
EMKR tuet ja paikallinen 
kehittäminen

Tero Nieminen, Kainuun ja Koillismaan Kalaleader aktivaattori
19.2.2020 Luonnossa menestyvät istukkaat -seminaari, Kajaani



Euroopan Meri- ja kalatalousrahaston 
paikallinen toimintaryhmä
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 
(EMKR) edistää kestävää sinistä biotaloutta 
Euroopassa. Kauden 2014-2020 
rahoituskehys on 8,6 miljardia euroa. 
Suomen osuus on 140,89 miljoonaa euroa 
(74,4 M€ EU ja 66,5 M€ kansallinen 
rahoitus). Kalataloutta kehitetään 
paikallistasolla toimintaryhmien avulla. 
Kalatalousryhmien rahoitus yhteensä 
kaudelle 2014-2020 on n. 9,4 miljoonaa 
euroa.



Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Kalaleaderin tehtävä on kehittää alueensa kaupallista kalastusta, 
kalankasvatusta ja kalanjalostusta. Tämä tapahtuu myöntämällä 
tukea paikallisiin kehittämishankkeisiin, aktivoimalla alan yrittäjiä, 
tiedottamalla ja järjestämällä koulutuksia kentän tarpeen mukaan.
Budjetti 1 miljoona € (kausi 2014-2020).



EMKR-tuet
Kala-alan
- investoinnit ja innovoinnit
- paikallinen kehittäminen
- Tällä kaudella tähän mennessä 1933 kpl (7.2.2020)

Järjestötason hankkeet: 
- innovointi (art. 47, LuKe/luonnossa menestyvät 

istukkaat)
- vesiviljelypaikkojen lisääminen (art. 51, 

LuKe/Metsähallitus/kalavaltio, Uusikaupunki)
- eläinterveys (art. 56, Ruokavirasto/vesihome)



EMKR-tuet
Omalla työllä ja työkoneilla voi rahoittaa omarahoitus-
osuutta (20 € / tunti / miestyö + 30 € / tunti / konetyö = 
50 € / tunti)
Vesiviljelyyn tehtävät tuottavat investoinnit (art. 48)
- tuki 40 %
- 149 hanketta
- tuotteiden laadun parantaminen, työolot, eläinten 

terveys, kilpailukyky
- Tällä alueella 26 kpl: laitosten uudistamisia, 

laitehankintoja (työkoneita, ruokinta-automaatteja, 
huoltorakennuksia, jäähilekoneita, valvonta- ja 
ohjausjärjestelmiä)



EMKR-tuet
Vesiviljelyn neuvontapalvelut (art. 49)
- Tuki 50 %
- Selvitykset ja tutkimukset esim. lupia varten
- Investointisuunnitelman teettäminen
- 11 kpl
- Tällä alueella 2 kpl: ympäristö- ja vesitalousluvan 

tarkastus, uuden kalanviljelylaitoksen ympäristöluvan 
konsultointi



Paikallinen kehittämishanke
Tuki 
- 60 % yksityinen kehittäminen (ei investointeja, yli 50% 

tuki -> tulokset julkisia)
- 80 % yleishyödylliset investoinnit
- max 100 % yleishyödyllinen kehittäminen
Kala-alan paikallislähtöistä kehittämistä ja kokeilua
- Hanke-esimerkkejä: Pikkulimaskan viljely 

vesiviljelylaitoksessa sekä Rehulimaska – kalanrehua 
akvaponisesti viljellystä pikkulimaskasta



Paikallinen kehittämishanke
Myöntövaltuutta on vielä jäljellä
Uudet hankeideat ja hankehallinnoijat ovat tervetulleita
-> rohkeasti yhteys aktivaattoriin

Esimerkiksi:
- Yhdistelmäkasvatus (akvaponinen, esim. kala + yrtit)
- Kiertotalous (sivuvirrat)
- Paikallisen kalakannan käyttö poikaskasvatuksessa
- Smoltti-/istukasrehun kehittäminen (luonnolliseen 

ravintoon oppiminen/villiyttäminen)



Seuraava kausi 2021-2027
Kalaleader jatkuu, toimintaa kehitetään

Painopisteet: 
- kotimaisen kalan käytön edistäminen (myös kalakannat)
- sininen biotalous

kala-alan ja sidosryhmien apua ja ideoita tarvitaan 
kehitystyössä
- työpajat strategian hiomiseen vuoden 2020 aikana



KIITOS!
Kainuun ja Koillismaan Kalaleader
Aktivaattori Tero Nieminen
tero.nieminen@oulujarvileader.fi
050 4340 150
Kalliokatu 4 (vanha palotorni)
87100 KAJAANI

https://www.kainuunkalaleader.fi/
https://www.facebook.com/kainuunkalaleader/
https://merijakalatalous.fi/

http://oulujarvileader.fi
https://www.kainuunkalaleader.fi/
https://www.facebook.com/kainuunkalaleader/
https://merijakalatalous.fi/

