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- Olen toiminut vuodesta 2006 Kaakkois-Suomen ja Varsinais-
Suomen ELY-keskuksissa kalatalouspäällikkönä ja sittemmin 
johtavana kalatalouden asiantuntijana

- Pääasiallinen tehtävä SBT –tiiminvetäjänä

- Tiiminvetäjä vastaa tiimin käytännön toiminnasta. 

- Tiimin toimintaa Kalatalouspalvelut-yksikön osana valvovat ja ohjaavat  
yksikön päällikkö, vastuualueen johtaja, ylijohtaja, hallintoyksikkö. 
Tiiminvetäjä osallistuu päätöksentekoon sekä ratkaisijana että esittelijänä. 

- Valtakunnallinen työryhmätyöskentely

- EMKR –koordinonti (V-S ELYN vastuualue) ja yhteistyö MMM:n ja muiden 
kalaElyjen kanssa



Päättyvä ohjelmakausi 

▪ päättyvän ohjelmakauden hankkeita voidaan toteuttaa ainakin 2022 loppuun

▪ rahat ovat vähissä

▪ Lapissa hakemuksia enemmän kuin rahaa on jäljellä

▪ mahdollinen lisärahoitus selviää piakkoin (seuraavassa lisätalousarviossa)

▪ jos ei tule lisärahaa, tämän vuonna ei makseta hyljekorvauksia

▪ tämän vuoden hyljekorvaukset saatetaan hoitaa jälkikäteen uudesta ohjelmasta



Kehykset



Määrärahat ELY -keskuksittain

▪ jokaisella ELY:llä jäljellä n. 4 %



Uuden ohjelmakauden valmistelutilanne

▪ EU –asetuksesta sopu, lopullinen hyväksyntä ja suomenkielinen versio kesällä

▪ kansallinen EMKR -laki tulossa lausunnolle

▪ kotimaisen kalan edistämisohjelma hyväksyttävän

▪ toimintaohjelmaa valmistellaan

▪ komissio hyväksyy toimintaohjelman 

▪ uusi kausi käynnistyy näillä näkymin ensi vuoden alkupuolella



Toimintaohjelman rakenne 

Unionin prioriteetti

Erityistavoite 1 Erityistavoite 2 Erityistavoite 3

Toimenpide 1 Toimenpide 2 Toimenpide 3

Unionin prioriteetit määritellään

EU-asetuksessa. Näitä on yhteensä 

4 kpl. Prioriteetit ovat:

1. Kestävä kalastus

2. Vesiviljely, jalostus ja markkinat

3. Paikallinen kehittäminen

4. Meripolitiikka (Yhteinen merivalvonta, 

meriympäristön suojelu jne.)

Erityistavoitteet määritellään

EU-asetuksessa. Erityistavoitteiden alla 

määritetään rahoitettavat toimenpiteet. 

Ohjelman rahoitussuunnitelma tehdään 

erityistavoitteiden tasolla. 

Toimenpiteet määritellään

ja kuvataan kansallisesti. Toimenpiteissä 

Kuvataan tuensaajat ja rahoitettavat toimet.

Toimenpiteiden mukaan asetetaan myös

indikaattorit ja tavoitetasot. Indikaattorit 

määritellään EU-asetuksessa (tulos- ja 

tuotosindikaattorit) ja ne liittyvät käytännössä

hankkeiden lukumäärän seurantaan.

Tulosindikaattori 1

Tulosindikaattori 2

Tuotosindikaattori 1

Tuotosindikaattori 2

Kalastuksen erityistavoite.docx




Paikallinen kehittäminen
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Kalatalousryhmien arviointi

o Kalatalousryhmien rahoittamia hankkeita oli vuosina 2014-2019 yhteensä 204 ja
niihin käytettiin rahaa 8,1 miljoona euroa.

• 41 % rahoituksesta EU:lta, 43 % valtiolta ja muuta rahoitusta oli 16 %.

• 5 % koko EMKR-rahoituksesta ja 11 % kaikkien EMKR-hankkeiden lukumäärästä.

o Kalatalousryhmien tavoitteet ja strategiat on heijastavat hyvin alueen paikallisia
tarpeita ja erityispiirteitä.

o Aktivaattorit, hallinto ja sidosryhmien edustajat kokivat, että kalatalousryhmät
ovat toteuttaneet tavoitteitaan melko hyvin, mutta osa kalatalouden yrityksistä ei
tuntenut kalatalousryhmien toimintaa.

o Kalatalouden järjestöt pitivät kalatalousryhmien roolia kalatalouden kentällä osin
epäselvänä ja jäsentymättömänä. Ryhmiä pidettiin kuitenkin tärkeinä ja niiden
alueellista kattavuutta haluttiin laajentaa.
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Johtopäätökset (1/2)

➢ Kalatalousryhmien ja aktivaattoreiden roolia suhteessa muihin kalatalouden
toimijoihin tulisi tarkentaa.

➢ Kalatalousryhmien nimike tulisi muuttaa helpommin tunnistettavaksi ja ryhmien
tunnettavuutta tulisi monipuolisen viestinnän kautta parantaa.

➢ Paikallistahojen monipuolinen osallistaminen kalatalousryhmien strategian
laadintaan tulisi varmistaa ja kokouksiin osallistumismahdollisuuksia olisi
parannettava.

➢ Kalatalousryhmien alueellista kattavuutta pitäisi laajentaa.
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Johtopäätökset (2/2)

➢ Kalatalousryhmien kautta paikallisille ihmisille on avattu mahdollisuus osallistua oman
alueensa kehittämiseen.

➢ Kalatalousryhmien paikallislähtöinen ja samalla kansallisia tavoitteita jalkauttava
toimintamalli soveltuu hyvin Suomen pienimuotoisen kalastuselinkeinon
toimintaedellytysten edistämiseen.

➢ Kalatalousryhmät pystyvät luomaan uusia kumppanuuksia ruohonjuuritasolta kansainvälisiin
verkostoihin. Uudet verkostot ja oman alueen paikallistuntemus luovat synergiaa ja lisäarvoa
toimintaan.

➢ Kalatalousryhmien toimintatapa on luonut synergiaa kalatalouden ja yhteisölähtöisen
paikallisen kehittämisen välille.

➢ Kalatalousryhmien toimintatapa on tuonut kalataloudelle lisäarvoa luomalla uutta
sektorirajoja ylittävää yhteistyötä ja monipuolistamalla kalataloushankkeiden
rahoitusta.




