastaavia henkilöitä.
Hanke on tarkoitus toteuttaa ulkoisena palveluna. Muutosfoorumit toteutetaan
pääosin vuoden 2019 aikana ja vuoden 2020 alkupuoliskolla kolmella
merialuesuunnittelu-alueella. Tästä on tarkoitus muodosta pysyvä vuoropuhelun
työmenetelmä, jota jatketaan hankkeen jälkeen suunnittelualueilla osana
normaalia merialuesuunnitteluprosessia.
Hallinnointitapa

Vastuutahona Varsinais-Suomen liitto

Hankkeen arvioitu
kesto

2019–2020

Arvioitu
kokonaisrahoitus (€)

EMKR: 126 000 €
Muu rahoitus: 14 000 e
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