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Mitä kalaleaderit ovat?

• Elinkeinokalatalouden ja kalastusmatkailun paikallisia 
kehittäjiä (vrt. maaseutu-Leaderit)

• Manner-Suomessa nyt 10 ryhmää, joista useimmat 
ovat toimineet vuodesta 2008 lähtien

• Ryhmät toimivat maaseutu-Leadereiden yhteydessä. 
Saaristomeren Kalaleader toimii Paraisilla I samma båt
– Samassa veneessä rf ry:n yhteydessä

• Ryhmien toiminta rahoitetaan Euroopan meri-, 
kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja alueen kunnilta 
tulevalla rahoituksella

• Myöntävät hanketukia oman strategiansa mukaisille 
hankkeille
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Saaristomeren Kalaleaderin
kehittämisstrategia ”Kalalla kärkeen!”

• Strategia valmisteltiin vuonna 2021 avoimesti 
laajassa yhteistyössä kalatalousalan toimijoiden sekä 
muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa. 
Strategia kehittää alueen elinkeinokalataloutta ja 
kalastusmatkailua

• Toiminta-alueella yhteensä 13 kuntaa: Kustavi, 
Taivassalo, Mynämäki, Masku, Naantali, Raisio, Turku, 
Kaarina, Parainen, Paimio, Sauvo, Kemiönsaari ja Salo
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Kalalla kärkeen -strategian kehys

• Koko ohjelmakauden 2021 – 2027 kehys       
900 000 €, josta rahoitettaviin hankkeisiin    
675 000 € 

Vuositasolla hankkeisiin

112 500 € 
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Millaisia hankkeita Kalalla kärkeen
-strategiasta voidaan rahoittaa?

Yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointi-
hankkeita, jotka toteuttavat vähintään yhtä
strategian painopisteistä. Painopisteet ovat:

1. Toimintaympäristön haasteet

2. Osaaminen ja sopeutuminen

3. Tuotekehitys ja markkinointi

4. Julkisuuskuva ja yhteistyö
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Painopiste 1
Toimintaympäristön haasteet

• voidaan rahoittaa esim. toimenpiteitä, jotka:
– auttavat turvaamaan kalatalouden alkutuottajien 

toimintaympäristöä ja toimintamahdollisuuksia merellä. 
Tällaisia voivat olla esimerkiksi hankkeet, jotka estävät tai 
vähentävät hylkeiden tai merimetsojen tai muiden 
eläinten aiheuttamia vahinkoja

– edistävät rannikkokalakantojen tai niiden 
lisääntymisalueiden tilaa kaupallisen kalastuksen tarpeet 
huomioiden (=kalataloudelliset kunnostushankkeet 
virtavesikunnostukset pois lukien) 

– parantavat rannikkovesien veden laatua kalastuksen avulla 
tai selvittävät kalastuksen vaikutusta rannikkovesien 
laatuun
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Painopiste 2
Osaaminen ja sopeutuminen

• voidaan rahoittaa esim. toimenpiteitä, jotka:
– helpottavat uusien ja erityisesti nuorten kalastajien alalle tuloa
– kehittävät rysäkalastusta tai edistävät muita kestäviä 

pyydysinnovaatioita
– hyödyntävät tai kehittävät kalatalouteen liittyvää uutta 

teknologiaa
– edistävät kalatalousyrittäjien toiminnan monipuolistamista (esim. 

uudet hyödynnettävät saalislajit)
– edistävät ahvenen tai kuhan kalastusta
– tukevat kalatalousyrittäjiä muutoksiin, esimerkiksi 

ilmastonmuutokseen varautumisessa
– ylläpitävät tai edistävät kalatalousyrittäjien työkykyä ja jaksamista
– lisäävät yrittäjyyteen liittyvää osaamista (ml. opintomatkat ja 

tutustumiskäynnit)
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Painopiste 3
Tuotekehitys ja markkinointi

• voidaan rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, jotka:
– edistävät paikallisen kalan kysyntää
– edistävät kuluttajalähtöisten tuotteiden tuotekehitystä 

(erityisesti vähemmän hyödynnetyistä kalalajeista)
– helpottavat kalatuotteiden kysynnän ja tarjonnan 

kohtaamista
– edistävät kalastajien oman saaliin jalostusta ja 

suoramyyntiä
– edistävät kalastusmatkailuyritysten tuotekehitystä ja 

markkinointia
– hyödyntävät paikallista kalastuskulttuuria matkailun 

vetovoimatekijänä
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Painopiste 4
Julkisuuskuva ja yhteistyö

• voidaan rahoittaa esimerkiksi toimenpiteitä, jotka:
– tuovat esiin kalan alkutuotannon vastuullisia 

toimintatapoja ja myönteisiä vaikutuksia
– lisäävät vuoropuhelua ja edistävät yhteistyötä 

sidosryhmien välillä
– edistävät sektorirajat ylittävää yhteistyötä
– edistävät yhteistyötä arvoketjun sisällä (esim. 

markkinointi, logistiikka)
– lisäävät paikallisyhteisöjen aktiivisuutta kalatalouden 

edistämisessä
– edistävät yhteistyötä ja verkostoitumista Itämerialueen 

toimijoiden kanssa
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Hankerahoituksen rajaukset

• Jos kalaleaderille osoitetut hankkeet ovat 
rahoituskelpoisia ensisijaisesti muista 
ohjelmista tai avustuksista, hakijat ohjataan 
näille rahoittajille

• Hankehakijoiden lakisääteiset perustehtävät 
tulisi pääsääntöisesti rahoittaa muulla 
rahoituksella 
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Kun teillä on hankeidea

• Ottakaa yhteyttä kalatalousaktivaattoriin 
hankkeen rahoitusmahdollisuuksien 
selvittämiseksi

• Saaristomeren Kalaleaderin haku avataan 
myöhemmin keväällä, kun hankkeet käsittelevä 
kalajaosto on nimitetty ja tarkat valintakriteerit 
ja rahoitusperiaatteet lyöty lukkoon

• Rahoitusta haetaan sähköisessä
hakujärjestelmä Hyrrässä
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Kiitos!

Maria Saarinen

0400 260 094

maria.saarinen@sameboat.fi
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