
Kalasta elinvoimaa
Kehittämisstrategia 2014-2020



1. Tiivistelmä
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategiaa toteutetaan 12 
kunnan alueella Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. 
Strategian hallinnoijana toimii Oulujärvi Leader ja toteutta-
jakumppaneina Elävä Kainuu Leader, Koillismaan Leader ja 
Keskipiste-Leader. Käytännön toimenpiteitä edistetään erilli-
sen aktivointihankkeen avulla.

Strategiaa toteutetaan sekä aktivoimalla, rakentamalla ja 
tukemalla alueen elinkeinokalatalousyritysten ja muiden kala-
taloustoimijoiden hankkeita että Kainuun ja Koillismaan Kala-
leader -ryhmän omilla koulutus- ja muilla vastaavilla toimen-
piteillä. Tarvittaessa myös Leader – ryhmät voivat hallinnoida 
alan kehittymisen kannalta tärkeitä hankkeita. Strategian 
toteuttamisessa käytetään ryhmän oman rahoituskehyksen 
lisäksi eri rahastoja ja muita kansallisia ja mahdollisuuksien 
mukaan myös kansainvälisiä rahoituslähteitä. Tukimuodoista 
käytetään sekä suoria yritystukia että hanketukia.

Strategian toimenpiteillä lisätään jatkojalostusta ja kalan 
käyttöä sekä elinkeinokalatalouden kytkeytymistä muihin 
toimialoihin, esimerkiksi matkailuun. Kalatalousyritysten 
toiminnan monipuolistamisella laajennetaan yrittäjien ansio-
mahdollisuuksia. Toimintaympäristön muutoksiin vastataan 
esimerkiksi uusilla markkinointitavoilla, välinekehityksellä ja 
soveltamalla muualla hyväksi todettuja toimintatapoja. Stra-
tegia sisältää myös toimenpiteitä, joilla herätetään nuorten 
kiinnostusta alaa ja sen työllisyys- ja yrittäjyysmahdollisuuk-
sia kohtaan. Strategian tarkoituksena on vahvistaa alueen 
elinkeinokalataloutta lisäämällä yritysten liikevaihtoa ja kan-
nattavuutta.

Strategian toteuttamisen tuloksina elinkeinonharjoittajien 
liiketoimintaosaaminen kasvaa, ammattiosaaminen vahvis-
tuu, keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja verkostoja laajenne-
taan alan ja alueen ulkopuolisiin sidosryhmiin, esimerkiksi 
tutkimuslaitoksiin. Määrällisinä tuloksina syntyy uusia yrityk-
siä, uusia työpaikkoja ja uusia tuotteita.

Strategian läpileikkaavia tee-
moja ovat yhteistyö, jatkuva 
oppiminen ja käynnistysvaiku-
tus. Kehittämiselle on valittu 
kolme painopistettä, jotka ovat

• lisäarvoa elinkeinokalatalouteen

• ympäristöystävällisyydellä  
  lisää toimeentuloa

• elinkeinon uudistuminen
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Helsinki

Koillismaa
Posio
Kuusamo
Taivalkoski.

Oulujärvi
Kajaani
Paltamo
Puolanka
Vaala

Elävä Kainuu
Suomussalmi
Hyrynsalmi
Ristijärvi
Kuhmo
Sotkamo

Keskipiste
Pyhäjärvi

2. Toiminta-alueen esittely

2.1 Yleistä
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -strategian toiminta-alue 
koostuu 12 kunnasta Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla sekä 
Lapissa. Ryhmä toimii neljän Leader -ryhmän alueilla. Koillis-
maan Leader ry toimii Posiolla, Kuusamossa ja Taivalkoskella. 
Oulujärvi Leader ry:n toiminta-aluetta ovat Kajaani, Paltamo, 
Puolanka ja Vaala. Elävä Kainuu Leader ry:n toiminta-alueelta 
mukana ovat Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Kuhmo ja 
Sotkamo. Keskipiste-Leader ry:n toiminta-alueesta mukana 
on Pyhäjärven kunta.

Kalatalousryhmän toiminta-alueen pinta-ala on noin 35 000 
km2, josta keskimäärin 12 % on vesistöä (Koutajoen ja Vienan 
Kemin vesistöjen latvat, Iijoen ja Oulujoen vesistöjen latvat 
sekä Pyhäjoen vesistön Pyhäjärvi). Näiden vesistöjen ympä-
röimällä alueella elää noin 100 000 henkilöä, joista suurin osa 
on keskittynyt Kajaanin ja Kuusamon kaupunkeihin. Asukas-
tiheys alueella on keskimäärin 3,3 asukasta neliökilometriä 
kohden. Toiminta-alue on haastava, sillä se on Suomen voi-
makkainta muuttotappioaluetta.

Alueella on yhteensä noin 37 000 työpaikkaa (joulukuu 2010), 
joista 67 % ovat palvelualojen työpaikkoja, 17 % jalostuksen 
työpaikkoja ja 14 % alkutuotannon paikkoja. Työttömyysaste 
on keskimäärin 16 %, kun koko maassa se on 8 % (lokakuu 
2014). Kunkin ryhmään kuuluvan kunnan väestöstä keskimää-
rin 60 % on 15 - 64 -vuotiaita työikäisiä.

Elinkeinokalatalouden yritykset ovat pieniä perheyrityk-
siä, jotka toimivat pääosin toiminimellä tai henkilöyhtiöinä. 
Kalanjalostuksessa ja vesiviljelyssä toimii jonkin verran suu-
rempia yrityksiä.  Kalanjalostuksen kannattavuus on pysynyt 
heikkona vuodesta toiseen. Kalankasvattajat ovat jonkin ver-
ran pystyneet parantamaan kannattavuutta, mutta vuotuiset 
vaihtelut ovat suuria.

  Alueen sopivuus Kalaleader 
– toimintaan
Kainuu ja Koillismaa ovat toimineet Kalaleader – alueena 
jo ohjelmakaudella 2007 – 2013. Alueen on käytännössä 
todettu sopivan hyvin toimintaan. Elinkeinokalatalouden har-
joittajien ja sidosryhmien määrä muodostaa riittävän pohjan 
kehittämistoimenpiteille. Vaikka alue on laaja, se muodostaa 
kiinteän kokonaisuuden sekä maantieteellisesti että vesis-
töreittien, toimintojen, yhteistyösuhteiden, erityispiirteiden 
ja luontonsa suhteen ja sen aktivointi on hallittavissa yhden 
aktivaattorin työpanoksella. Pyhäjärven siirtyminen Peräme-
ren kalatalousryhmästä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – 
alueeseen on perusteltua siellä harjoitettavan sisävesikalas-
tuksen vuoksi. 

4



2.2 Vesistöt ja kalakannat
Kalatalousryhmän alueella vesipinta-alaa on noin 4 000 km2. 
Alueella on 45 yli 10 km2:n ja 345 kpl 1-10 km2:n kokoista 
järveä. Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -alue koostuu nel-
jän eri vesistön latvaosista, jotka pääosin kuuluvat pintave-
sien ekologisessa luokituksessa luokkaan ”erinomainen” tai 
”hyvä”. Muutamia poikkeuksia esiintyy tiettyjen kuormitus-
lähteiden läheisyydessä. Vesistöt ja niiden kalavarat ovat 
runsaat ja niiden hyödyntämistä voidaan lisätä. Lukuisissa jär-
vissä, joissa kalastus on vähentynyt viime vuosina, on ongel-
mia järven rehevöitymisen, kalakannan kääpiöitymisen tai 
särkikalavaltaistumisen kanssa. Voimakkaampi kalastuspaine 
voisi hidastaa tai jopa pysäyttää kyseisten ilmiöiden kehitty-
misen.  Kokonaissaalis vaihtelee noin 8 – 13 kg/ha, mikä tar-
koittaa, että kalantuotanto on vajaasti hyödynnetty. 

Tärkeimmät saalislajit: 
• muikku
• kuha
• siika
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2.3. Elinkeinokalatalous 
Kainuun ja Koillismaan kalatalousryhmän alueella on aktii-
vista elinkeinotoimintaa ammattikalastuksen ja vesiviljelyn 
lisäksi kalanjalostuksessa. Alueen ammattimainen kalastus 
on hyvin perinteikästä, mutta kalanjalostus ja vesiviljely ovat 
alkaneet aktiivisesti kehittyä vasta 1970 -luvulta lähtien. 

  Ammattimainen  
sisävesikalastus
Vuonna 2014 ammattimaisen sisävesikalastuksen rekiste-
röityneitä ammattikalastajia oli 77 henkilöä, joista 54 toimii 
Kainuussa, 24 Koillismaalla ja kaksi Pyhäjärvellä. Luku ei kerro 
ammattikalastajien todellista määrää, sillä rekisteröityminen 
on vapaa-ehtoista. Ammattimaiseen kalastuskäyttöön rekis-
teröityneitä aluksia ryhmän alueella oli 108 vuonna 2014.

Tärkeimmät kalastuskohteet ovat alueen suurimmilla järvillä 
kuten Koillismaan Kitkajärvet, Muojärvi, Kirpistö, Suininki, 
Kuusamojärvi, Kiitämä, Iijärvi, Kostojärvi ja Suolijärvet. Kai-
nuussa Oulujärven lisäksi tärkeitä kohteita ovat Suomus-
almen Kiantajärvi, Sotkamon Nuasjärvi ja Kuhmon Lentua. 
Pyhäjärven kalastus keskittyy sananmukaisesti Pyhäjärveen. 
Määrällisesti ja taloudellisesti merkittävimmät saalislajit ovat 
muikku, kuha ja siika, joiden osuus koko vuoden tilastoidusta 
ammattikalastussaaliista oli noin 60 % vuonna 2010 (RKTL, 
tilastot 2012). Oulujärvellä saaliskalana painottuu kuha ja 
Koillismaalla muikku, Pyhäjärvellä kalastus kohdistuu tasai-
semmin eri lajeihin. Ammattimaisen sisävesikalastuksen 
kokonaissaalis ryhmän alueella on n. 600 000-700 000 kg ja 
kalastajien kokonaisliikevaihto arviolta n. 2,5 -3,5 miljoonaa 
euroa. Alueella on yhteiskäytössä yhdeksän laitoshyväksyt-
tyä kalasatamaa tai kalankäsittelytilaa. Lisäksi kalastajilla on 
kahdeksan yksityistä laitoshyväksyttyä kalankäsittelytilaa 
ja aluetta kiertää säännöllisesti useampi kalanostaja ostaen 
kalaa suoraan kalastajilta. 

 Vesiviljely
Kainuun ja Koillismaan alue on valtakunnallisesti suurin 
sisämaan ruokakalan tuottaja. Siian ja kirjolohen, pienissä 
määrissä harjuksen, vuotuinen tuotanto on yhteensä noin 
miljoona kiloa (RKTL tilastot 2013). Kainuun ja Koillismaan 
alue on Suomen suurin siianpoikasten tuottaja, minkä lisäksi 

tuotetaan kirjolohen, lohen, taimenen ja harjuksen poikasia. 
Kalanpoikasia kasvatetaan kalanpoikashautomoissa paikalli-
seen ruokakalankasvatukseen sekä kalanistutustoimintaan 
kotimaahan ja muun muassa Venäjän Karjalaan. Kainuun ja 
Koillismaan alueella on 29 kalankasvatusyritystä. Poikastuo-
tannon arvo koko Suomessa oli 4,9 miljoonaa euroa vuonna 
2011 (RKTL tilastot, 2013), josta suuri osa tuotetaan Kainuun 
ja Koillismaan Kalaleaderin alueella. 

Osa kuoriutuvista kalanpoikasista jatkokasvatetaan ns. 
luonnonravintolammikoissa kesän vanhoiksi, jonka jälkeen 
ne istutetaan luonnonvesiin. Kainuun ja Koillismaan vedet 
kuuluvat suurien jokien latvavesiin. Latvavedet ovat vapaita 
merellisistä kalataudeista, joiden tarttumista pyritään estä-
mään noudattamalla nousuestesääntöä. Tällöin rannikolta ei 
saa tuoda eläviä kaloja nousuesteen yläpuolelle ilman alue-
hallintoviranomaisen lupaa. Latvavesien kalat sopivat istuk-
kaiksi juuri muun muassa tautivapauden ansiosta lähes joka 
puolelle maatamme.

 Kalanjalostus
Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin alueella on kalanjalos-
tuksella pitkät perinteet. Yleensä jalostusyritykset ovat 
pieniä perheyrityksiä. Toisaalta myös kalankasvattajat jatko-
jalostavat omia tuotteitaan. Alueella yleisimpinä jalosteina 
ovat erilaiset tuoretuotteet kuten kalafileet, kalasäilykkeet 
ja savukalatuotteet. Kainuussa on lisäksi perinteenä kalalei-
pomukset kuten kalakukot, jotka ovat ottaneet vahvan sijan 
kalatuotevalikoimassa. Markkinat nojautuvat vahvasti omaan 
alueeseen. Kalaleaderin alueella on hyvin runsasta matkai-
lutoimintaa, mikä vaikuttaa alueen markkinoiden kokoon 
myyntiä lisäävästi.

Alueella toimii alle kymmenen päätoimista kalanjalostusyrit-
täjää (varsinaisia kalanjalostajia viisi, kukkoleipureita ja muita 
kalaa raaka-aineena käyttäviä kahdeksan ja kalankasvattaja/
jalostajia kaksi. Eviran laitoslista). Yritysten yhteenlaskettu 
keskimääräinen liikevaihto vuodessa on noin 2 miljoonaa 
euroa. Arviolta jopa 80 % raaka-aineesta on peräisin alueelta 
eikä tuontikala ole keskeisessä roolissa. Noin 60 - 70 % käsi-
tellystä kalasta on kalastettu luonnonvesistä ja loput 30 - 40 
% alkutuotteista on peräisin alueella kasvatetusta kalasta. 
Pieni osa alueella jalostetuista tuotteista on tuontikalaa, pää-
osin norjalaista kasvatettua lohta. 

2.4. Kalastusmatkailu
Alueella on kaksi isoa matkailukeskittymää (Ruka ja Vuokatti) 
ja lisäksi useita pienempiä matkailualueita. Matkailuala on 
herännyt paikallisen ruoan ja kulttuurin merkitykseen mat-
kailun vetovoimatekijänä. Kalastusmatkailulla on alueella pit-
kät perinteet, mutta sen ammattimainen tuotteistaminen on 
alkanut vasta viime vuosina. Aikaisemmin kalastusmatkailu 
on ollut pitkälti omatoimimatkailua. Nykyisissä tuotteista-
misissa hyödynnetään keskeisesti palvelupaketteja niiden 
sisältäen majoituksen, ohjelmapalvelut, ruoan ja oheistuot-
teet. Elinkeinokalatalouden rakentaminen matkailun ohjel-

mapakettien sisälle on lähtenyt liikkeelle ja palaute on ollut 
positiivista. Kehittyvä yhteistyö koskee niin ammattimaista 
kalastusta kuin kalanjalostustakin.

Kulttuurimatkailu on kasvava suuntaus matkailussa. Ensim-
mäiset kulttuurimatkanjärjestäjät ovat kiinnittäneet toi-
minta-alueeseen huomiota, muun muassa perinteisiin elin-
keinoihin. Elinkeinokalataloudella on mahdollisuus kehittyä 
osaksi kulttuurimatkailua tai ainakin tukea paikallista kult-
tuuria, esimerkkinä Kitkan viisas -alkuperänimisuojan hyö-
dyntäminen Koillismaalla. 
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3.1. Kokemuksia 
ohjelmakaudelta 2007 - 2013
Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderin alueella (Oulujärvi Lea-
der, Elävä Kainuu Leader ja Myötäle/nykyinen Koillismaan 
Leader) kalatalousryhmätoiminta käynnistyi vuonna 2008. 
Oulujärvi Leaderin hallinnoidessa ”Kalaleader käytäntöön” 
-hanketta ja huolehtiessa muista hallinnollisista töistä, kuten 
hankkeen ja ohjelman kirjanpidosta, asiakirjojen arkistoin-
nista ja käsittelystä sekä kalatalousjaoston työskentelystä, 
voitiin hankkeen aktivaattorin työpanos suunnata täysi-
määräisesti varsinaiseen aktivointityöhön. Tämä helpotti 
varsinkin alkukauden tiedotusta ja yhteistyötä muiden elin-
keinokalatalouden toimijoiden kanssa. Yhteistyö alueen 
kalatalouskeskusten, kalastajajärjestöjen, valtion viranomais-
ten, kuntien, oppilaitosten ja muiden alaan liittyvien taho-
jen kanssa on sujunut hyvin ja elinkeinokalatalouden asioita 
eteenpäin vieden. Hyväksi toimintatavaksi osoittautui myös 
pienimuotoisten koulutusten ja erilaisten selvitysten kytke-
minen aktivointihankkeen toimenpiteiksi, jolloin niitä voitiin 
toteuttaa nopeasti ja joustavasti tarvitsematta hankkeistaa 
niitä erikseen.

Alueen yrityksille tiedotettiin uudesta toimintamuodosta 
ohjelman alkuaikoina sekä kirjeitse että valtaosassa yrityksiä 
aktivaattorin vierailulla. Yritysvierailut osoittautuivat hyväksi 
menetelmäksi päästä nopeasti kehityshaluisten yrittäjien 
tietoisuuteen ja saada hankkeita vireille. Hankkeiden raken-
tamisessa ei painotettu kalatalousryhmän rahoitusta vaan 
etsittiin monipuolisesti kullekin projektille parhaiten sopivaa 
rahoitusrakennetta. Rahoituslähteinä käytettiin esimerkiksi 
Keksintösäätiön, ELY -keskusten työllisyyskoulutus- ja Finnve-
ran varoja. Luonnollisesti suurin osa hankkeista on rahoitettu 
yrittäjien omarahoituksella ja ELY -keskuksen EKTR -ohjelman 
eri linjoista sekä kuntien osallistumisella. 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -ohjelman toimintalinjat 
osoittautuivat oikeaan osuneiksi ja toteuttamiskelpoisiksi. 
Elinkeinon uudistamista on toteutettu muun muassa mää-
rätietoisella kalasatamien uudistamisohjelmalla, teknisten 
pullonkaulojen kehittämishankkeilla ja helpottamalla sekä 
uusien yrittäjien alalle tuloa että entisten yrittäjien kasvua. 
Perusedellytysten kunnostamisella on luotu pohjaa yhteis-
työlle ja markkinoiden saavuttamiselle. Logistiikan kehittä-
minen, jalostusasteen nosto ja tiiviimpi yhteistyö suoraan 
asiakkaiden kanssa on parantanut alan kannattavuutta ja vas-
tannut markkinakysyntään. Alan toimijat sekä sidosryhmät 
ovat hyvin tietoisia kalatalousryhmän toiminnasta ja pitävät 
sen jatkumista elinkeinon kannalta tärkeänä.

Jonkin verran ongelmia on ollut sopivien hankehallinnoijien 
löytämisessä. Hyvä hankehallinnointi vaatii osaavan organi-
saation, vahvan kassan ja mielenkiinnon alaa kohtaan, eikä 
näitä organisaatioita ole alueella liiaksi. Tämä johtaa toimin-
nan painottumiseen yksittäisten yritysten tai korkeintaan 
esimerkiksi kalastajien yhteenliittymien hallinnoimiin hank-
keisiin, joilla ei välttämättä synny alaa yleisesti kehittävää 
vaikutusta. Poikkeuksena voi mainita Kuusamon ns. kalata-
lon kalastajien ja jalostajan yhteishankkeen, josta on ollut 
jopa kansainväliseksi esimerkiksi uudenlaisesta yhteistyö- ja 
rahoitusmallista. Tätä mallia on kopioitu ainakin kansallisella 
tasolla. Muiden hankkeiden tulokset ovat yrityskohtaisia tai 
paikallisia, mutta tekijöilleen tärkeitä ja tarpeellisia. Yhteistyö 
ELY-keskuksen kanssa on toiminut pääosin hyvin, suurimmat 
mielipide-eroavaisuudet ovat olleet innovatiivisten hankkei-
den (joita kuitenkin kalatalousryhmätoiminnalta odotettiin) 
sopiminen EKTR -säädöksiin. Yhteinen Kainuun ja Koillismaan 
alue on lisännyt huomattavasti yrittäjien välistä yhteistyötä 
verrattuna lähtötilanteeseen, jossa käytännöllisesti katsoen 
ei ollut mitään kanssakäymistä Kainuun ja Koillismaan kesken. 

3. Lähtökohdat valitulle 
strategialle ja painopisteille
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3.2. Ulkoinen arviointi
Vuonna 2013 toteutettiin ulkoinen arviointi yhteistyössä 
Itä-Suomen Kalatalousryhmän kanssa. Kainuun ja Koillis-
maan Kalaleaderin onnistumisiin lukeutuivat muun muassa 
hyvin toimiva hallinto, aktiivinen toiminta yritystoiminnan 
edistämiseksi sekä lisäarvon tuominen alueen yrityksille ja 
kalatalousneuvontaan. Ohjelmasta oli rahoitettu hankkeita, 
jotka muuten olisivat jääneet ilman tukea. Parannuskohteina 
voitiin havaita avoimuuden lisääminen, strategian tietoinen 
toteuttaminen ja tulosten seuranta sekä kehittämishank-
keiden tulosten hyödyntäminen. Avoimuuden lisääminen 
tullaan huomioimaan muun muassa tiedottamisessa, sekä 
sen tavoissa että sisällöissä. Strategian toteutumisseuran-
taa helpotetaan selkeästi mitattavilla painopistekohtaisilla 
indikaattoreilla ja tarvittaessa toteutumista tehostetaan 
kalatalousjaoston tekemillä toimilla, joita voivat olla esimer-
kiksi teemahaut. Kehittämishankkeiden tulokset on aiempaa 
paremmin saatava johtamaan parannuksiin yritysten toimin-
nassa, esimerkiksi investointeihin. Tähän voidaan vaikuttaa 
kiinnittämällä asiaan huomiota jo hankesuunnitteluvaiheessa 
ja myös aktivaattorin toimenpiteillä hankkeiden päätyttyä.

3.3. Strategian 
valmisteluprosessi
Kalaleader – strategian taustatietojen kokoaminen ja ensim-
mäisen luonnoksen kirjoittaminen kilpailutettiin syksyllä 
2012. Toteuttajaksi valittiin ProAgria Oulu/kalatalouskeskus 
vastuuhenkilönä Outi Kaski.

Alueen toimijoiden mielipiteitä kartoitettiin aktivaattorin 
puhelinkyselyllä, sähköpostikyselyllä ja lokakuussa 2012 
järjestetyllä strategiapäivällä Suomussalmella. Keskipiste-
Leaderin liittymisestä Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderiin 
neuvoteltiin ja sovittiin Pyhäjärvellä tammikuussa 2013. Huh-
tikuussa 2013 toteutettiin välikommenttikierros esittelyti-
laisuuksissa jokaisen Leader -ryhmän alueella (Kuhmo, Kuu-
samo, Pyhäjärvi, Vaala). 

Kalatalousjaosto on kommentoinut ja täydentänyt strategiaa 
kokouksissaan. Jaoston, alueen Leader -ryhmien, Kainuun 
ELY -keskuksen ja Maa- ja metsätalousministeriön yhteinen 
strategialuonnoksen palautetilaisuus pidettiin Kajaanissa 
kesäkuussa 2014. Lokakuussa 2014 kalatalousjaoston ja Lea-
der – ryhmien edustajilla oli Kajaanissa strategiapäivä, jossa 
sisältöjä tarkennettiin. Strategian laatimisessa on lisäksi huo-
mioitu ulkoisen arvioinnin suositukset ja tuettujen hankkei-
den kokemukset. Strategian kirjoittamisen valmiiksi on teh-
nyt Oulujärvi Leaderin toiminnanjohtaja Pirjo Oikarinen.
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MAHDOLLISUUDET
• Linkittyminen ympäröivään yhteiskun-

taan
 § Matkailuyhteistyön lisääminen 
 § Yhteistyö vesialueen omistajien kanssa
 § Yhteistyö tutkimus- ja koulutuslaitosten kanssa

• Markkinoinnin uudet keinot
 § Maineen ja alkuperän jäljitettävyyden hyödyntäminen
 § Tietoverkkojen ja sosiaalisen median hyödyntäminen
 § Laatujärjestelmät tai ympäristö- tms. sertifikaattien 

hyödyntäminen
• Kalankasvatuksen mahdollisuudet

• Jalostusasteen nosto

• Kalavarannon käytön monipuolistaminen

• Yrittäjätaitojen vahvistaminen

VAHVUUDET
• Hyvät yleiset puitteet yrittämiseen

 § puhtaat vesistöt, hyvät kalakannat
 § kohtuullisen helposti saatavat kalastusluvat
 § kaikki alueen ammattikalastuksen kohdekalat WWF:n 

vihreällä listalla
 § tautivapaa-alue kalanviljelyssä

• Kunnossa oleva infra
 § kunnostetut kalasatamat
 § Kuusamon kalatalo
 § jäähileasemaverkosto

• Vahva hyvä maine
 § Kitkan Viisaan alkuperänimisuoja
 § Oulujärven kuha

• Uudistuneet toimintatavat
 § Nuoret yrittäjät
 § Monipuoliset kalastusmenetelmät
 § Kalatalousryhmä -toimintatapa vakiintunut
 § Alueiden välinen yhteistyö lisääntynyt
 § Osaaminen, ammattitaito

HEIKKOUDET
• Alhainen jalostusaste

 § Oulujärvellä ja Pyhäjärvellä puutetta jalostusyrityksistä
 § käsityövaltaisuus kalan käsittelyssä 

• Markkinoinnin kehittymättömyys
 § paikallisen tukkutoiminnan puute
 § isot erot hinnanmuodostuksessa
 § laatuvaihtelua toimijoiden välillä

• Kylmäjärjestelmien haavoittuvuus

• Ammattikalastuksen yhteislupa-alueiden puute 
Koillismaalla

• Ympäristölupien saamisen hankaluus kalankasva-
tuksessa

• Yhteistyön kapea-alaisuus

• Ammattiylpeyden puute

        UHKAT
• Taloudellisen toimintaympäristön ongelmat

 § Kustannustason nousu; vyörytettävyys lopputuotteisiin?
 § Talouden taantuma
 § Halpatuonti

• Toimintaedellytysten heikkeneminen
 § Kalastuslupien saatavuus jatkossa
 § Istutuspolitiikan muutokset
 § Jatkuvasti kiristyvän sääntelyn kustannusvaikutukset 

yrityksille
 § Eliölajien ja alueiden suojelemiseksi tehtyjen rajoitusten 

vaikutukset elinkeinokalatalouteen 
 § Kaivannaisteollisuus; imagohaitat, ympäristöhaitat

3.4.  SWOT -analyysi
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 Vahvuudet ja mahdollisuudet
Ryhmän alueella on 4300 km2 pintavettä, jonka keskimää-
räinen kalastuspaine on vähäisempää kuin kalaston vuosi-
tuotanto. Kalastuspaine on keskittynyt muutamille suurille 
vesialueille kuten esimerkiksi Oulujärvelle, Kitkajärville, 
Muojärvelle sekä Kiantajärvelle. Alueella on lukuisia pie-
nempiä vesistöjä, joiden kalastuspainetta voitaisiin kasvat-
taa kalastuksen säilyessä kestävänä. Kuluttajien lisääntynyt 
ympäristötietoisuus lisää alueen kalataloudellista arvoa, 
muun muassa WWF:n liikennevalo -tyyppisen kuluttajaop-
paan vihreältä listalta löytyvät alueen kaikki taloudellisesti 
hyödynnetyt kalalajit.

Toimialueella on yhdeksän kuntien omistamaa, yhteiskäy-
tössä olevaa laitoshyväksyttyä kalasatamaa. Kaksi näistä on 
moderneja kuivanmaan kalasatamia, jotka sijaitsevat Kuusa-
mossa ja Suomussalmella. Päättyneellä ohjelmakaudella sata-
maverkostoa on kehitetty aktiivisesti, minkä ansiosta sata-
mat ovat nykyaikaisia. Useiden jo olemassa olevien satamien 
käyttöastetta voidaan kuitenkin lisätä. Hyvän infrastruktuu-
rin olemassaolo madaltaa uusien kalastajien kynnystä elin-
keinotoiminnan aloittamisessa. Kalasatamien pakastuskapa-
siteetti on pääosin vähäinen tai sitä ei ole lainkaan. 

Kuusamon kalatalo ja sen toimintamalli on esimerkillisen 
yhteistyön tulos. Talon omistaa ammattikalastajien muo-
dostama yhtiö sekä kalanjalostusyritys, jossa on osakkaina 
mukana myös tukkukauppa ja vesiviljely-yritys. Alan eri toi-
mijoiden tiivis yhteistyö on todettu toimivaksi malliksi, joka 
helpottaa ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Toimintamallin 
ansiosta kalastajien saaliin menekki on erinomainen ja sen 
arvo on korkeampi kuin tavanomaisessa tukkumyynnissä. 
Kalatalossa myös hyödynnetään useita vähempiarvoisina 
kalalajeina tunnettuja lajeja, joiden markkina-arvo on perin-
teellisiä kauppalajeja heikompi.

Alueen kalatalouden toimijoilla on erinomainen ikärakenne 
ja vahva perusosaaminen. Se näkyy muun muassa avarakat-
seisuutena ja ennakkoluulottomuutena uusien pyyntimene-
telmien ja vajaasti hyödynnettyjen kalalajien käyttöönotossa. 
Ikärakenteen korjaantuminen tuo mukanaan myös toimin-

tatapojen muutosta; 
nuorilla yrittäjillä on 
aiempaa kaupallisempi 
ajattelutapa, yhteistyö-
halukkuutta ja markki-
nahenkisyyttä. Osaajien 
linkittyminen muun toi-
mintaympäristön kanssa 
sekä talous- ja markki-
naosaamisen vahvista-
minen luovat alueelle 
lisää kasvuedellytyksiä. 
Muun muassa sosiaali-
sen median hyödyntä-
mistä on varaa parantaa.

Alueella vakiintuneen 
kalatalousryhmätoimin-
nan yhtenä onnistumi-
sena on lisääntynyt alu-
eiden välinen yhteistyö. 
Toimijat ovat oppineet tuntemaan toisensa, muodostaneet 
verkostoja ja aloitelleet yhteismarkkinointia. Alueen toimijat 
ovat sisäistäneet ”alhaalta ylös” -toimintamallin tulokselli-
sesti.

Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -alueella on valtakunnal-
lisesti puhtaan luonnon ja hyvien kalavesien maine. Tätä on 
hyödynnetty tuotemerkkejä kehiteltäessä, joista kahtena 
onnistuneena esimerkkinä ovat Koillismaalla Kitkan Viisas 
-alkuperänimisuoja sekä Sotkamon Rahtipurkitus Oy:n Oulu-
järvi -sarja. Tuotemerkkien merkitys alueen maineen vahvis-
tajana ja kalatalouden linkkinä muuhun toimintaympäristöön 
on mahdollisuus, jota voidaan hyödyntää muun muassa mat-
kailuelinkeinon kanssa sekä markkinoinnissa. 

Kansainvälisesti kasvanut kiinnostus lähiruokaa, ruoan ekolo-
gisuutta ja ympäristö- ja terveysvaikutuksia kohtaan kosket-
taa keskeisesti kalataloutta. Kuluttajien ympäristötietoisuu-
den lisääntyminen vaikuttaa suoraan kuluttajien valintoihin, 
jolloin myös lähellä tuotettujen kalatuotteiden kysyntä voi 
kasvaa merkittävästi. Kalan terveysvaikutusten ja lähellä tuo-
tetun tuoreen ruoan hyvien puolien selkeä esiintuominen ja 
hyödyntäminen markkinoinnissa ovat tärkeitä. Kuluttajien 
tietoisuuden valjastaminen oikeanlaiseksi markkinoinniksi on 
suuri mahdollisuus.

Vesiviljelyllä on alueella pitkät perinteet, pääosin nuoret 
yrittäjät ja suotuisa toimintaympäristö. Kalankasvatus on 
monipuolista sisältäen poikastuotannon, luonnonravintolam-
mikkokasvatuksen ja ruokakalan tuotannon. Alueella on run-
saasti luontaisia edellytyksiä vesiviljelylle, lähtien sopivista 
puhtaista ja tautivapaista vesistöistä päätyen suotuisaan 
ilmastoon. Kalamarkkinoilla on myös kysyntää ja kasvupoten-
tiaalia kasvatetulle kalalle. Mahdollisuuksien realisoituminen 

edellyttää luvituksia, innovaatioita ja rohkeita investoin-
teja.
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  Heikkoudet ja uhat
Toiminta-alueella on muutamia heikkouksia sekä vakavia 
uhkia liittyen mm. ympäristöön ja kansainväliseen kilpailuun. 
Näiden asioiden huomioiminen aluetta kehittäessä pienentää 
riskien realisoitumista sekä vakiinnuttaa toimintaa alueella.

Vahvan alueellisen toimijan puute heikentää lähikalan mak-
simaalista hyödyntämistä Kajaanissa ja sen lähialueilla sekä 
Pyhäjärvellä. Kainuussa kalastetun kalan tarjonta lähialueille 
on heikkoa ja jalostusaste olematon. Joko alueellisen tukun / 
kalanjalostusyrityksen tai kalastajaverkoston luominen lisäisi 
tarjontaa ja helpottaisi lähikalan käyttöä mahdollistaen jalos-
tusasteen noston. Lisäksi kalan hinnanmuodostus paranisi ja 
aluetaloudellinen arvo kasvaisi.

Alueellisten tuotemerkkien ja lähikalan käytön edistäminen 
vaatii kaikilta alueen tuottajilta tarpeeksi korkeaa laatua ja 
toimitusvarmuutta. Jo yksittäiset huonot erät heikentävät 
tuotemerkin uskottavuutta ja vievät pohjaa tehdyltä työltä. 
Toimijoiden yhteinen motivaatio ja osaaminen ovat olennai-
set tekijät imagon ja tuotemerkkien toimivuudessa.

Alan toimijoiden yhteistyön puute nostaa yrittäjien kustan-
nustasoa, esimerkiksi yhteisostot, yhteiskuljetukset ja logisti-
set ratkaisut laskisivat yksittäisten yrittäjien kustannustasoa.

Uudenaikaiset elintarviketilat ja kylmäketjun katkeamatto-
muus vaativat sähköjärjestelmien toimintavarmuutta. Useis-
sakaan laitoksissa ei ole kiinnitetty huomiota varajärjestel-
miin. Sama pätee myös kylmäkuljetuksissa. 

Valtakunnallinen sijainninohjaus määrittelee lähitulevaisuu-
dessa entistä vahvemmin vesiviljelyn sijoittumista. Kainuun 
ja Koillismaan latvavesialueet on valitettavasti katsottu alu-
eiksi, jonne on vaikea saada lupia uusille laitoksille tai vanho-
jen laitosten kapasiteetin lisäämiselle. Kiertovesilaitoksille 
luvat ovat mahdollisia, mutta laitosten kannattavuus ja toi-

mintavarmuus on vielä heikkoa, eikä siksi kiinnosta yrittäjiä. 
Kalaleaderin rahoittamana laaditaan asiantuntijoiden ja yrit-
täjien yhteistyönä Oulujoen ja Iijoen vesistöalueelle kohden-
nettua sijainninohjaussuunnitelmaa, joka valmistuu kevättal-
vella 2015. Suunnitelman toivotaan antavan uusia ajatuksia ja 
mahdollisuuksia sekä yrittäjille että luvista päättäville viran-
omaisille.

Alueen kalatuotteet ovat maineeltaan haavoittuvaisia, sillä 
maine perustuu puhtaaseen luontoon ja puhtaisiin vesiin. 
Kaivannaisteollisuus ja muu valuma-alueella tapahtuva toi-
minta, ympäristöonnettomuudet, ilmastonmuutos ja vesien 
muut käyttömuodot kuten vesivoiman lisääntyminen uhkaa-
vat vesiluontoa.

Mikäli markkinat perustuvat yhteen tai kahteen kanavaan 
tai tuotteeseen, riski suuriin markkinaheilahteluihin kasvaa 
ja vaikuttaa negatiivisesti tuottajien hinnanmuodostukseen. 
Markkinoita vakauttavat toimenpiteet ovat tärkeitä erityi-
sesti pienille yrityksille. 

Kiristyvät kansalliset tai Euroopan Unionin tuottamiseen, 
turvallisuuteen ja kuljetukseen liittyvät lakisäädökset voi-
vat hankaloittaa yrittäjien toimintaa ja lisätä kustannuksia 
(esimerkiksi savukalatuotteiden PAH -yhdisteet, terva ja 
dioksiini). EU:n vesipuitedirektiivin mukainen kalakantojen 
geneettisen alkuperän ja monimuotoisuuden turvaaminen 
voi vaarantaa istutusten varassa olevien kalakantojen kalas-
tettavuutta. Tämä koskee lähinnä siikaa osassa Koillismaan 
vesistöjä. 

Luonnonsuojelutoimenpiteet voivat joissain tapauksissa 
rajoittaa kalastusta sekä vaikeuttaa kalan menekkiä. Maail-
manmarkkinoiden tilanne, halpatuonti tai taloudellinen taan-
tuma voivat heikentää yritysten mahdollisuutta siirtää nou-
sevia kustannuksia lopputuotteiden hintaan. Tuotteiden ja 
palveluiden katteen säilyminen kohtuullisena on turvattava.
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Strategian avainkeinoiksi on 
valittu yhteistyö, jatkuva oppi-
minen ja käynnistysvaikutus.

4.1. Visio 2020
Vuonna 2020 elinkeinokalatalouden eri osa-alueiden mark-
kinat ovat monipuolisia ja tukeutuvat useaan eri sektoriin. 
Alkutuottajien ja kalanjalostajien yritystoiminnan kannat-
tavuus on terveellä pohjalla ja ala houkuttelee myös uusia, 
nuoria yrittäjiä. 

Yrittäjien tuotteet ovat monipuolisia ja laadukkaita ja niiden 
hyvä maine tunnetaan laajasti. Yritykset hyödyntävät kalan 
terveysvaikutuksia ja lähikalaa kohtaan tunnettua kiinnos-
tusta uusin tavoin sekä ennakoivat kuluttajakäyttäytymisen 
muutoksia.

Elinkeinokalatalous on löytänyt uusia yhteistyökumppaneita 
eri toimialoilta ja osana kasvavaa biotaloutta hyödyntää sen 
avaamia uusia liiketoiminta- ja muita mahdollisuuksia.

4.2. Strategia
Strategian toteutus perustuu Leader – toimintatapaan, jossa 
kehittäminen pohjautuu paikallisiin vahvuuksiin ja voimava-
roihin sekä toimijoiden omaan aktiivisuuteen, johon innos-
tetaan. Myönteisten vaikutusten kasvattamiseksi niitä yhdis-
tetään muilta toimijoilta löydettävissä oleviin voimavaroihin. 
Yhdessä tekemisen lisäksi uudenlaisten ratkaisujen luominen 
edellyttää osaamisen kasvattamista, yrittäjien tietojen ja tai-
tojen lisäämistä. Kalaleader – rahoitus ei riitä kaikkien tarvit-
tavien toimenpiteitten toteuttamiseen, joten sitä käytetään 
haluttujen asioiden liikkeelle laittajana.

4. Strategia vuosille 2014 - 2020

Ammatistaan ylpeät yrittäjät -  
laadukkaat tuotteet -  
tyytyväiset asiakkaat

Visio 2020
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Ammatistaan ylpeät yrittäjät -  
 Yhteistyö

Yhteistyön lisääminen alan sisällä ja linkittyminen muuhun 
yhteiskuntaan on läpileikkaava teema koko strategiassa. 
Ensimmäisessä yhteistyön vaiheessa kalastajat, kasvattajat 
ja jalostajat tekevät keskenään yhteistyötä esimerkiksi tuot-
teiden suunnittelussa, markkinoinnissa ja logistiikassa. Seu-
raavaksi yhteistyössä edetään muun elintarviketuotannon, 
kauppojen, ravintoloiden ja suurtalouskeittiöiden kanssa 
tehtävään tuotekehitys- ja markkinointiyhteistyöhön. Kala-
talousalan tekemä valistustyö eri järjestöjen kanssa tuottaa 
informaatiota koko ketjun läpi. Myös tätä hyödynnetään tuo-
temarkkinoinnissa.

Yhteistyötä tehdään muun muassa matkailusektorin kanssa 
ohjelmapalveluissa, markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. 
Myös kalatalousryhmien välinen yhteistyö on havaittu hyväksi 
ja sitä jatketaan koulutuksissa, opintomatkoissa, markkinoin-
nissa, logistiikassa jne. Kansainvälinen yhteistyö voi sisältää 

ryhmien tai toimijoiden välistä kanssakäymistä ja parhaiden 
käytäntöjen vaihtoa.

Tutkimusyhteistyöllä edistetään kaupallisen kalastuksen 
ja muiden kalasta elantonsa saavien tahojen toimeentuloa 
tuottamalla uusia työkaluja, menetelmiä ja tietoa kalatalou-
den toimijoiden käyttöön.

Valtakunnallisten järjestöjen ja elinkeinokalatalouteen lin-
kittyvien toimijoiden kanssa tavoitellaan yhteistyömuotoja, 
jotka hyödyttävät paikallista elinkeinokalataloutta ja tur-
vaavat sen tulevaisuutta. Toteuttamisyhteistyöhön haetaan 
jatkuvasti aktiivisesti uusia tahoja, joiden kanssa on löydettä-
vissä yhtymäkohtia elinkeinokalatalouteen.

Strategian tavoitteiden saavuttamisessa on tarkoitus jatkaa 
mahdollisimman monipuolisesti muidenkin rahoituslähtei-
den kuin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston käyttöä. 

 Käynnistysvaikutus
Pienten hankkeiden ja investointien tukemista jatketaan 
myös toisella ohjelmakaudella tuen minimin ollessa 1 000 
euroa. Toimintatapa nähdään käynnistäjänä sekä järkevänä 
väylänä laajempiin hankkeisiin ja yhteistyön lisäämiseen. Kor-
vausinvestointeja ei tueta, vaan investoinnilla on aina oltava 
jokin myönteinen yritystoimintaa parantava vaikutus. Esisel-
vitykset ovat mahdollisia, mutta niiden on aina edistettävä 
ohjelman toteutumista jo itsessään. Pelkkään kehittämis-
hankkeiden hankesuunnitteluun tukea ei myönnetä, mutta 
esimerkiksi rakennussuunnittelua voidaan tukea. Tavoitteena 

on aktivoida ja käynnistää toimenpiteitä, joiden toteutus voi 
tapahtua joko Kalaleaderin tai muiden rahastojen tuella.

Kalatalousjaosto voi harkintansa mukaan tukea myös suurem-
pia, paikallisesti tärkeitä hankkeita, jotka ovat normaalisti ELY 
-keskuksen rahoituslinjoista tuettavia hankkeita, mikäli inves-
toinnilla katsotaan olevan alan kehityksen kannalta erityistä 
merkitystä tai hankkeeseen sisältyy investoinnin lisäksi kehit-
tämistä. 

 Jatkuva oppiminen
Yrittäjien ajankohtaista osaamista parannetaan sisällyttä-
mällä aktivointihankkeeseen erilaisia koulutustilaisuuksia, 
opintoretkiä ja parin päivän lyhytkursseja. Tämä mahdollistaa 
nopean vastaamisen esiin nousseisiin oppimistarpeisiin. Laa-
jempia koulutuksia toteutetaan omina koulutushankkeinaan. 
Koulutussisällöt kytkeytyvät tiiviisti strategian painopisteisiin 
ja niiden tavoitteisiin. Osaamista lisäävänä toimintatapana 
kannustetaan sisällyttämään jokaiseen tuettavaan kehittä-
mishankkeeseen pieni koulutusosio.

Kalatalousjaoston ja henkilöstön oppimistarpeita ovat eri-
tyisesti eri rahoituskanavien tuntemus ja sosiaalisen median 
tarkoituksenmukainen hyödyntäminen. Jaoston ja henkilös-
tön oppimistarpeet selvitetään vuosittain ja niihin liittyviä 
koulutuksia järjestetään joko jaoston omina tilaisuuksina tai 
yhdessä Leader – hallitusten kanssa. Uusien jaoston jäsenten 
perehdyttäminen tehdään aina jäsenten vaihtuessa. Kalata-
lousryhmien väliset tapaamiset tarjoavat hyvän mahdollisuu-
den kokemusten vaihtoon ja toisilta oppimiseen.

Kansainvälinen yhteistyö edellyttää oppimista niin henkilös-
töltä, kalatalousjaostolta kuin toimijoiltakin.

Toiminnan laajamittainen ulkoinen arviointi tehdään ainakin 
kerran ohjelmakauden aikana ja arviointitulokset ja – suosi-
tukset huomioidaan toiminnan kehittämisessä. Arviointi voi-
daan tehdä myös yhteistyössä muiden kalataloustoiminta-
ryhmien kanssa ja muista ryhmistä saatuja tuloksia voidaan 
hyödyntää oman toiminnan kehittämisessä. Hankkeiden 
loppuraportit käsitellään jaostossa, tarvittaessa puoltopää-
tösten yhteydessä valitaan muutamia hankkeita, joita seura-
taan jaostossa tarkemmin koko toteutuksen ajan. Hankkeiden 
kokemukset voidaan hyödyntää jaoston työskentelyn lisäksi 
uusien hankkeiden valmistelussa.

Strategian toteuttamisen kautta tapahtuu oppimista Kainuun 
ja Koillismaan Kalaleader – alueen koko elinkeinokalatalou-
den toimijakentässä sekä siihen liittyvissä entisissä ja uusissa 
sidosryhmissä: rahoitettavilla toimenpiteillä muun muassa 
parannetaan yritysten liiketoimintaosaamista, opitaan uusia 
ansiomahdollisuuksia, lisätään kehittämisosaamista ja tuo-
daan verkostomainen toiminta olennaiseksi osaksi yritysten 
ja muiden alan toimijoiden arkea.
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5.Toteutussuunnitelma
5.1. Kehittämisen painopisteet

  lisäarvoa elinkeinokalatalouteen 

  ympäristöystävällisyydellä 
lisää toimeentuloa 

  elinkeinon uudistuminen 

Lisäarvoa elinkeinokalatalouteen on suora jatkumo edellisen 
ohjelmakauden hyvin onnistuneesta tavoitteesta, joka oli 
tuotteiden saaminen markkinoille. Ympäristötietoisuuden 
lisääntyessä vesistöjen hoidosta on mahdollista kehittää uusi 
lisätoimeentulon lähde elinkeinonharjoittajille. Elinkeinon 
uudistuminen on jatkuva prosessi, jonka painopisteet muut-
tuvat eri aikakausina.

  Kolmeksi kehittämisen painopisteeksi on valittu
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5.1.2. Ympäristöystävällisyydestä lisää toimeentuloa

 Vajaasti hyödynnettyjen 
kalalajien käytön lisääminen
Vesistöjä uhkaa ihmisten toiminnan aiheuttama vesien rehe-
vöityminen. Ilmaston muutos lisää rehevöitymiskehityksen 
nopeutta. Rehevöityminen muuttaa vesiekosysteemejä 
muun muassa lisäten ahven- ja särkikalojen menestymistä 
lohikalojen kustannuksella. Nämä tosiasiat otetaan huomi-

oon suunnitellessa alueen kalatalouden kehittämistoimen-
piteitä. Ekologisesti kestävä kalastus on vesienhoitoa, sillä 
saaliin mukana vesistöistä poistuu ravinteita. 

Strategian toimenpiteillä edistetään vajaasti hyödynnettyjen 
kalojen pyyntitekniikoiden ja -menetelmien kehittämistä ja 
käyttöönottoa. Vajaasti hyödynnettyjen kalojen jalostuksen 
lisääminen ja jalostusasteen nosto on alan kestävän kehitty-
misen ja uudistumisen kannalta olennaista.

 Vesiympäristön hoitaminen 
suunnitelmalliseksi
Muuttuvassa ympäristössä tarve tietoiselle vesienhoidolle 
kasvaa. Pelkät vesialueen omistajien toteuttamat kalaistu-
tukset eivät riitä vastaamaan muuttuviin tarpeisiin, vaan 
asia on huomioitava myös ammattimaisessa kalastuksessa. 
Ammattikalastajilla on usein jo vesienhoitoon vaadittavaa 
kalustoa kuten pyydyksiä, veneitä ja ammattitaitoa.

Strategian tuella voidaan kouluttaa ammattikalastajia vesi-
ympäristönhoitoon. Koulutus voi pitää sisällään esimerkiksi 
vesibiologian perusteita, kalastuksen vaikutuksia kalakan-
toihin ja ravintoketjukunnostusta siten, että kalastajien ja 
muiden toimijoiden valmiudet erilaisten suunnitelmien ja 
hoitotoimenpiteiden toteuttamiseen paranevat. Koulutus 
antaa mahdollisuuden monipuolistaa ja laajentaa yritystoi-
mintaa vesienhoidon puolelle. Vesienhoidon koulutus auttaa 
ammattikalastajia hyödyntämään kalastettavia vesialueitaan 
kestävämmin parantaen niiden tuottoa sekä kalastuksen mai-
netta esimerkiksi tuotteistamisessa. 

Vesiviljelyn vesistöjä kuormittava vaikutus on viime vuosina 
vähentynyt parantuneen teknologian ja viljelyn kehittymisen 
ansiosta. Kuormittava vaikutus on kuitenkin olemassa, joten 
ohjelmakauden aikana selvitetään tarvittaessa mahdolli-
suus kompensoida vajaasti hyödynnetyn kalan kalastuksella 
vesiviljelyn ravinnekuormaa. Esimerkkinä voi olla ns. päästö-
kauppa -malli, jota voidaan tuotteistaa ja markkinoida. Mikäli 
päästökauppa tms. – mallit etenevät valtakunnallisen kehit-
tämistyön kautta, Kalaleader- strategiasta tuetaan niiden 
käyttöönottoa ryhmän alueella.

 Eri toimijoiden (kalaveden omistajat, kalastajajärjestöt, ELY-
keskus, voimayhtiöt, tutkimus- ja luonnonsuojelujärjestöt) 
kanssa voidaan laatia pienimuotoisia vesistökohtaisia suun-
nitelmia kalakantojen ja luontoympäristön hoitamiseksi, jos 
niillä on suora elinkeinokalataloutta hyödyttävä vaikutus. 
Suuri osa alueen vesistöistä on vesivoimatuotannossa ja siten 
säännösteltyjä.  Tavoitteena on kokonaisvaltainen näkemys ja 
sitoutuminen vesistöjen hoitoon erityisesti kalavesien omis-
tajien ja vesivoimayhtiöiden kanssa.

 Kalastuksen kestävyys esille
Kestävälle tavalle toimia saadaan lisää uskottavuutta, kun 
toiminnasta tehdään järjestelmällistä ja sille haetaan ympä-
ristömerkkiä, esimerkiksi MSC – sertifiointia. Kainuun ja Koil-
lismaan Kalaleaderin toiminta-alueella tämä on mahdollista 
ainakin Oulujärven kuhan ja Koillismaan Kitkan Viisas – mui-
kun osalta.
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5.1.3. Elinkeinon uudistuminen

 Vesiviljelyn toimintaedelly-
tykset kuntoon
Vesiviljelyn (sisältää ravunkasvatuksen) kehittämiseksi 
edistetään uusien teknologioiden käyttöönottoa ja uusien 

kalalajien testausta. Tavoitteena ovat yritysten kasvumah-
dollisuudet, myös laajentamisen ja tuotantomäärien kasvat-
tamisen kautta, eikä pelkästään rakennekehitys yrityskaup-
pojen myötä. Tavoitteena on parantaa vesiviljely-yritysten 
kannattavuutta esimerkiksi kasvatuspaikkojen kehittämi-
sellä, erikoistumisella ja logistiikkaratkaisuilla. 

 Uusia tapoja markkinointiin
Kuluttajat hakevat entistä enemmän tietoa internetistä ja 
erilaisista sosiaalisista medioista. Tieto leviää lähes reaali-
ajassa nopeasti laajoille kuluttajaryhmille, mikä voi olla joko 
hyödyllistä tai vahingollista yrityksen toiminnalle ja mai-
neelle. Nykyisin alan yrittäjien markkinointiosaaminen ja 
eri tiedotusmuotojen hallinta on heikkoa. Näitä valmiuksia 
kehitetään määrätietoisesti, jotta kalatalous pysyy ajan her-

molla. Lisäksi varaudutaan siihen, että suoramyynti kulutta-
jille lisääntyy ja siihen liittyvät jakelutavat uudistuvat seura-
ten muiden elintarvikealojen kehittymistä.

Uusia markkinointitapoja tarvitaan myös elinkeinokalata-
lousyritysten varsinaisten asiakkaiden eli tukkujen, vähit-
täiskauppojen, ravintoloiden ja muiden ammattikeittiöiden 
tavoittamiseksi. Näiden kaipaama tieto poikkeaa ainakin 
osin kuluttajista, esimerkiksi ammattikeittiöitä kiinnostaa 
lähinnä toimitusvarmuus, laatu ja helppokäyttöisyys.

 Innovaatiot käyttöön
Alan kehittymistä ennakoidaan ja esimerkiksi välinekehi-
tystä seurataan muun muassa käynneillä alan messuilla 
ulkomailla ja rahoittamalla sieltä löytyvien uutuuksien 
kokeilua. Alueella tehdään myös omaa pyydyskehitystä ja 
testataan esimerkiksi merialueilla käytettävien pyydysten 
käytettävyyttä sisävesillä. Pääpaino kehitystyössä on kala-
kantoja säästävillä valikoivilla pyydyksillä.

Toimijoiden omia käytännön ratkaisuja/keksintöjä, niiden 
kehittämistä, valmistamista ja testaamista esimerkiksi 

kalankäsittelyn koneistamiseksi tuetaan. Kansainvälistä 
yhteistyötä tekemällä haetaan uusia ideoita sekä tuotteisiin 
että käytäntöihin, opitaan uutta ja siirretään menetelmiä.

Yksi tapa tuottaa innovaatioita on tarttua ongelmiin ja etsiä 
niihin ratkaisuja, jotka muuttavat ongelman hyödyksi, vaik-
kapa uudeksi tuotteeksi. Tätä tehdään yhteistyössä muiden 
biotalousalan toimijoiden kanssa ja oppilaitosyhteistyötä 
hyödyntäen. Oppilaitosyhteistyötä on jo tehty Kajaanin 
ammattikorkeakoulun pelialan koulutuksen kanssa.

 Kala-alan jatkuvuuden  
turvaaminen
Kalatalousala tarvitsee jatkuvasti uusia osaajia. Nuorten 
mielenkiintoa alaa kohtaan herätetään tiedottamisella ja 
aktiivisuudella, esimerkiksi tarjoamalla kesätöitä ja harjoit-
telupaikkoja. Jatkuvuuden turvaamiseksi voidaan Kainuun 
ja Koillismaan Kalaleader -strategiasta tukea erilaisia har-
joittelu-, koulutus- tai muita lyhytaikaisia hankkeita ja tapah-
tumia, joiden tavoitteena on huolehtia lasten ja nuorten tie-
don ja mielenkiinnon riittävästä tasosta. 

Kainuun ja Koillismaan Kalaleaderillä on hyviä kokemuksia 
uusien kalastajayrittäjien kouluttamisessa yhdessä työvoi-
mahallinnon kanssa. Tällaista toimintaa tehdään tarpeen 
mukaan jatkossakin. Ala on perinteisesti miesvaltainen, 
mutta koneellistumisen myötä etenkin kalanjalostuksesta 
on muodostunut muuta elintarvikealaa vastaavaa työtä. 
Kala-alalle on tullut muutamia naisyrittäjiä ja tätä kehi-
tystä edistetään muun muassa aktivoinnin ja tiedottamisen 
kautta.

Kohdentamalla koulutuksia ja muita kehittämishankkei-
den toimenpiteitä myös sivutoimisille kalastajille voidaan 

heidän joukostaan löytää uusia yrittäjiä alalle osaamisen 
kasvun kautta. Elinkeinoa voidaan myös levittää alueen pie-
nemmille vesialueille juuri osa-aikaisuuden tai sivutoimisuu-
den kautta. Kalastuksesta voi muodostua merkittävä sivue-
linkeino tai yksi osa maaseudun monialayrittäjyyttä. Tätä 
kehitystä halutaan tukea esimerkiksi erilaisin selvityksin.

Kalastus on pääosin fyysistä työtä, missä erilaiset työperäi-
set sairaudet ja kulumat ovat tavallisia. Ennaltaehkäisy on 
taloudellisinta hoitoa ja siitä syystä Kalaleader – strategi-
asta halutaan tukea toimenpiteitä, jotka parantavat työssä-
jaksamista, ylläpitävät työkykyä ja lisäävät työturvallisuutta. 
Yhteistyötä esimerkiksi Aslak-kurssien järjestämiseksi teh-
dään eri toimijoiden kanssa.

Yhteiskäytössä olevia käsittelytiloja ja muita toimitilatar-
peita, logistisia ratkaisuja, koneistuksia tms. suunnitellaan 
ja tuetaan. 

Parantamalla yritysten kannattavuutta lisätään mielen-
kiintoa sukupolven- ja omistajavaihdoksiin. Taloudellista 
osaamista lisätään koulutuksella ja kasvattamalla taloustie-
tämyksen siirron osuutta aktivaattorin toiminnassa. Kustan-
nustehokkuutta voidaan lisätä esimerkiksi kannustamalla 
yhteishankintoihin.
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5.3. Viestintä
Viestintää tehdään sekä Kalaleaderin omana toimena että 
jokaisen neljän Leader -ryhmän muuhun viestintään kytket-
tynä. Viestinnän kohderyhminä ovat elinkeinonharjoittajien 
lisäksi sidosryhmät, yhteistyökumppanit ja yleisö. 

Aiemmin Kalaleaderillä oli alasivu Oulujärvi Leaderin net-
tisivuilla, uudelle kaudelle Kainuun ja Koillismaan Kalalea-
derille tehdään oma nettisivusto, joka linkitetään Leader – 
ryhmien sivuille. Kalaleaderin omien sivujen käyttöönotolla 
lisätään toiminnan avoimuutta; aiempaa paremmin saadaan 
esille kalatalousjaoston kokoonpano ja yhteystiedot, strate-
gia, ohjeet tukien hakemisesta, tuettavien hankkeiden valin-
takriteerit, rahoitetut hankkeet ja niiden tulokset, opinto-
matkojen matkaraportit, tapahtumat, koulutukset, uutiset ja 
ajankohtaiset asiat. Myös sosiaalisessa mediassa irtaudutaan 
Oulujärvi Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin yhteisestä Face-
book – sivusta ja perustetaan Kalaleaderille oma sivu. Oma 
sivu palvelee paremmin koko Kalaleader – aluetta ja yhteen 

aiheeseen keskittyvällä sivulla lisätään kalataloudesta kiin-
nostuneiden mielenkiintoa toimintaa kohtaan ja vuoropu-
heluun. Muita sosiaalisen median välineitä hyödynnetään 
tarpeen mukaan, esimerkiksi YouTubea on jo käytetty kala-
taloudesta tehtyjen videoiden julkaisemiseen. Kalataloutta 
harjoitetaan luonnossa ja vaihtuvissa olosuhteissa, joten siitä 
on otettavissa näyttävää kuva- ja videomateriaalia. Niiden 
levittämiseen otetaan uutena kanavana käyttöön Instagram, 
jonka kautta tavoitetaan erityisesti nuoria. 

Muuhun perusviestintään kuuluvat muun muassa paikallis-
lehtiin kirjoitetut artikkelit, lehdistötiedotteet ja juttuvinkit 
tiedotusvälineille, lehti-ilmoitukset, itse järjestetyt tilaisuu-
det ja Kalaleader – infot muiden järjestämissä tilaisuuksissa. 
Koska kaikki kalatalouselinkeinonharjoittajat eivät vielä käytä 
sähköisiä tiedotuskanavia, perinteinen uutiskirje postitetaan 
alan yrittäjille vähintään kaksi kertaa vuodessa.

 Viestinnän pääteemat:

toimijat tuntevat 
Kainuun ja Koillismaan 

Kalaleaderin ja sen 
tavoitteet, toiminnan, 
osallistumis- ja rahoi-

tusmahdollisuudet      

m
ah

dollisuudet käyttöön konkreettisten 
tulosten kertominen 

lisää myönteistä asen-
noitumista ja aktivoi

tulokset

muilla alueilla 
aikaansaadut onnis-
tumiset ja uudet toi-
mintatavat innosta-
vat luomaan omia 

sovelluksia

mallia muualta

Tuettavia hankkeita valittaessa tarkastellaan, onko hanke 
strategiaa toteuttava, tavoitteita edistävä, realistinen, talou-
dellinen ja jatkuvuuteen tähtäävä. Jatkuvuuden arvioinnissa 
huomioidaan, että kokeiluluontoisten hankkeiden tukeminen 
on strategian mukaista, vaikkei jatkuvuutta voida hakuvai-
heessa taata. Valinnoissa käytettävät hankevalintakriteerit 
tulevat olemaan kaikkien nähtävissä Kainuun ja Koillismaan 
Kalaleaderin nettisivuilla. 

Jokaisesta hakemuksesta täytetään hankearviointilomake, 
jolla dokumentoidaan hankkeen sopivuus valintakriteereihin 
ja esitetään mahdolliset lisäperusteet tukea tai olla tuke-
matta hanketta. Arviointilomake menee ELY – keskukselle 
lausunnon liitteenä.

5.2. Tuettavien hankkeiden valinta
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Tavoitteet Lisäarvoa 
elinkeinotalouteen

Ympäristöystävällisyydellä 
lisää toimeentuloa

Elinkeinon 
uudistuminen

Yhteensä

Uudet yritykset 
(mukaan lukien aloittaneet kalastajat)

3 1 6 10

 joista sukupolvenvaihdoksia  
tai yrityskauppoja

5

Toimintaansa uudistaneet/
monipuolistaneet yritykset

35 15 50

Uudet työpaikat 8 1 6 15

Nuorten kesätyö-/harjoittelupaikat 15 15

Uudet tuotteet tai palvelut 10 5 15

joista matkailuun liittyviä 5

Laatujärjestelmät ja sertifioinnit 2 2 4

edellä mainittuja 
käyttöön ottaneet yrittäjät

20 15 35

Koulutuksiin ja opintoretkille osallistuneet 300

Aktivointitilaisuuksien määrä/osanottajat 30/450

Uudet pyyntitekniikat ja -menetelmät 5 5 10

Muulla kuin Kalaleader – tuella toteutetut 
hankkeet

7 3 10 20

Strategialla tavoiteltavalle yritysten liikevaihdon ja kannatta-
vuuden kasvulle ei ole asetettu määrällisiä tavoitteita, koska 
kattavaa luotettavaa lähtökohta- ja seurantatietoa ei alan yri-
tyksistä ole saatavilla. Toteutumista seurataan kuitenkin laa-
dullisena tavoitteena lähinnä yrityskohtaisilla keskusteluilla 
ohjelmakauden aikana. Kasvu voidaan todeta myös yrityksiin 
syntyvien uusien työpaikkojen kautta. 

6. Määrälliset tavoitteet
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7.1. Hallinnoija ja 
toteuttajakumppanit
Strategian hakija ja hallinnoija on Oulujärvi LEADER ry, joka 
hallinnoi Kainuun ja Koillismaan Kalaleader -ohjelmaa aiem-
malla ohjelmakaudella ja on siten luonteva hallinnoija myös 
jatkossa. Pyhäjärven liityttyä kalatalousryhmään Oulujärvi 
Leader sijaitsee toiminta-alueen keskellä. 

Toteuttajakumppaneita ovat Elävä Kainuu Leader, Keski-
piste-Leader ja Koillismaan Leader. Tiivistämällä ryhmien 
yhteistyötä strategian toteuttamisessa saadaan hyödyn-
nettyä kunkin kumppanin vahvuudet: Oulujärven talous- ja 
hallinto-osaaminen, Keskipisteen osaaminen yritysten kehit-
tämisessä, Elävä Kainuun kansainväliset yhteydet ja Koillis-
maan kokemus pienten hankkeiden kokoamisessa laajem-
miksi teemahankkeiksi.

Käytännön aktivointiin ja hankkeiden kokoamiseen tehdään 
erillinen aktivointihanke edellisen ohjelmakauden tapaan. 
Koska alueella on vähän sopivia hankehallinnoijia, voivat joku 
tai jotkut kalatalousryhmän Leader – ryhmistä tarvittaessa 
toimia kalatalousryhmän hankkeiden hakijana ja hallinnoi-
jana.

7.2. Kalatalousjaosto
Kalaleader -strategian toteuttamista ohjaa ja seuraa kalata-
lousjaosto, joka kokoontuu tarpeen mukaan kahdesta viiteen 
kertaan vuodessa. Jaosto käsittelee hankehakemukset ja 
antaa niiden tarkoituksenmukaisuutta koskevat lausunnot 
ELY -keskukselle. Oulujärvi Leaderin hallitus on myöntänyt 
lausunnonanto-oikeuden kalatalousjaostolle.

Jokaisessa jaoston kokouksessa käydään läpi rahoituske-
hyksen sidontatilanne ja ajankohtaiset meneillään tai val-
mistelussa olevat asiat. Kerran vuodessa kalatalousjaosto 
kokoontuu strategiakokoukseen, jossa keskitytään ohjelman 

toteutumisen seurantaan, hankkeiden tuloksellisuuteen sekä 
omien toimintatapojen ja toimenpiteiden itsearviointiin. 

Seurannan lisäksi jaoston tärkeänä tehtävänä on huolehtia 
ohjelman toteutumisesta; tämä voi sisältää esimerkiksi koh-
dennettujen teemahakujen järjestämistä, jonkin asian nos-
tamista erityistoimenpiteiden kohteiksi, omien hankkeiden 
vetämistä ja uusien yhteistyökumppaneiden etsimistä. Jaos-
tossa on 10 jäsentä, kolme Oulujärvi Leaderin, Koillismaan 
Leaderin ja Elävä Kainuu Leaderin alueilta ja yksi Keskipiste-
Leaderin alueelta sekä jokaisella jäsenellä henkilökohtainen 
varajäsen.

Jaoston jäsenet kootaan kolmikantaperiaatteella. Jaoston 
jäsenet edustavat Leader – ryhmien hallituksia, kalatalous-
yrittäjiä, elinkeinoa edustavia järjestöjä (esimerkiksi vesi-
alueen edustajia ja neuvontajärjestöjä) ja muita elinkeinoon 
läheisesti liittyviä tahoja, esimerkiksi tutkimusta. Jaoston 
jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja peräkkäisiä toimikausia 
voi olla korkeintaan kolme. Kunkin Leader –ryhmän hallitus 
huolehtii siitä, että edustajia valitaan alueellisesti tasapuoli-
sesti (edustajia eri kunnista). Jaoston sihteerinä toimii Oulu-
järvi Leaderin hankeneuvoja ja esittelijänä joko Oulujärvi 
Leaderin toiminnanjohtaja tai aktivaattori. Muiden Leader 
– ryhmien toiminnanjohtajille lähetetään aina kutsu kalata-
lousjaoston kokouksiin. Kolmikannan ja toiminnanjohtajien 
osallistumisen ansiosta jaoston toiminta linkittyy luontevasti 
paikallishallintoon, kalatalouselinkeinoon ja Leader -ryhmien 
tekemään maaseudun kehittämistyöhön.

7.3. Käsittelevä 
viranomainen
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategian toteuttamis-
alueen kunnista osa kuuluu Lapin, osa Pohjois-Pohjanmaan 
ja osa Kainuun ELY – keskuksen alueeseen. Kaikki Kainuun ja 
Koillismaan Kalaleader – hankehakemukset tullaan kuitenkin 
jättämään Lapin ELY – keskukselle.

7. Hallinto ja seuranta
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KUSTANNUSLAJI vuosi 2015 - 2020

Toimintalinjat

Lisäarvoa elinkeinokalatalouteen 40 % 40 306 241 836

Ympäristöystävällisyydestä lisää toimeentuloa 25 % 25 192 151 153

Elinkeinon uudistuminen 35 % 35 268 211 609

Yhteensä 100 % 100 766 604 598

Aktivointi 87 107 522 642

Hallinto 24 193 145 158

STRATEGIA YHTEENSÄ 212 066 1 272 398

RAHOITUSLAJI vuosi 2015 - 2020

Julkinen 90 % 190 860 1 145 158

  EMKR / valtio 87 % julkisesta 166 667 1 000 000

  Kunta 13 % julkisesta 24 193 145 158

Yksityinen 10 % 21 207 127 240

YHTEENSÄ 100 % 212 066 1 272 398

Alueen kunnat ovat sitoutuneet kuntarahoitusosuuteen.

Muu rahoitus
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader – strategian yhtenä 
tavoitteena on saada sen toteutukseen rahoitusta myös 
muista rahoituslähteistä. Ensimmäisen ohjelmakauden 
kokemukset osoittavat muiden rahoituslähteiden käytön 
mahdolliseksi ja hyödylliseksi malliksi. Esimerkiksi työ-

hyvinvointi- ja koulutushankkeisiin saatiin rahoitusta ELY 
-keskuksen muista rahastoista. Muiden rahoituslähteiden 
käyttö voi toteutua myös siten, että Kalaleader – strate-
gian kautta käynnistettyjen ja kokeiltujen uusien, hyväksi 
havaittujen toimintamallien kasvattaminen ja levittäminen 
voidaan tehdä muulla rahoituksella. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on kes-
tävän kalatalouselinkeinon kehittäminen. Kalatalousryh-
mätoiminnalla on tärkeä osa rahaston paikallistason sovel-
tamisessa. Kiinteä yhteistyö Leader-ryhmien ja sitä kautta 
maaseuturahaston sekä ELY -keskuksen kanssa varmistaa 
maaseudun kehittämisohjelmien yhteensovittamisen. 

Maakuntaohjelmissa sekä Kainuun että Pohjois-Pohjan-
maan puolella panostetaan biotalouteen ja siten Kalalea-
der -strategia tukee osaltaan niiden toteutumista. 

8. Rahoitus

9. Yhteensopivuus muihin 
ohjelmiin
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