
LAPIN KALALEADER 
2021-2027

YHTEISÖLÄHTÖISTÄ 
PAIKALLISTA KEHITTÄMISTÄ



PAIKALLISET TOIMINTARYHMÄT
• Tietyllä maantieteellisellä alueella toimivia

• Alhaalta ylös-periaate: paikalliset toimijat laativat strategian ja 
päättävät toimenpiteistä

• Julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö

• Innovatiivisuus: joustavia toteuttamaan uusia ideoita ja 
toimintatapoja

• Verkostoituminen: opitaan toisistamme paikallisella, alueellisella, 
kansallisella ja koko EU:n tasolla

• Yhteistyö ryhmien välillä mm. hyvien käytänteiden vaihtamisessa
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SUOMEN KALALEADERIT 2021-2027



Lapin Kalaleaderin hallinnoija (”emo-leader”) on Leader Pohjoisin Lappi

Kalaleaderilla on oma hallitus eli kalajaosto: kunnat, yrittäjät, yhdistykset
• Puheenjohtaja Risto Pyhäjärvi, vara-pj Mika Nikulainen
• Sihteeri ja esittelijä Markku Ahonen, varahenkilö LPL ry:n 

toiminnanjohtaja Henna Kontsas

Kalaleader edistää elinkeinokalataloutta rahoittamalla alan kehittämis- ja 
koulutushankkeita. Hankkeiden täytyy olla kalaleaderin strategian mukaisia.

Kalajaosto antaa ELY-keskukselle lausunnot kalaleaderille tulleista 
hankehakemuksista.

Laillisuustarkastuksen ja varsinaiset tukipäätökset tekee Lapin ELY-keskus. 
Päätös on tehtävä kalajaoston lausunnon mukaisesti.



KAUPALLISEN KALASTUKSEN EDELLYTYKSET

• 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 (kuore)

• Posio: 500 km², Ylitornio-Pello: 310 km²,

• Ranuan Simojärvi: 90 km², muikku, kuha, ahven, hauki

250 000 ha x 5 kg/ha/v = 1-1,5 milj. kg/v



Laitostunnuksen saaneet
kalankäsittelytilat:

• Inari: Veskoniemi, Inarin kirkonkylä

• Sodankylä: Siltaharju, Lokka

• Posio: Mourusalmi

• Pello: Sirkkakoski

• Kemijärvi: Riekkoniemi

• Lisäksi yksittäisillä kalastajilla omia
tiloja, SAKK:lla jalostustilat

Kaikissa tiloissa on jäähilekoneet. 



LAPIN JÄRVIEN KAUPALLISEN 
KALASTUKSEN NYKYTILA

• Kaupallisten kalastajien
rekisterissä n. 140 aktiivista
kalastajaa, joista 55 on I-luokan
kalastajia eli päätoimisia
• Kokonaissaalis 415 tonnia (2020):

• muikku 38 t

• ahven 42 t

• siika 113 t

• hauki 37 t

• kuha 15 t

• made        7 t

• särki 113 t

• kuore 13 t

• taimen     11 t

-> KAUPALLISEN KALASTUKSEN SAALIS 
VOITAISIIN KESTÄVÄSTI KAKSIN-
KOLMINKERTAISTAA



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: 

1. Elinkeinon kannattavuuden ja tuotannon arvon lisääminen hiiliviisaasti ja kestävästi 

2. Uusien yrittäjien saaminen kalatalouteen

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

Maa- ja metsätalous-
ministeriö hyväksyi 21.4.2022 
Lapin Kalaleaderin kehittämis-
strategian ja myönsi sen 
toteuttamiseen 900 000 
euron määrärahan. 



Kalaleaderin hankehaku avattiin 25.10.2022. Haku on jatkuva.

§ 3: Kalajaosto päätti, että sen kiintiöstä rahoittavien kehittämishankkeiden 
tuen enimmäismäärä on 90 % ja yleishyödyllisten investointihankkeiden 80 
%. Investointihankkeiden kokonaiskustannukset eivät saa ylittää 100 000 
euroa. 

Jos sinulla on hyvä hankeidea tai ongelma, johon voisi hanketyöllä löytyä 
ratkaisu, niin ota yhteyttä!

Yrittäjien ja kuntien avustaminen investointitukien hakemisessa jatkuu 
edelleen.



KIITOS!
Markku Ahonen
markku.ahonen@pll.fi
040-704 6094

mailto:markku.ahonen@pll.fi

