
KESTÄVÄ KALASTUS 

Sukupolvenvaihdos sekä nuoret ja naisyrittäjät 
Nuorten saaminen alalle on jatkuvuuden kannalta välttämätöntä. Perinteet katkeavat, mikäli nuoria ei 
saada mukaan päätoimisten ammattikalastajien toimintaa jatkamaan.  

 
 hyödynnetään nuorten tietoteknistä osaamista uusien mahdollisuuksien löytämiseksi  
 mahdollistetaan kansainvälisiä vaihtoja nuorten kiinnostuksen lisäämiseksi 
 mahdollistetaan väline-hankintoja  
 helpotetaan vesialueille pääsyä  
 kehitetään pieniä ja helposti siirrettäviä kalankäsittelytiloja 
 tuetaan huokeiden aloitustilojen aikaan saantia kalasatamissa  
 kehitetään kouluttautumista oppisopimus- ym. menetelmin  
 luodaan uusia yhteistyöverkostoja, mm naisverkostoja  

Yrittäjyysosaaminen ja kannattavuus  
On tärkeää että kalatalous saadaan myös taloudellisesti kestävälle pohjalle, jotta se elinkeinona ja 
elintarviketuotantona voi jatkua. Tässä keskeisenä toimena on yrittäjyysosaamisen ja yhteistyön lisääminen 
sekä arvoketjun kehittäminen. 
 

 peruskannattavuuden parantaminen mm logistiikkaa, jalostusketjuja ja markkinointia kehittämällä 
 tuetaan kalastus- ja pyydystekniikan kehittämistä, koulutusta ja kokemusten vaihtoa 
 profiloidaan ja kehitetään tuoretta, läheltä pyydystettyä tai kasvatettua kalaa houkuttavammiksi 

tuotteiksi 
 kannustetaan erikoistumiseen, jalostukseen ja suoramyyntiin 
 mahdollistetaan oheistuotteet kalan myynnin edistämisessä 
 parannetaan yhteistyötä muiden alueiden ja maiden ammattikalastuksen ja kalatalousryhmien 

välillä.   

Kalankasvatus 
Yhä tiukkenevat ympäristövaatimukset heikentävät kalankasvatuksen mahdollisuuksia entisestään ja 
siirtävät toimintaa muihin alueisiin Itämerellä, vaikka toiminnan oma ympäristökuormitus 
rehukuormituksen ja päästöjen osalta koko ajan pienenee. Tärkeää on luoda edellytyksiä kasvavalle ja 
monipuolistuvalle kalankasvatukselle. 

 edistetään tuotekehitystä ja menetelmiä luoda lisää kannattavuutta alalle  

 edistetään ympäristövaikutusten hallintaa sekä elinkeinolupien saamista 

 tuetaan uusien kasvatusmenetelmien kehittämistä 

 lisätään kotimaista ja kansainvälistä vuoropuhelua sekä yhteistyötä hyvien esimerkkien löytämiseksi 

Kalasatamien toiminnot 
Virallisten kalasatamien merkitys elinkeinokalataloudelle kasvaa ympäristö-, hygienia- ja 
elintarvikelainsäädännön vaatimusten kasvaessa, koska ne tarjoavat kalan purku-, jäähdytys- ja 
käsittelymahdollisuuksia niille, joilla ei ole omia vaatimusten mukaisia purku- ja käsittelytiloja.  
 

 mahdollistetaan kalasatamien käyttö palvelupisteinä uusille aloittaville ammattikalastajille 
 kartoitetaan ja etsitään tapoja luoda kattavat peruspalvelumahdollisuudet kaikkiin vielä toimiviin 

kalasatamiin 
 kehitetään laajempaa yhteistoimintaa, tuotekehitystä sekä valmiuksia uusien asioiden oppimiseen 

ja hyödyntämiseen 
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Ympäristö ja luonto  
Kalatalouden arvostusta kehitetään siten että sen tiedostetaan olevan luonnollista, kestävää ja 
kalakantojen elinvoimaisuutta kehittävää toimintaa. Eri intressi- ja viiteryhmien välinen avoin yhteistyö 
vähentää ristiriitoja ja saadaan käyttökelpoista faktaa ja tietoa 
 

 ollaan mukana luomassa menetelmiä ja toimintatapoja kalastuksen sekä kalankasvatuksen 
kestävyyden ja kalan terveellisyyden arvioimiseksi 

 tehdään yhteistyötä eri asiantuntija- ja ympäristöjärjestöjen kanssa tiedon keruussa ja toiminnan 
ohjauksessa  

 tarjotaan kalatalousyrittäjille lisätietoa ja opastusta erilaisista mahdollisuuksista toimia 
puhtaamman veden ja kalakantoja hoitavan kalastuksen puolesta 

 vahvistetaan läheltä pyydystetyn kalan kysyntää, kulutusta ja arvostusta 
 luodaan menetelmiä pienimuotoisen rannikonläheisen ammattikalastuksen edelleen kehittämiseksi 
 edistetään elinkeinokalatalouden yritysten ja järjestöjen välistä yhteistyötä muiden alojen, kuten 

ympäristönsuojeluorganisaatioiden kanssa  

Elinkeinokalatalouden monipuolisuus ja innovaatiot 
Ollakseen elinvoimainen ja kyetäkseen reagoimaan tuleviin muutoksiin alan tulee monipuolistua. 
Ennakoivassa toiminnassa kannustetaan innovaatioihin, jolla tarkoitetaan paitsi uusien toimintavälineiden 
ja -muotojen kehittämistä myös alueelle uusien toimintatapojen etsimistä muualta ja niiden siirtoa alueelle 
sopeuttaen. Kalastus ja kalankasvatus ovat alueella pienimuotoista perheyrittäjyystoimintaa, jolla on silti 
merkittävä osa paikallisessa elintarviketuotannossa ja sen monipuolistamiseksi vaaditaan eri alojen 
yhteistyötä. 

 
 tuodaan tietoa uusien menetelmien kehittämiseksi ja monipuolistamaan kalataloutta 
 toteutetaan pilottikokeiluja pyydysten ja kalastusmenetelmien kehittämiseksi 
 lisätään yhteistoimintaa kalatalousyrittäjien kesken  
 ollaan mukana kehittämässä uusia tuotantomenetelmiä kalankasvatukseen 
 tuetaan uuden ja täydentävän liiketoiminnan kehittämistä 
 lisätään saaristoon kuuluvien liitännäiselinkeinojen hyödyntämistä sekä kalatalouden 

oheispalvelujen kehittämistä 
 luodaan ja ylläpidetään hyviä suhteita sekä tiedonvaihtoa alan tutkimuslaitosten, 

ympäristöjärjestöjen, kuluttajajärjestöjen, kalanjalostuksen ja kaupan kanssa 
 
Arviointi 
 
Hankkeet arvioidaan strategian pohjalta laaditun arviointilomakkeen mukaan. Hyväksyttävyyskriteereitä on 
neljä, joista kolmen on täytyttävä, jotta hakemuksen käsittelyä voidaan jatkaa. Nämä ovat 

 ESKO 2020-strategianmukaisuus 

 Paikallislähtöisyys 

 Kyky toteuttaa hanke suunnitellusti 

 Pyrkimys luoda uutta 
 
Painopisteen eri tavoitteita on viety yleisiin kriteereihin sekä lisäkriteereihin. Nämä kaikki hallitus 
pisteyttää, minkä lisäksi pisteytetään vielä hankkeen tarpeellisuus ESKO 2020-strategian tavoitteiden 
toetutumisen kannalta.  
 
Kriteereissä arvioidaan mm. uusien työpaikkojen, tuotteiden ja palvelujen syntymistä, sekä sitä, miten 
toiminnalla saadaan nuoria ja uusia yrittäjiä alalle. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös toteutuksen 
kustannustehokkuuteen, ympäristövaikutuksiin sekä toimijoiden yhteistyöhön muiden/eri alojen 
toimijoiden kanssa.   
 


