LAUSUNTO

14.3.2016

Maa- ja metsätalousministeriö
Luonnonvaraosasto / Elinkeinokalatalousyksikkö
PL 30
00023 Helsinki
kirjaamo@mmm.fi
Viite: Lausuntopyyntö 18.2.2016, 359/04040300/2016
EUROOPAN MERI- JA KALATALOUSRAHASTON (EMKR) INNOVAATIO-OHJELMIA KOSKEVA
KÄYTTÖSUUNNITELMA
Elintarviketeollisuusliitto ry:n Kalateollisuusyhdistys kiittää mahdollisuudesta osallistua
innovaatio-ohjelmien laadintaan sekä antaa lausunto niihin liittyvästä luonnoksesta innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmaksi osana Euroopan meri- ja kalatalousrahaston
(EMKR) kansallista toimeenpanoa. Yhdistys keskittyy lausunnossaan innovaatioohjelmien muodostamassa kokonaisuudessa jalostuksen kannalta keskeisiin elinkeinopoliittisiin näkökulmiin. Nämä koskevat ensisijaisesti kalatalouden markkinointiohjelmaa
sekä kalastuksen ja vesiviljelyn osalta niitä tekijöitä, joilla pyritään edistämään kotimaisen kalaraaka-aineen saatavuutta.
Kalateollisuusyhdistys pitää yleisesti ottaen kannatettavana, että osana EMKR:n kansallista toimeenpanoa varten luodaan uusia toimintatapoja ja mietitään vaihtoehtoisia
keinoja parantaa elinkeinokalatalouden toimintaedellytyksiä. Koska kyseessä on uusi
instrumentti, on yhtä lailla tärkeää, että innovaatio-ohjelmien tarkoitus ja toteutus ymmärretään yhdenmukaisesti eri toimijoiden kesken. Tähän voidaan vaikuttaa mm. selkeällä ohjeistuksella sekä tiiviillä innovaatio-ohjelmiin liittyvällä eri toimijoiden välisellä
vuorovaikutuksella. Kalateollisuusyhdistys pitää lisäksi tärkeänä, että ohjelmien vaikuttavuuden arviointiin sekä mahdollisuuteen reagoida muuttuviin olosuhteisiin panostetaan. Toimiessaan parhaalla mahdollisella tavalla innovaatio-ohjelmat luovat markkinaehtoisia toimialan kasvua tukevia toimintamalleja.
1. Innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelma
Käyttösuunnitelman sisältöön liittyviä huomioita:
Käyttösuunnitelmassa esitellään lyhyesti EMKR-kauden 2014–2020 tavoitteet, periaatteet, rahoitus sekä ohjelmien hakuun ja hallinnointiin liittyvät menettelyt.
Käyttösuunnitelman mukaan innovaatio-ohjelmien toimintaperiaatteena on hakumenettely, jolla valitaan kunkin ohjelman toteuttamisesta vastaavat tahot. Toteuttajat muodostavat edelleen alan toimijoiden kanssa verkoston, jossa ohjelma varsinaisesti toteutetaan laaditun toimintasuunnitelman mukaisesti. Elinkeinokalatalouden eri portaissa,
etenkin alkutuotannossa, on paljon pieniä toimijoita, mikä saattaa asettaa haasteita
verkostojen muodostamiselle ja koordinoinnille. Verkostojen muodostamista varten olisikin hyvä pohtia erilaisia fasilitointimekanismeja, joilla voidaan edistää eri toimijoiden
yhteen saattamista. Lisäksi prosessissa on tärkeää säilyttää suunniteltujen toimenpiteiden tarvelähtöisyys elinkeinon näkökulmasta.
Suunnitelmasta ei käy ilmi voidaanko yhdelle innovaatio-ohjelmalle valita useampi toteuttaja verkostoineen vai onko kukin ohjelma vain yhden toteuttajatahon vastuulla.
Käyttösuunnitelmassa kuvataan muutenkin melko suppeasti sitä, miten kuhunkin inno-
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vaatio-ohjelmaan haetaan ja miten prosessi käytännössä etenee. Onko em. näkökohtia
tarkoitus kuvata yksityiskohtaisemmin esimerkiksi erillisissä ohjelmakohtaisissa toimintaohjeissa?
Kalastus- ja vesiviljelytuotteita valmistavan teollisuuden oman innovaatio-ohjelman
puuttuminen on valitettavaa, mutta ymmärrettävää EMKR-asetuksen asettamat reunaehdot huomioiden. Jalostavan teollisuuden jääminen innovaatiotoimintaan kohdistuvien
EMKR-tukitoimien ulkopuolelle korostaa entuudestaan tarvetta muuttaa pikaisesti kansallista yritystukien järjestelmää. Nykyinen tilanne, jossa kalastus- ja vesiviljelytuotteita
jalostava teollisuus jää käytännössä kahden eri tuki-instrumentin väliin, ei ole kestävä
eikä hyväksyttävä. Kalateollisuusyhdistys pitääkin erittäin tärkeänä, että jalostavan teollisuuden asemaa parannetaan kansallisten tukien soveltamisalaa muuttamalla. Näin
kalatuotteita jalostava teollisuus saa käyttöönsä EMKR-tukia täydentävän instrumentin
ja pääsee lisäksi samalle lähtöviivalle muiden elintarviketeollisuuden toimialojen kanssa. Muutos olisi myös sinistä biotaloutta edistävien kansallisten tavoitteiden mukainen.
Käyttösuunnitelmassa todetaan, että MMM asettaa arvoketjun eri osille omat kehittämisryhmänsä, ml. jalostuksen ja markkinoinnin kehittämisryhmä, vuosille 2016–2023.
Suunnitelman mukaan ryhmien tehtävänä on mm. seurata alan kehittymistä, vaikuttaa
sen toimintaedellytyksiin sekä seurata innovaatio-ohjelmien tuloksellisuutta. Kalateollisuusyhdistys pitää jalostuksen ja markkinoinnin kehittämisryhmän perustamista tärkeänä. Ryhmä toimii jatkumona aikaisemman kehittämisohjelman työryhmälle ja luo olennaisen linkin toimialan ja innovaatio-ohjelmien välille. Kehittämisryhmä voi lisäksi tuoda
innovaatio-ohjelmien toteutumisen seurantaan täydentävän näkökulman. Jalostuksen
oman innovaatio-ohjelman puuttuessa on lisäksi tärkeää, että jalostukselle keskeisten
muidenkin kuin markkinointiin liittyvien asioiden käsittelyyn on tarjolla elinkeinoa, hallintoa ja tutkimusta yhdistävä foorumi. Kalateollisuusyhdistys osallistuukin mielellään jalostuksen ja markkinoinnin kehittämisryhmän työohjelman laadintaan.
Jalostuksen ohjelman puuttuessa Kalateollisuusyhdistyksen näkökulmasta keskeinen
innovaatio-ohjelmakokonaisuus on kalatalouden markkinointiohjelma. Käyttösuunnitelmassa kuvataan markkinointiohjelmaan liittyvät kolme vaikuttavuustavoitetta sekä niihin
liittyvät toiminnalliset tavoitteet. Termit ”vaikuttavuustavoite” ja ”toiminnallinen tavoite”
eivät välttämättä kuvaa parhaalla mahdollisella tavalla em. tavoitetyyppien välistä suhdetta. Lisäksi em. tavoitteet menevät osin tekstissä ja taulukossa limittäin. Esimerkiksi
vaikuttavuustavoitteita on lueteltu tekstissä kolme, mutta taulukossa ne on tiivistetty yhdeksi vaikuttavuustavoitteeksi. Toisaalta lähes samat teemat on esitelty taulukossa
myös toiminnallisten tavoitteiden alla. Tuleeko markkinointiohjelmaan suunnatun hanke-ehdotuksen kattaa kaikki kolme vaikuttavuustavoitetta? Entä mikä on vaikuttavuusja toiminnallisten tavoitteiden suhde käyttösuunnitelmassa aiemmin esiteltyjen markkinointiohjelman valintaperusteisiin? Valintaperusteissa on osin samoja kriteerejä kuin
em. tavoitteissa, mutta osa valintaperusteista on vain välillisesti yhteydessä niihin.
Osana vaikuttavuustavoitteita mainitaan ”kestävästi tuotetut kalatuotteet”. Mitä niillä
tässä yhteydessä tarkoitetaan ja onko kestävyyden määrittelemiseksi asetettu erityisiä
todentamismekanismeja? Entä viitataanko ”sertifioidulla kalalla” erilaisiin toimialalla
käytössä oleviin ympäristösertifikaatteihin? Elinkeinokalatalouden julkisuuskuvan kehittäminen mainitaan yhdeksi tavoitteeksi. Ajantasaisen tiedon tuottaminen ja välittäminen
elinkeinokalatalouden arvoketjun toiminnasta ja kehityksestä on tärkeä tavoite alaa
koskevan ymmärryksen lisäämiseksi. Kalatuotteita valmistavan arvoketjun toiminta rinnastetaan valitettavan usein kotitarvekalastukseen, mikä heikentää ymmärrystä alan
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yritysten liiketoiminnasta sekä sen taloudellisista, lainsäädännöllisistä sekä muista reunaehdoista.
Markkinointiohjelman tavoitteissa mainitaan myös alan yritysten kansainvälistyminen
sekä kalatuotteiden viennin lisääminen. Team Finlandin yhteydessä toimiva elintarvikealan vientiohjelma Food from Finland (FFF) on osoittautunut toimivaksi konseptiksi
kansainvälistymisessä ja viennin edistämisessä. Miten varmistetaan, että innovaatioohjelman mukaiset toimenpiteet ovat samansuuntaisia, mutta eivät päällekkäisiä FFFohjelman kanssa? Onko markkinointiohjelman puitteissa mahdollista toteuttaa toimenpiteitä, jotka muodostaisivat kokonaan tai osin FFF-ohjelman sisällön elinkeinokalatalouden osalta?
Käyttösuunnitelmassa kuvataan hyvin yleisellä tasolla eri innovaatio-ohjelmiin liittyvien
ehdotusten hakumenettely sekä ehdotusten arviointi ohjelmakohtaisine valintaperusteineen ja painotuksineen. Ilmeisesti käyttösuunnitelman tarkoituksena on antaakin vain
yleiskuva periaatteista, joiden mukaan ohjelmat käynnistetään ja niiden mukaista toimintaa seurataan. Kokonaisuuden hahmottamiseksi lienee tarpeen laatia toiminnanharjoittajille vielä tarkempi kuvaus hakumenettelyn ja valinnan jälkeisestä prosessista ohjelmien toteutukseen, seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin liittyen. Tässä yhteydessä määriteltäneen myös tarkemmat ohjelmakohtaiset indikaattorit asetettujen tavoitteiden ja valintakriteerien toteutumisen arvioimiseksi.
Käyttösuunnitelman käytettävyyteen liittyviä huomioita:
Julkaisu on otsikoitu ”Monivuotisten tutkimus- ja kehittämisohjelmien rahoittamiseen
sovellettava käyttösuunnitelma”. Tutkimus- ja kehittämisohjelmilla tarkoitetaan ilmeisesti innovaatio-ohjelmia; tätä termiä voisi selvyyden vuoksi käyttää läpi käyttösuunnitelman alkaen sen otsikoinnista. Vaihtoehtoisesti rinnakkain käytettävät termit voisi selittää asiakirjan alussa. Myös kannessa oleva viittaus EMKR:n Suomen toimintaohjelmaan sekoittaa; sitä voisi täydentää maininnalla, että käyttösuunnitelmassa käsitellään
ainoastaan vain osaa kyseisestä ohjelmasta.
Innovaatio-ohjelmat ovat lähestymistapana alan toiminnan kehittämiseen uusi ja pitävät
sisällään yhtymäkohtia sekä varsinaiseen kansalliseen EMKR-toimintaohjelmaan että
innovaatio-ohjelmakohtaisiin tavoitteisiin ja valintaperusteisiin. Kokonaisuuden hahmottaminen voi tietyiltä osin olla vaikeaa erityisesti niille toimijoille, jotka eivät ole olleet
mukana ohjelmakokonaisuutta valmistelemassa. On hyvä, että käyttösuunnitelma on
pyritty pitämään lyhyenä ja tiiviinä koosteena innovaatio-ohjelmien käynnistämistä kuvaavasta prosessista. Paremman kokonaiskuvan saamiseksi sitä voisi kuitenkin osin
täydentää valmisteluasiakirjasta löytyvällä tiedolla – tai vaihtoehtoisesti liittää valmisteluasiakirjan käyttösuunnitelman liitteeksi ja lisätä tekstiin sitä koskevat viittaukset. Vastaavasti käyttösuunnitelmassa voisi tiivistää tiettyjä kuvauksia sekä poistaa päällekkäisyyksiä (mm. vaikuttavuus- ja toiminnalliset tavoitteet sekä taulukoina että teksteinä).
Käyttösuunnitelman käytettävyyttä lisäisi myös kuva, jossa kuvattaisiin EMKRasetuksen mukainen kansallisista toimenpiteistä muodostuva kokonaisuus. Innovaatioohjelmien toteutus eri vaiheineen voitaisiin lisäksi kuvata vielä erillisellä kaaviolla, mukaan lukien eriteltynä ne vaiheet, joihin tulee vielä tarkempaa ohjeistusta.
2. Kalatalouden innovaatio-ohjelmien valmistelu –taustadokumentti
Lausuntopyynnössä oli mukana käyttösuunnitelman ohessa innovaatio-ohjelmien valmistelua taustoittava dokumentti. Asiakirja on erittäin käyttökelpoinen ja avaa hyvin
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prosessin lähtökohtia ja taustoja sekä innovaatio-ohjelmille tuki-instrumenttina asetettuja tavoitteita. Kuten jo edellä todetaan, valmistelua taustoittava asiakirja on informatiivinen ja toimisi täten hyvin asianmukaisilla viittauksilla (tai lyhennettynä versiona) käyttösuunnitelman liitemateriaalina.
Innovaatio-ohjelmista todetaan, että ne ovat uudenlainen instrumentti, jolla pyritään tiivistämään mm. tutkimuksen ja elinkeinon välistä yhteistyötä. Ohjelmissa korostetaan
perinteisen tiedelähtöisen innovoinnin ohella toimija- ja kysyntälähtöistä innovointia.
Valmisteluasiakirjan mukaan ohjelmien ja niiden osateemojen toteutuksessa voidaan
soveltaa rahoitusohjausta, koordinaattorimallia sekä konsortiomallia. On hyvä, että innovaatio-ohjelmien toteutuksessa voidaan hyödyntää erilaisia toimintamalleja. Näin
voidaan vastata parhaitten erilaisiin kehittämistarpeisiin. Myös innovaatio-ohjelmien tavoite toimenpiteiden ja rahoituksen vaikuttavuuden sekä pysyvyyden parantamisesta
perinteisiin toimintamalleihin verrattuna on erittäin kannatettava.
Innovaatio-ohjelmien toimintaa valvomaan ja ohjaamaan asetetaan ohjausryhmä. Ohjausryhmän ohella myös ohjelmakohtaisilla kehittämisryhmillä on oma roolinsa ohjelmien toteutuksen tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa. Ohjausryhmien ja kehittämisryhmien keskinäistä roolia sekä työnjakoa on hyvä pohtia, jotta molemmat toimivat ohjelmien toteutuksen näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla päällekkäisyydet välttäen.
Tausta-asiakirjassa mainitaan myös, että aikaisemmista toimintamalleista poiketen innovaatio-ohjelmissa olisi mahdollisuus parempaan taloushallinnolliseen liikkumatilaan.
Tämä lisää joustavuutta toimintaympäristön ja tilanteiden muuttuessa, mikä saattaa
osaltaan parantaa toteutettavien hankkeiden vaikuttavuutta. Joustavuus on täten kannatettavaa, mutta sen nimissä tehtävien muutosten tulee olla läpinäkyviä ja perusteltuja, jotta joustomahdollisuus ei johda hankerahojen ns. luovaan käyttöön. Joustavuutta
tulee lisäksi tarkastella suhteessa hankkeiden alkuperäiseen tavoitteeseen, jotta niistä
ei ajauduta hankkeen edetessä liian kauaksi.
On ymmärrettävää, että julkinen rahoitus asettaa tietyt reunaehdot hanketulosten julkistamiselle ja julkisuudelle. Valmisteluasiakirjassa todetaan tähän liittyen varsin perustellusti, että on kuitenkin syytä pohtia liikesalaisuuksia ja salausoikeuksia koskevat linjaukset niin, että niillä ei suotta rajata pois hyödyllisiä yrityskumppanuuksia. Toisaalta on
tärkeää, että liikesalaisuuksia koskevat käytännöt ovat yhdenvertaiset eri innovaatioohjelmien kesken. Asiakirjassa todetaan myös, että ulkomaisia toimijoita olisi hyvä olla
mukana toimialaa kehittämässä. Esitetty vaihtoehto ko. toimijoiden mukaan ottamiseksi
ohjausryhmän asiantuntijajäsenen statuksella sekä mahdollisesti konsortioissa eijohtavassa roolissa on kannatettava.
3. Lopuksi
Sinisen biotalouden lukeutuminen mukaan hallitusohjelman kärkihankkeisiin on vahva
signaali alan toiminnan kehittämisen puolesta. Elinkeinokalatalouden toimintaedellytysten parantaminen hallinnon ja elinkeinon välisenä yhteistyönä on tärkeä tavoite myös
Kalateollisuusyhdistykselle. Innovaatio-ohjelmat ovat uusi konsepti, joiden avulla voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta alan toimintaedellytyksiin liittyviä tekijöitä. Kalateollisuusyhdistys osallistuukin mielellään myös jatkossa innovaatio-ohjelmiin perustuvan toimintatavan jatkovalmisteluun ja kehittämiseen.
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