
Hallinnoijana  Rajupusu Leader ry 



Suomessa 7 kalatalousryhmää  
 

  

•Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008  

•Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle 

on noin 8 400 000 € /EKTR, tl 4 

•Tavoitteena uusi toimintamalli: aktivoidaan alueella 

alan sisäistä ja ulkoista yhteistyötä, innovatiivisuutta 

ja klusteriajattelua 

•Tukikelpoiset toimet: hankkeet, jotka liittyvät 

kalatalousryhmän ohjelman toteuttamiseen 

•Ryhmien esikuvana Leader-toimintamalli 







 

  

Itä-Suomen kalatalousryhmän alue 
• Vuoksen vesistö sekä Kymijoen vesistön Konneveden 

ja Mäntyharjun reitit pääosin 

• Etelä-Savo: Enonkoski, Heinävesi, Kerimäki, Punkaharju, 
Savonlinna, Savonranta, Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava, 
Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, 
Puumala, Ristiina 

• Pohjois-Savo: Juankoski, Kaavi, Nilsiä, Rautavaara, 
Tuusniemi, Siilinjärvi, Kuopio, Karttula, Leppävirta, Rautalampi, 
Suonenjoki, Tervo, Varkaus, Vesanto, Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, 
Lapinlahti, Maaninka, Pielavesi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi, Vieremä 

• Etelä-Karjala: Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, 
Joutseno, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Savitaipale, 
Suomenniemi, Taipalsaari, Ylämaa 

• Pohjois-Karjala: Eno, Joensuu, Kontiolahti, Liperi, 
Outokumpu, Polvijärvi, Pyhäselkä, Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, 
Tohmajärvi, Ilomantsi, Juuka, Lieksa, Nurmes, Valtimo 



 

  

Kalatalousryhmän tehtävät 

• Kehittää alueen kalatalousalan yritystoimintaa 
rahoituskehyksen puitteissa 
– Siemenrahaa isompien asioiden liikkeelle laittamiseen 

• Auttaa alueen toimijoita yritystoiminnan kehittämisessä, 
hankebyrokratiassa sekä edistää alueen kalatalouden 
kehittymistä 

• Toimia alueellisena verkostona ja edistää uusien 
innovaatioiden ja toimintamallien leviämistä 
– Edistää kalatalouden verkostoitumista muiden alojen toimijoiden 

kanssa 

• Hyödyntää muita rahoituslähteitä ja kehittämisvälineitä 



 

  

Itä-Suomen kalatalousohjelman 

painopisteet 
• Kalastusmatkailun kehittäminen 

– Esim. Kalastusta harjoittavien yritysten toiminnan 

laajentaminen kalastusmatkailuun 

• Yhteistyö ja verkostoituminen 

– Alan yhteistyöverkostojen rakentaminen, uusien 

toimintamallien kehittäminen 

• Toimijoiden osaamisen kehittäminen 

– Esim. yrittäjyysvalmiudet, yritystoiminnan 

jatkuvuus, nuorten rekrytointi alalle 



 

  

Itä-Suomen kalatalousryhmän 

rahoitus 

• Ohjelmalle on myönnetty julkista rahoitusta (EU ja 

valtio) noin 200 000 euroa vuodessa 

• Lisäksi alueen kuntien rahoitusta 10 % 

• Hankkeissa tarvittava yksityisrahoitusosuus vaihtelee 

hankkeen tyypin mukaan 

• Hankkeiden tukitasot noudattavat ELY-keskuksen 

tukia 

 



 

  

Mihin rahoitusta voi saada? 

• Tarkoitettu elinkeinokalatalouden kehittämiseen 

• Alueellisia pieniä kehittämishankkeita, jotka jäisivät 

normaalin rahoituksen ulkopuolelle 

• Kalastusmatkailua voidaan rahoittaa 

kalatalousryhmien kautta, matkailuyritysten 

investointihankkeet maaseuturahaston kautta 



 

  

Rahoituksen rajoituksia 

Kalatalousryhmästä ei tukea 

• Tavanomaisiin investointeihin 

• Hoitokalastukseen  

• Vesistöjen kunnostamiseen  

• Virkistyskalastukseen 

 



 

  

Tuen hakeminen 

• Tukea haetaan Etelä-Savon ELY-keskuksesta 

• Kalatalousryhmä neuvoo tuen hakemisessa ja 
hankehakemuksen tekemisessä sekä 
vaihtoehtoisissa rahoitusmuodoissa. 

• Kalatalousryhmä antaa lausunnon hakemusten 
rahoituksen ohjelman mukaisuudesta. 

• ELY-keskus tekee viranomaispäätöksen 
rahoituksesta. 

• Maksatuksia haetaan Etelä-Savon ELY-
keskuksesta 



 

  

Itä-Suomen kalatalousryhmän 

yhteystiedot 

  

Aktivaattori Pekka Sahama  

Gsm. 050 550 2100, s-posti: pekka.sahama@kerimaki.fi 

Tiedotus ja neuvonta  rahoitusmahdollisuuksista ja 

rahoituksen hakemisessa 

www.kalatalous.blogit.fi  

Ottakaa yhteyttä kalatalousryhmään, kun 

suunnittelette hanketta, niin neuvomme 

hakemisessa! 

mailto:pekka.sahama@kerimaki.fi
http://www.kalatalous.blogit.fi/

