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Toiminta-alue
- 38 000 km2

- Vesistöjä 430 000 ha
- 108 000 asukasta
- 203 kaupallista kalastajaa

joista 1. ryhmän 66
- n. 30 kalankasvatuslaitosta
- 7 jalostajaa



Muu Suomi
- 9 kalatalouden toimintaryhmää
Manner-Suomessa
- ”harmaata aluetta” vielä
- Rahoitus n 1. M€/kausi/alue



Paikallisen kehittämisen tuki
Kalaleadereiden ydintehtävä

Ei lainkaan yksityisiä investointeja
Kehittämishankkeita
Palveluita
Tuotekehitystä
Tutkimusta
Testausta



Paikallisen kehittämisen tuki
- Yksittäiset yrittäjät (50-60%)

Tulokset julkisia, jos tuki yli 50 %
- Julkiset, yhteiset investoinnit 80%
- Yleishyödylliset kehittämishankkeet jopa 100%



Millaisiin hankkeisiin
Koulutushankkeet
Pyydysrakennus
Veneenrakennus
Hygienia
Jalostustaidot
Kehittämishankkeet
Kalastusmenetelmät
Pyydyskehitys
Taloustutkimukset



Miten haetaan

Hyvä idea!
Määritetään tavoitteet
Suunnitellaan toimenpiteet
Lasketaan kustannukset
Kuka tekee?

Aktivaattoriin yhteyttä heti alussa
Ja sitten hyrrä pyörimään…



Tähän mennessä Kainuu-Koillismaa
- Talvisärkihanke+vähempiarvoisen kalan arvoketju 

Kuusamossa, Naturpolis
- Veneenrakennushanke, KSAK
- Jalostuksen koulutus, KSAK
- Järvikalaa Paltamosta+kalatalon käynnistys, 

Paltamon kunta
- Jäähileasemat Kuhmo, Vaala

Vaikeinta on löytää hallinnoija



Tähän mennessä Sisä-Suomen
Kalatalousryhmä

- Mestari-kisälli esiselvitys
- Villin kalan käyttö
- Järvikalaa markkinoille
- Kierrenuotan kehittämishanke
- Matkailukalastus esiselvitys
- VAKAVA (vajaasti hyödynnetty kala)

- Indoor aquaponics development



Tähän mennessä Itä-Suomen
Kalatalousryhmä

- Rysän kehittäminen norppa-alueille
- Kalakantojen seuranta- ja ohjauskoulutus
- Kalatalous tutuksi nuorille
- Särkikalasaaliin logistiikka
- Asiantuntijaverkoston kokoaminen
- Puruveden ammattikalastuksen 

dokumenttielokuva
- Järvikalan saatavuus- ja jatkojalostus-

selvitys Tuusniemi
- Kansainvälistyminen ja opintomatkat



Tähän mennessä Lapin 
Kalatalousryhmä
- Uusien kalastajien rekrytointi + kalamassauksen 

opettelu Sodankylässä
- Kaupallisen kalastuksen koulutus + omavalvonta-

koulutus + laitehankinnat + jäähileasema Kemijärvellä
- Kaupallisten kalastajien omavalvontakoulutus Pello
- Kaupallisen kalastuksen esittely- ja opetusvideot 
(Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sodankylän ja 
Inarin kunnat)



Kalakipinä!
Oma rahoitusmuoto, tuki 100 - 1 000 €
Tukiprosentit 50 % turvallisuus ja palvelut

30 % innovatiiviset investoinnit
Tukea korkeintaan 1 000 € / hakija kaudessa

( 1. ryhmän kaupallinen kalastaja)

Itä-Suomessa käynnistymässä ”Kalamassi”



Sisävesikalastajien tuet suoraan 
ELY:ltä
1. Ryhmän kaupallinen kalastaja (tai toteutuskelpoinen

suunnitelma ryhmän nostoon)
Haku hyrrässä, aktivaattori avustaa tarvittaessa
Tuki maksetaan toteuttamisen jälkeen

Voi olla käytetty laite
Ei korvausinvestointeja (rikkoutuneen tilalle)



Saaliin arvon lisääminen (art. 42)

- Oman saaliin (väh. 75 %) jalostuksen tilat ja laitteet,
kylmiöt, paljut 50 %

- Saaliin saattaminen markkinoille hydrot, kelkat, 
mönkijät, peräkärryt, trailerit yms. 40 %

- Suoramyynnin investoinnit, myyntipöydät, -vaunut ja 
-teltat 40 – 50 %



Terveys ja turvallisuus (art. 32)

- Turvavarusteet, jotka ylittävät vaaditun tason 50 %
- Vähentää fyysistä kuormitusta ja nostoja, 

esim. nosturit, kelukoneet 50 %



Ympäristöinvestoinnit (art. 38)

- Valikoiviin pyydyksiin siirtyminen (verkot 
vaihdetaan katiskoihin ja rysiin, joista alamittaiset
tai kelpaamaton sivusaalis voidaan vapauttaa), 
vain kerran kaudessa (voi olla kerralla useita 
pyydyksiä) 50 %



Moottorinvaihto (art. 41)

- Vaihdetaan korkeintaan saman tehoiseen, vain 
kerran kaudessa 30 %



Toiminnan monipuolistus (art. 30)

- Kalastuksen säilyttävä päätoimena, vähän käytetty
tukimuoto 50 %



Nuorten kalastajien tuki (art. 31)

- Vaatimuksena alle 40 vuoden ikä sekä riittävä
osoitettu ammattitaito, myös vähän käytetty
tukimuoto 25 %


