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Strategista toimintaa eli
valintoja on tehtävä

• Strategian toteutus perustuu Leader –
toimintatapaan
• kehittäminen pohjautuu paikallisiin 

vahvuuksiin ja voimavaroihin ja
• toimijoiden omaan aktiivisuuteen.

• Kalaleader-rahoitus ei riitä kaikkien 
tarvittavien tai tärkeiden toimenpiteiden 
toteuttamiseen, joten sitä käytetään strategiaan 
linjattujen asioiden käynnistämiseen sekä 
kehittämiseen.



Lännen Kalaleader on

• Kalatalouden kehityksen rahoi1aja
• Julkisten kalatalousinvestoin5en rahoi1aja
• Uusien tekniikoiden ja välineiden esi1elijä
• Kalatalouden neuvoja
• Kalatalouden verkoston kehi1äjä
• Kalatalouden ak5voija



Lännen Kalaleader EI ole
• Edunvalvoja (edunvalvontatehtävä jää toimialan omille 

yhdistyksille)
• Viranomainen (emme tee laillisuusvalvontaa tai myönnä lupia)
• Kaikkien alojen asiantuntija (toimiala on laaja, ja asiantuntemus 

ei ole yhtä laajaa tai syvää kaikilla osa-alueilla)
• Konsulttitoimisto (neuvonta ja aktivointi esittelevät 

vaihtoehtoja, ei suosituksia)



Lännen Kalaleaderin aktivaattori
• neuvoo yri4äjiä pyyde4äessä (ja joskus myös pyytämä4ä)
• esi4elee uusia innovaa5oita ja hankkeiden tuloksia
• vierailee yrityksissä myös itse itsensä kutsuen
• keskustelee yri4äjien 5lanteesta ja tarpeista
• tutustuu alueeseen ja esi4elee sen mahdollisuuksia
• hankkii 5etoa alan kehityksestä ja jakaa sitä alueelle
• etsii ja mo5voi hanketoimijoita
• esi4elee hankeideoita 
• etsii ja esi4elee kumppaneita
• helpo4aa viranomaistoimintaa tarjoamalla tausta5etoja ja näkökulmia
• antaa lausuntoja valtakunnalliseen, alueelliseen ja paikalliseen päätöksentekoon







UUDISTUVA KALATALOUS, n. 840 000 € 
• Pyydyksiin ja muihin kalastusvälineisiin, myös haittaeläinten osalta 
• Koneisiin, menetelmiin ja järjestelmiin 
• Aluksiin ja moottoreihin, myös vähähiilisyys ja ympäristötavoitteiden huomioiminen
• Raaka-aineen laadun parantamiseen
• Innovaatioiden jalkauttamiseen, kattaen myös nykyisen toiminnan esittelyä ja 

tiedonvälitystä hyvistä käytännöistä 
• Digitaalisiin ratkaisuihin
• Kalan jatkokäsittelyn ja jalostuksen koneisiin ja laitteisiin
• Uusiin jalosteisiin sekä muuhun kuin elintarvikekäyttöön 
• Uusiin markkinoihin
• Pilotointiin tai kokeiluihin 



HYVINVOINTI JA OSAAMINEN, 
n. 390 000€ 
• Laatu- ja ympäristöjärjestelmien jalkauttamiseen 
• Viestintään, brändi- ja imagotyöhön 
• Myynti, markkinointi ja liiketoimintaosaamiseen
• Hygieniaan ja elintarvikelaatuun
• Turvallisuuteen ja merenkulkutaitoihin 
• Tiedon- ja kokemustenvaihtoon, yhteistyöhön, verkostoitumiseen ja 

kansainvälistymiseen
• Kalatalouden tulonlähteiden monipuolistamiseen ja sivutoimiseen 

kalatalousyrittäjyyteen 
• Ammatinharjoittajien TYKY-toimintaan 



TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ, 
n. 410 000 € 
• Yrittämismahdollisuuksien parantamista 
• Toimintaympäristön muutoksien ennakointi, niihin sopeutuminen 

ja resilienssi (sietokyky)
• Kalatalouden ulkoisen verkoston laajentaminen erityisesti muun 

elintarvikesektorin suuntaan.
• Haittaeläinten torjuntaa ja vaikutusten minimointia
• Tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia toimialan, alueen tai 

kohteen kehittämiseksi


