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Lapin kalatalouden toimintaryhmä



• Elinkeinokalatalouden yhteisölähtöinen
kehittäminen alkoi EU:ssa ohjelmakaudella 2007-2013  

• Lapin kalatalousryhmä aloitti lokakuussa 2008: 
Inari, Sodankylä, Kemijärvi (845 000 €)

• Lapin kalatalouden toimintaryhmä kaudella 2014-
2020: Inari, Sodankylä, Kemijärvi, Pello (875 000 €)

• Lapin Kalaleaderille haetaan 1 M€ rahoitusta
vuosille 2022-2027

• Ryhmän tehtävänä on kehittää alueensa
elinkeinokalataloutta MMM:n hyväksymän alueellisen
kehittämisstrategian mukaisesti

• Ryhmä rahoittaa kiintiöstään yhteisölähtöisiä
kehittämishankkeita ja avustaa toimijoita hakemaan
rahoitusta esim. investoinneille muista lähteistä. 
Aloittavia yrittäjiä avustetaan rekisteröitymisessä ym.

• Yhteistyön edistäminen



• Inari: Inarijärvi 1 050 km², muita järviä yhteensä
1 000 km²

Valtion vesiä, siika

• Sodankylä: Lokan ja Porttipahdan tekojärvet 650 
km², Unarinjärvi 80 km²

Tekojärvien kalastusoikeus Metsähallituksella, 
ahven, hauki, siika, made, muikku

• Kemijärvi: Kemijärvi 285 km², muita järviä 160 
km²

Pääasiassa yhden osakaskunnan vettä, hauki, 
kuha, ahven, made, muikku (särkikalat, kuore)

Pello: 126 km², Miekojärvi: kuha, muikku, ahven, 
hauki, särkikalat

YHT. n. 200 000 ha kaupalliseen
kalastukseen sopivaa vesialuetta
->  kestävästi voitaisiin kalastaa
ainakin 1 Mkg/v



Laitostunnuksen saaneet
kalankäsittelytilat:

• Inari: Veskoniemi, Inarin
kirkonkylä

• Sodankylä: Siltaharju, Lokka

• Pello: Sirkkakoski

• Kemijärvi: Riekkoniemi

MARKKINAT VETÄVÄT: 
LAPPILAISEN KALAN KYSYNTÄ ON 
SUUREMPAA KUIN TÄLLÄ 
HETKELLÄ TUOTETAAN



• Ryhmän alueella 124 
rekisteröitynyttä kaupallista
kalastajaa, joista n. 50 saa
merkittäviä tuloja
kalastuksesta

• Kaksi
kalanjalostusyritystä, 
Kemijärvellä vesiviljelyä

• Suurin ongelma on 
edelleen kalastajien
ikääntyminen, vaikka
myönteistä kehitystä on 
tapahtunut. Uusia on 
edelleen tulossa.

• Tutkimustietoa
kalakannoista tarvittaisiin.



KALASTA KESTÄVÄÄ KASVUA - LAPIN KALALEADERIN 
KEHITTÄMISSTRATEGIA 2022–2027

Strategiaa laadittaessa on otettu huomioon ministeriön ohjeistukset
(vähähiilisyys, digitalisaatio, kotimaisen kalan edistämisohjelma). 
Toimijoita on osallistettu kuntakohtaisissa tilaisuuksissa ja 
tiedottamalla.

Yleistavoitteet: 

1. Kalatalouden taloudellisen ja sosiaalisen merkityksen lisääminen
vähähiilisesti ja kestävästi.

Tämä saavutetaan hyödyntämällä ja parantamalla elinkeinon
vahvuuksia ja mahdollisuuksia: 

• vesialueiden, kalakantojen ja markkinoiden tarjoama kalastuksen
kasvupotentiaali

• erinomainen infrastruktuuri ja osaaminen, jotka mahdollistavat
uudet, korkean lisäarvon tuotteet ja innovaatiot

• alueen imago korkealaatuisen, ekologisen ja eettisen luonnonkalan
tuottajana

• yhteistyö kalastajien ja jalostajien kesken ja muiden elinkeinojen ja 
yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa



2. Elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen.

Alan kiinnostavuutta lisätään niin, että alalle rekrytoituu uusia
toimijoita. Tämä tapahtuu

• parantamalla elinkeinon kannattavuutta korkean lisäarvon
tuotteilla ja yhteistyöllä

• vähentämällä työn kuormittavuutta ja lisäämällä
työturvallisuutta osaamisen parantamisella ja tekniikan
tehokkaalla hyödyntämisellä

• tuomalla aktiivisesti esiin elinkeinon tarjoamia
mahdollisuuksia ja kouluttamalla alalle haluavia.

Erityistavoitteet:

• Elinkeinon kannattavuuden ja tuotannon arvon lisääminen
hiiliviisaasti ja kestävästi

• Uusien yrittäjien saaminen kalatalouteen

• Yhteistyön lisääminen paikallisella, alueellisella, kansallisella
ja kansainvälisellä tasolla.



Määrällisiä tavoitteita:

• Kaupallisen kalastuksen saaliin kasvu n. 
350 tonnista 500 tonniin

• I-luokan kaupallisten kalastajien määrän
kasvu n. 40:stä 50:een

• Kalastusyritysten liikevaihdon kasvu 20 
%

• Kaksi uutta jalostusyritystä ja 
pyydysrakennusyritystä

• Vähintään kuusi koulutushanketta

• Osallistuminen vähintään kahteen
alueelliseen, kahteen kansalliseen ja 
kahteen kansainväliseen
yhteistyöhankkeeseen

https://www.pohjoisinlappi.fi/
kalatalous/

https://www.pohjoisinlappi.fi/kalatalous/


KIITOS!


