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Kalatalousryhmän tehtävät,
rahoitus ja hallinto
•

•
•
•

•

Kalatalousryhmän tehtävänä on kehittää alueensa elinkeinokalataloutta
rahoittamalla strategiansa mukaisia yleishyödyllisiä kehittämis- ja
investointihankkeita, sekä tiedottaa ja aktivoida toimijoita. Käytännön työstä vastaa
tehtävään palkattu kalatalousaktivaattori
Lisäksi aktivaattori avustaa tarvittaessa elinkeinokalatalouden yrittäjiä, kun nämä
hakevat investointitukia ELYstä
Strategian toteuttamista ohjaa ohjausryhmä. Ohjausryhmä käsittelee ja pisteyttää
kalatalousryhmälle osoitetut hankehakemukset ja antaa niistä lausunnon VarsinaisSuomen ELY-keskukselle
Ryhmän rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR), Suomen
valtiolta ja toimialueen kunnilta. EMKR:n ja valtion rahoitus käytetään hankkeiden
tukemiseen ja aktivaattorin palkkaan. Kuntaraha käytetään kalatalousryhmän
hallintoon. Kokonaiskehys on 1 159 250 €
Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry hallinnoi Saaristomeren
kalatalousryhmää. Yhdistyksen kotipaikka on Paraisilla
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Saaristomeren kalatalousstrategia 2014 - 2020
•

•

•

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry laati
nykyisen strategian ostopalveluna vuosien 2013-2014
aikana. Strategiaa laadittaessa MMM:n ohje ”tuen
kohteena on elinkeinokalatalouden arvoketju” tulkittiin
kirjaimellisesti. MMM määrittelee elinkeinokalatalouden
arvoketjuun kuuluviksi kaupallisen kalastuksen,
vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yrittäjät ja
yritykset
Strategian painopisteet
– Yhteistyö ja verkostoituminen
– Arvoketjun kehittäminen
– Kalavarojen hyödyntämis- ja jalostusasteen nosto

Kalatalousryhmän toiminta käynnistyi vuoden 2016
alussa. Nykyistä strategiaa toteutetaan ainakin vuoden
2021 loppuun saakka, koska uuden ohjelmakauden
valmistelu on myöhässä sekä EU-tasolla että kansallisella
tasolla
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Kalastusmatkailun hankerahoitus mahdollista
tietyin ehdoin
• Rahoitettavilta hankkeilta vaadittiin kytköstä elinkeinokalatalouden
kehittämiseen, mutta kalatalousryhmän ohjausryhmä ja ryhmää
hallinnoiva Leader I samma båt -Samassa veneessä päättivät kuitenkin
helmikuussa 2016 kalastusmatkailun tukiperiaatteista seuraavaa:
”Kalastusmatkailuun liittyen voidaan tukea Saaristomeren
kalatalousstrategian mukaisia hankkeita, jotka

– tukevat kaupallisten kalastajien toiminnan laajentamista
kalastusmatkailun puolelle TAI
– tukevat kalastusmatkailun kehittymistä elinkeinona. Hankkeet, jotka
samalla tukevat elinkeinokalatalouden yrittäjien/yritysten toimintaa, ovat
etusijalla”

• Maaseutu-Leader-yhdistykset voivat tukea myös kalastusmatkailuun
liittyviä investointihankkeita, jos ne ovat Leader-ryhmän strategian
mukaisia ja valintakriteerit täyttyvät. Käytännössä vaatimus toiminnan
päätoimisuudesta estänee näiden yritystukien hyödyntämisen
6

Useita yhteydenottoja kalastusoppailta ja kunnilta
• Mm. seuraavia ehdotuksia ollut:

– Kalastusoppaiden, vesialueiden omistajien ja kaupallisten
kalastajien yhteistyön edellytykset ja esteet Saaristomerellä
– Saaristomeren kalastusoppaiden yhteiset verkkosivut

• Hanke-ehdotukset ovat ehkä kaatuneet hakijan
likviditeetin puutteeseen
• Yhteydenottoja myös joistakin kunnista, mutta
hankkeet jääneet idea-asteelle
• Saadun palautteen perusteella on ilmeistä, että
kalastusmatkailua toivotaan laajasti mukaan tulevaan
strategiaan
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Kalatalousryhmän rahoitustilanne 27.5.2021
• 35 hanketta + aktivointihanke, minkä lisäksi ryhmä on mukana
yhdessä kansainvälisessä hankkeessa https://www.sameboat.fi/leader-samassaveneessa/kalatalousryhma/vireilla-olevat-hankkeet/

Viisi hakemusta on hylätty
• Myönnetty EMKR-tuki yhteensä 905 000 €, josta
– Aktivointihanke 250 000 €
– Muut hankkeet 655 000 € (~ 18 700 € / hanke, tuki ~ 80%)
– EMKR-rahoituksen lisäksi hankkeisiin on sidottu yksityistä ja
kuntien rahaa n. 150 000 €
• Jaettavaa rahaa jäljellä n. 95 000 €
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